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Врз  основа  на  Законот  за  урбанистичко  планирање („Службен  весник  на  Република  
Северна Македонија“  број 32/20)  и  Правилникот  за  урбанистичко  планирање („Службен 
весник  на  Република Северна Македонија“ број 225/20 и 219/21), а во врска со изработка на 
ПРОЕКТНА  ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО 
НАМЕНА Г3.3 - СЕРВИСИ  ЗА ОДРЖУВАЊЕ  НА СПЕЦИЈАЛИЗИРАНА ОПРЕМА , АЛАТИ  И ИНСТРУМЕНТИ 

НА КП 2660/3 , КО ГОРНО ЛИСИЧЕ -  ОПШТИНА АЕРОДРОМ,  Друштвото  за  проектирање,  ревизија  и 
надзор  ЗУМ  ПРОЕКТ  ДОО Скопје го издава следното  
  
 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПЛАНЕРИ 

 
За  изработка  на  ПРОЕКТНА  ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН 
ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ИЗГРАДБА НА  Г3.3 - СЕРВИСИ  ЗА ОДРЖУВАЊЕ  НА 
СПЕЦИЈАЛИЗИРАНА ОПРЕМА , АЛАТИ  И ИНСТРУМЕНТИ НА КП 2660/3 , КО ГОРНО ЛИСИЧЕ 
-  ОПШТИНА АЕРОДРОМ со технички број 117/21-У, се назначува:  
 
Овластен планер – Планер потписник:  
Иво Ѓорѓиев, дипл. инж. арх., овл. бр. 0.0101  
 
Соработници:  
Нина Смрајц, дипл. инж. арх., овл. бр. 0.0310  
Марија Салтирова Јовановска ,овластување бр. 0.0359  
Анѓела Ѓорѓиева, дипл. инж. арх.  
 
Планерите се должни Проектната програма за изработка на Урбанистички проект вон опфат на 
урбанистички план да  ја изработат согласно Законот за урбанистичко планирање („Службен 
весник на Република Северна Македонија“ број 32/20) и Правилникот за урбанистичко 
планирање („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 225/20 и 219/21), како и 
другите важечки прописи и нормативи од областа на проектирањето и урбанизмот.  
   
 
 
 
 
 
 

УПРАВИТЕЛ,  
  Иво Ѓорѓиев, дипл. инж. арх.   
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ПРОЕКТНА ПРОГРАМА 
ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ 

ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН  
ЗА ИЗГРАДБА НА Г3.3 - СЕРВИСИ  ЗА ОДРЖУВАЊЕ 

 НА СПЕЦИЈАЛИЗИРАНА ОПРЕМА , АЛАТИ  И ИНСТРУМЕНТИ 
НА КП 2660/3 , КО ГОРНО ЛИСИЧЕ  ОПШТИНА АЕРОДРОМ 

 

1. ВОВЕД 

 
Урбанистичкиот проект  вон опфат на урбанистички план се изработува врз 

основа на член 58 став 6 од Законот за  урбанистичко планирање ( „ Службен 
Весник на Република Северна Македонија „ бр 32/20).   Соглано законската 
регулатива наведена во  дописот  бр. 18-1996/2 од 19.08.2021г. од Општина 
Аеродром, катастарската парцела бр.2660/3 се  смета  дека е вон плански опфат, 
според што пристапено е кон изработка на урбанистичка документација односно  
кон изработка на  Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со 
намена  Г3.3 - сервиси  за одржување  на специјализирана опрема , алати  и 
инструменти на КП 2660/3 , КО Горно  Лисиче  Општина Аеродром.   

Урбанистичкиот проект вон офат на урбанистички план  се изработува  за 
поединечни градби и  инфраструктури од државно и локално значење вон 
населените места и вон опфат на урбанистички план , за кои  постои соодветен 
или некатегоризиран пристап.  

Урбанистичкиот проект вон опфат на урбанистички план со намена Г3.3 - 
сервиси  за одржување  на специјализирана опрема , алати  и инструменти на 
КП 2660/3 , КО Горно  Лисиче  Општина Аеродром  , се изработува врз основа на 
претходно прибавени Услови за планирање на просторот  за кој е добиено 
Решение за услови за планирање на просторт, проектна програма одобрена од 
надлежен орган, мислења од државни органи , институции, установи и правни 
лица кои имаат надлежност  во подрачјето на проектниот опфат. 

 Урбанистичкиот проект да се изработи во согласнот со членовите 58, 
59,60, 61 и 62 од Правилникот за урбанистичко планирање ( „Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр. 225/2020 и 219/2021) .   

Целта на изработка на проектната програма е да се создаде основа за  
изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за 
изградба на Г3.3 - сервиси  за одржување  на специјализирана опрема , 
алати  и инструменти на КП 2660/3 , КО Горно  Лисиче  Општина Аеродром, 
кој со своето планско решение ќе овозможи реализација  на објекти од групата  
класа на намени Г ,  од  страна на сопствениците на земјиштето   ,   односно ќе 
се уреди намената и начинот на користење на просторот, како и условите за 
градење на градбите во рамките на дефинираниот проектен опфат.  

 
2.ОПИС НА ПРОЕКТЕН ОПФАТ 
 
Проектниот опфат  на Урбанистичкиот проект вон опфат на 

урбанистички план за изградба на Г3.3 - сервиси  за одржување  на 
специјализирана опрема , алати  и инструменти на КП 2660/3 , КО Горно  
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Лисиче  Општина Аеродром, се наоѓа во КО Горно Лисиче м.в. Барутник, на КП 
2660/3, Општина Аеродром.  Проектниот опфат ја опфаќа КП 2660/3 КО Горно 
Лисиче, Општина Аеродром. Границата на проектниот опфат е дефинирана  по 
границите  на катастарката парцела 2660/3  КО  Горно Лисиче., односно 

- Од север граничи со  КП  2660/5 
- Од исток граничи со   КП  2660/9   
- Од   југ    граничи со   КП  2660/4 и 
- Од запад граничи со  КП  2660/6 
- Границата на проектниот опфат е дефинирана со следните 

координати: 
 

 X Y 

1 7541481.1400   4646831.3200   

2 7541485.0600   4646815.3500   

3 7541438.3500   4646815.4700   

4 7541440.0200   4646832.1200   

 
 

 
Површината на проектниот опфат во рамки на опишаните граници 

изнесува  715,73 м2 или 0.71ха. Периметарот на планскиот опфат изнесува 
121,01м’. 

Сообраќаен пристап  до парцелата  ќе  се обезбеди преку постоен земјен 
пат  од  КП 2661/1 и КП 2660/9.  

 
3.ПРОЕКТНИ БАРАЊА ЗА ГРАДБИТЕ ВО РАМКИ НА ПРОЕКТНИОТ 

ОПФАТ 
 
 Во рамки на проектниот опфат  потребно е да се дефинира една градежна 

парцела од  групата класи на намени Г- Рударство, енергетика , индустрија,   
класа на намени Г3- Индустрија за склопување на финални производи, сервисни   
услуги  и  производство   на  енергија ,   поединечна класа  на  намени  Г 3.3 - 
сервиси  за одржување  на специјализирана опрема , алати  и инструменти 
на КП 2660/3 , КО Горно  Лисиче  Општина Аеродром , согласно 
класификацијата на намени   дефинирана  во член 77 од Правилникот за  
урбанистичко планирање  ( „Службен весник на Република Северна Македонија“ 
бр. 225/2020 и 219/2021) . 

Како дополнување  , функционално комплетирање и остварување на 
основната намена  се предвидувааат  комплементарни намени , што во една 
градежна парцела и една градба  ја дополнува и  служи исклучиво за 
функционирање на  основната намена утврдена во урбанистичкиот проект. 

Во градежната парцела се дозволува планирање на компатибилни класи 
на намени  застапени со најмногу 40% согласно член 81 од Правилникот за 
урбанистичко планирање ( „Службен весник на Република Северна Македонија“ 
бр. 225/2020 и 219/2021). 

Согласно член    20 став 1 од Законот за урбано зеленило (Службен весник 
на Република Македонија бр.18/2018 и „Службен весник на Република Северна 
Македонија бр. 42/2020),   задолжително да се обезбеди  мин. 20 %  зеленило во 
градежната парцела. 
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Во рамки на градежна парцела да се реши  паркирањето на возила  за 
корисниците  на градбата со обезбедување на потребен број на паркинг места 
согласно  член 134 од Правилникот за урбанистичко планирање ( „Службен 
весник на Република Северна Македонија бр. 225/2020 и бр. 219/2021). 

Во градежната парцела да  се дефинира површина за градење на објекти 
со намена Г 3.3 – сервиси  за одржување  на специјализирана опрема , алати  и 
инструменти.  Градбата да биде изградена од висококвалитетни енергетско 
ефикасни материјали. 

Проектниот дел од урбанистичкиот проект ќе содржи идеен проект за 
градбите во проектниот опфат. 

 
 
4.ПРОЕКТНИ БАРАЊА ЗА ИНФРАСТРУКТУРАТА 
 
Со Урбанистичкиот проект потребно е да се обезбеди квалитетна 

комунална инфраструктура за предметниот простор. 
Внатрешните инфраструктурни водови за снабдување со електрична 

енергија, телефон, вода, и канализациони инасталации, ќе бидат предмет на 
овој  урбанистички проект и ќе бидат дефинирани трасите на основните 
инфраструктурни водови  како и приклучните места на инфраструктурата а 
согласно добиените податоци и информации од органите на јавните 
претпријатија и надлежни институции. 

Пристапот до локацијата за моторни возила ќе се планира преку постоен 
земјен пат од источната страна на  проектниот опфат. Внатрешниот динамичен 
и стационарен сообраќај ќе се планира во рамките на планираната градежна 
парцела. Обезбедувањето на потребен број на паркинг места ќе биде согласно 
член 134 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање 
(Сл. Весник на Република Северна Македонија бр.225/20 и 219/21). 

 
 
5.МЕТОДОЛОГИЈА 
 
Урбанистичкот проект вон опфат на урбанистички план да се изработи  врз 

основа на  Законот за урбанистичко планирање ( „ Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр. 32/2020) во согласнот со членовите 58, 59,60, 61 и 62 
од Правилникот за урбанистичко планирање ( „Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр. 225/2020 и 219/2021) , на  ажурирана геодетска подлога 
заверена од Агенција за катастар на недвижности. 

На урбанистичкиот  проект да се изврши стручна ревизија од правно лице 
со лиценца за изработување на урбанистички планови.  

 
 
6.  МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА  
 
Доколку при изведување на земјаните работи за поставување на објектот, 

се наиде на археолошки артефакти, односно дојде до откривање на материјални 
остатоци со културна историска вредност, потребно е да се постапи во 
согласност со член 65 од аконот за заштита на културно наследство (Сл.весник 
на РМ 20/04), односно веднаш да се запре со отпочнати градежни активности и 
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да се извести надлежната институција за заштита на културно наследство во 
смисла на член 129 од Законот.  

  
Од аспект на одржив степен на сеизмичка заштита, при изградба на 

објектите да се изврши геомеханичко испитување на носивоста на земјиштето, 
каде ќе се постават објектите. 

 
 
 
 
 

Согласен /Нарачател за одобрување на УП Изработил: 

Панче Ангеловски Иво Ѓорѓиев,д.и.а. 

 Овластување бр О.0101 
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Содржина:  

 
Решениуе за услови за планирање 
Елаборат за услови за планирање 
 

1. СИТУАЦИЈА СО  ПОШИРОКО ОПКРУЖУВАЊЕ..........................  М = 1:25000 
2. АЖУРИРАНА ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА.......................................  М = 1:1000 
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PETIYETII4ITA MAI(EAOHI4]A
MT4HI4CTEPCTBO 3A )lfl4BOTHA CPEAI4HA

14 IIPOCTOPHO TIIIAHI4PAFI,E

Ep. YII1-15 11,l2ots on 1 9, 0L Z0'lloAI4Ha

Cronle

Bp: ocHosa Ha qneH 87, cran 1 og 3ar<onor 3a o[IrlTara ynpaBHa nocranKa ("Cnyx6eH secuutt

ua Peny6rur(a Mar(eAoHr4ia" 6p.DalE), a couracHo t{.[eH 25,ctas 8 og 3aroHor 3a npocropHo

r4 yp6aHr,rcrr4qr(o nnaHr4parbe ("Cry>rc6eH BecHHI( na Peny6nnKa MaKe.qouuja" 6p. 799114,

44175, 193175, 31,116 u 163176), rocrnyBai(u no 6apamero 6p. VI11-15 1112019 on 03,01.2019

toAr4Ha Ha flau.{e Asreloncru o4 Cronie, uuHucrepor 3a }I(I4BorHa cpeAI4Ha I,I flpocropHo

[naHr4parbe ro AoHece cneEHoTo:

. PEIIIEHUE
3a ycnoBfi 3a rJIaHI.{paIbe Ha [pocropor

1. Co ona PerueHue Ha flaH.re AHreloncrcr4, co )I(I4BeaJII4IrITe Ha ynl4l{a "JaHe CaH4aHcru" 6p.

5812-7 no Crouje, ce r43AaBaar Vclonu 3a nnaHl,Ipabe Ha rpocropor 3a I{3pa6orKa Ha Jloraana

yp6aHucrr.rrrKo - uraHcKa AoKyMeHTar{uia sa rasrpa46a Ha o6iexr co ocHoBHa KJIaca Ha HaMeHa

12 - aecHa r4 He3araAyBaqKa raH4ycrpuia, sa Kfl 6p.226013 Bo KO lopuo Jlucuve, Oumruna

Aepogpou.

2. Ycnosure 3a flnaHr4parbe Ha flpocropor oA TorIKa 1 Ha osa PeilIeuue, uspa6oreHu og

AreHqrajara 3a nrraHraparbe Ha npocropor co rex.6p. Y05317 ce cocraBeH Aen ua Perueuuero.

3. Vcnonure 3a nnaHraparr,g He npocropor 3a I43pa6orl(a Ha IlorcalHa yp6aHucrlatlKo-nrlaHcKa

Aor(yMeHraqraja 3a r43rpaA6a'sa.o6ierrra co ocHoBHa Islaca Ha HaMeHa f2 - JIecHa 14

He3araAyBar{Ka r4HAycrpraja no IlO fopHo Ilzcuue, Onurruna Aepogpor*,r, coAp}I(ar oIrIrIrI4 I'I

floce6Hr4 o4peg6ra, HacoKi4 ra'peureHnia r4 3aIuyqHI4 corneAyBarba co o6npayBar{Ka aI(TI'IBHocr

oA rrrraHcr(ara Aor(yMeuraquja oA noBrdcono Hr,rBo ra rpacpuvrcH npnno3l4 I(oI4 npercraByBaar

IrlanoA og nrauor. ' .r

5. MarracrpaJrHr4or racoBoA Ha AenHilrla-5, Cronje-ltu.{eso MI4HyBa Bo Heflocpe4ua 6lu:una

Ha nrraHcr(uor onrfar Ha noKaqrajara 3a cronaHCI(H I(oMIrreKc. ,flor<oarcy ce yrBpAI4 AeKa

noraqujara e Bo 3oHa Ha uujaHue Ha Marr4crpanHl4or tacoBoA, norpe6no e nplz uspa6otrca Ha

yp6aHracruqr(ara r4 npoer(THa Aor(yMeHraqraja Aa ce [oqHTyBa "flpaBlarnul(or 3a rexHI4r{I(rI

ycnoBr4 r4 HopMarvB;7- 3a 6es6egen rpaHcnopr Ha reqHl4 H racoBl4Tu iaraeHnoAopoAl4 co

Marr,rcrparuu Harprono4u r,r racoBogvt 14 co Hacftonogra v racoBoAl4 sa uefyuapoAeH

tpancnopt".
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OEPA3JIO)KEH14E

IIaH.re ArrreroscKr4, co )r(r4BeaJrr4rxre Ha ynI4LIa "faHe CaH4aHcKI4" 6p.5812-7 no Cronje,

Bp3 ocHoBa Ha qreH 25, cras 4 o4 3aroHor 3a npocropHo u yp6aHracrl4t{I(o flnaH]Iparbe

("Cry>rc6eH BecHHr( na Peny6nnra N{arce4ouuja" 6p. I99114, 44115,793115, 3Lll6 u 163116),

noAHecoa 6aparr,e npeKy e-yp6aur,raaM, co 6poj Ha nocranl(a yfl 8894, Ao AreHIIIriara sa

nnaHr,rparbe Ha npocropor 3a rr3AaBarbe Ha Ycrosfi 3a nnaHzparbe Ha npocropor 3a H3pa6orl(a

Ha IIoKanHa yp6aHucrr4qr(o - nrraHcr(a Aol(yMeHTaqraja 3a l43rpaA6a Ha o6jerrra co ocHoBHa

Knaca Ha HaMeHa f2 - negra r4 He3araAyBaqKa uHgyctpuja, Ha I{II 6p.226013 so I{O fopHo

.l-lucu.re - BoH rl)aAe)r(eH peoH, OnulnHa Aepogporvr. IlonpurlaHara Ha nrlaHcl(uor oncfar

H3HeCyBa 0,07 xzr, ra sacfar(a seuio4elr:ro aeuiurure ao:ie, III raaca.

Cor.nacuo qaeH 25, cran 7 o,q r4cror4MeHl4or 3aI(oH, Arenqr,riata 3a rIJIaHI4parbe Ha

rpocropor ru n:pa6oru Ycrosnre 3a nnaHuparLe Ha rpocropor 3a u:pa6oma sa -IloralHa

yp6aHucruqKo - nrraHcKa Aor(yMeHTaqnja 3a I,I3rpaA6a na o6iemu co ocHoBHa Islaca Ha

HaMeHa f2 - lecna r,r He3araAyBaqKa r,rH4yctpraja so I{O fopno llncuqe, Onrutuna Aepogpol't,

H rr4 AocraBr4,qo MuHracrepcrBoro 3a )r(r4BorHa cpeAI,IHa I,I flpocropHo nnaHl4parbe noA 6p. VII1-

15 1112019 os 03.01.20L9 rosuHa.
ycronprre 3a rrnaHqpabe Ha npocropor ce I43AaBaar 3a uspa6otra ua /loraana

yp6anracu,rrrKo - [JraHcKa AoKyMeHTarlraia 3a I,I3rpaA6a na o6iercrra co ocHoBHa KJIaca Ha

HaMeHa 12 - lecna r,r He3araAyBaqKa ungyctpuia, co [oBpIII[rHa Ha IIJIaHcKI'Ior on$ar og 0,07

xa, Ha KII6p. 226013so KO fopno /lucnqe, OnurrnsaAepoApoM, Llrve npercraByBaar Bne3HI4

napaMerp14 r,r cMepHr4r{vt flpt4 nnaH14parbero Ha lrpocropoT 14 nocTaByBarbero Ha nlIaHCI(HTe

r(oHr{enrlr4H H perxeHraia no cnre o6racrl4 peneBaHTHI4 3a nnaHl4paH,ero Ha lrpocropor.

3arclyuHure corneAyBarba, gecfraHrapaHl4 Bo Yclonure 3a nnaHl4paH,e Ha lrpocropor

r(on npor43neryBaaT og llpocropHr,roT nlraH Ha Peny6ararca Mare4oHuja npercraByBaar

o6npsynauKl,I aK'tI4BHocTI,I Bo noHaTaIuoIIIHoTo nrlaHI4parbe Ha npocTopoT'

Bp: ocuora Ha ropeHaBeAeHoro, Mznr4crepcrBoro 3a )I(I4BorHa cpeAI4Ha I'I [pocropHo

[naH I4p arLe oAn\rq u KaI(O BO A I'IC nO 3 H'u'IBOT'

Ynacrso 3a flpai]Ho cpeAcrBo: flporran pelxeHl,Iero 3a ycnoBI,I 3a ulaHl4parbe Ha npocropor

Mo)I(e Aa Ce noBeAe ynpaBeH cnop npeA HaAne)I(eH cyA Bo pol( oA 15 4eHa oA npl4eMor Ha

perxeH14eTo.

Hgrorsua: Corsa cDyp,ag ^rr- /flfu

MIiIH14CTEP

Sadulh Duraki
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Услови за планирање на просторот за изработка на ЛУПД за изградба на објекти со класа 
на намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија, КО Горно Лисиче, општина Аеродром 

Агенција за планирање на просторот 1  

УСЛОВИ ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ ЗА ИЗРАБОТКА НА  
ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКO-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за изградба на објекти со класа на намена Г2-лесна и незагадувачка 
индустрија, на КП 2260/3, КО Горно Лисиче, општина Аеродром 

На седницата одржана на 11.06.2004 година, Собранието на Република 
Македонија, го донесе Просторниот план на Р.Македонија како највисок, 
стратешки, долгорочен, интегрален и развоен документ, заради утврдување на 
рамномерен и одржлив просторен развој на државата, определување на 
намената, како и уредувањето и користењето на просторот. 

Со Просторниот план се утврдуваат условите за хумано живеење и 
работа на граѓаните, рационалното управување со просторот и се обезбедуваат 
услови за спроведување на мерки и активности за заштита и унапредување на 
животната средина и природата, заштита од воени дејствија, природни и 
технолошки катастрофи. 

Со донесувањето на Планот се донесе и Закон за спроведување на 
Просторниот план на Република Македонија (“Службен весник на Република 
Македонија” бр. 39/2004). 

Со Законот се уредуваат условите начините и динамиката на 
спроведувањето на Просторниот план, како и правата и одговорностите на 
субјектите во спроведувањето на Планот. 

Законот за спроведување на Просторниот план на Република 
Македонија, се заснова врз следните основни начела: 

‡ јавен интерес на Просторниот план на Република Македонија; 

‡ единствен систем во планирањето на просторот; 

‡ јавност во спроведувањето на Просторниот план; 

‡ стратешкиот карактер на просторниот развој на државата; 

‡ следење на состојбите во просторот; 

‡ усогласување на стратешките документи на државата и сите зафати и 
интервенции во просторот; 

‡ координација на Просторниот план на Република Македонија, со 
другите просторни и урбанистички планови и другата документација 
за планирање и уредување на просторот, како и со субјектите за 
вршење на стручни работи во спроведувањето на Планот. 

Спроведувањето на Планот подразбира задолжително усогласување на 
соодветните стратегии, основи, други развојни програми и сите видови на 
планови од пониско ниво, со Просторниот план. 

Според член 4 од овој Закон, Просторниот план, се спроведува со 
изготвување и донесување на просторни планови на региони, просторни 
планови на подрачја од посебен интерес, просторен план на Општина, на 
општините во градот Скопје и на градот Скопје, како и со урбанистички планови 
за населените места и друга документација за планирање и уредување на 
просторот, предвидена со закон. За изготвување и донесување на плановите 
од став 2 на овој член, Министерството надлежно за работите на просторното 
планирање, издава решение за услови за планирање на просторот. 

Условите за планирање на просторот, според овој Закон, содржат општи 
и посебни одредби, насоки и решенија од планската документација од повисоко 
ниво и графички прилог или прилози кои ги прикажуваат решенијата на Планот. 
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Во конкретниот случај Условите за планирање на просторот се издаваат 
за потребите за изработка на Локална урбанистичко-планска документација 
за изградба на објекти со класа на намена Г2-лесна и незагадувачка 
индустрија, на КП 2260/3, КО Горно Лисиче, општина Аеродром. 
Површината на планскиот опфат изнесува 0,07 ha, и зафаќа земјоделско 
земјиште: лозја (III класа). 

Во границите на планскиот опфат се предвидуваат намени и функции 
согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање и Правилникот за 
стандарди и нормативи за урбанистичко планирање. 

Условите за планирање треба да претставуваат влезни параметри и 
насоки при планирањето на просторот и поставување на планските концепции и 
решенија по сите области релевантни за планирањето на просторот, 
обработени во согласност со Просторниот план на Р Македонија. 

Основни определби на Просторниот план  

Основната стратешка определба на Просторниот план на Републиката е 

остварување на повисок степен на вкупната функционална интегрираност на 

просторот на државата и обезбедување услови за значително поголема 

инфраструктурна и економска интеграција со соседните и останатите 

европски земји. Остварувањето на повисок степен на интегрираност на 

просторот на Републиката подразбира намалување на регионалните 

диспропорции, односно квалитативни промени во просторната, економската и 

социјалната структура. 

Во инвестиционите одлуки за материјалното производство, стриктно се 

почитуваат локациските, техничко-економските и критериумите за заштита на 

животната средина, кои се усвоени на национално ниво. 

Една од основните цели на Просторниот план се однесува на рационално 
користење и заштита на природните ресурси, искористување на погодностите за 

производство и лоцирање на преработката на простори врзани со местото 

на одгледување или искористување.

Меѓу приоритетните определби на Просторниот план е заштитата на 

земјоделското земјиште, а особено стриктно ограничување на 

трансформацијата на земјиштето од I-IV бонитетна класа за неземјоделско 

користење, како и зачувување на квалитетот и природната плодност на 

земјиштето. 

Во напорите за унапредување на квалитетот на живеењето во 

Републиката, посебно тежиште се става на унапредувањето и заштитата на 

животната средина. Состојбата на животната средина и еколошките барања се 
важен фактор на ограничување во планирањето на активностите, заради што е 

неопходна процена на влијанијата врз животната средина. Посебно значење 

имаат заштитата и промоцијата на вредните природни богатства и поголемите 

подрачја со посебна намена и со природни вредности, важни за 

биодиверзитетот и квалитетот на животната средина, како и заштитата и 

промоцијата, или соодветниот третман на културното богатство согласно со 

неговата културолошка и цивилизациска важност и значење. 
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Природни и климатски карактеристики 

Природните карактеристики на едно подрачје претставуваат збир на 
вредности и обележја создадени од природата, без учество и влијание на 
човекот. Тие ги опфаќаат: географската и геопрометната положба на 
подрачјето, релјефните карактеристики, геолошки, педолошки, хидрографски, 
сеизмички, климатски и др. 

Геотектонски и инженериско-геолошки карактеристики 

Од тектонски аспект, Скопската Котлина претставува депресија, 
ограничена од сите страни со ридски и планински терени кои се изградени од 
карпи со различна старост, почнувајки од камбриум па се до неоген. За разлика 
од нив, самата депресија е изградена од неогено-квартерни седименти, при што 
од неогени седименти се изградени ритчестите терени во депресијата, а од 
квартерните седименти се изградени алувијалните и алувијално-
пролувијалните наслаги по течението на Вардар и нејзините притоки. 

Скопското епицентрално подрачје припаѓа на Вардарската сеизмогена 
зона која е дефинирана со најмобилната тектонска единица во Балканскиот 
регион - Вардарската зона, во која што алпските орогени процеси биле многу 
изразити, а истите продолжуваат и во неотектонската етапа. 

Скопското епицентрално подрачје се наоѓа во зоната на вкрстување на 
раседите од Вардарски правец и од правец исток-запад. Овие раседи 
доминантно се карактеризираат со вертикално, меѓутоа и хоризонтално 
поместување од лева насока. Епицентралното подрачје Скопје е формирано во 
геодинамички услови на компресија од исток-североисток и дилатација долж 
правецот север-северозапад. Според очекуваните сеизмички интензитети оваа 
локација се наоѓа на границата на зоната изложена на потреси од 80 до 90 по 
Меркалиевата скала. 

Клима 

Ова подрачје е под влијание на континентална средоземна клима. Тука 
се судруваат континенталната клима од север и медитеранската од југ, чие 
влијание е ослабено. Основни карактеристики се остри и влажни зими како и 
суви и жешки лета. 

Теренот е изложен на западниот W и западно југозападниот WSW ветар. 
Со најголема честина е западниот ветар од 180‰ и со брзина од 2,6m/sek, па 
западно југозападниот WSW ветар со честина од 123‰ и со брзина од 2,7m/sek, 
северозападниот NW 120‰ и брзина од 4,2m/sek, западно северозападниот 
WNW 112‰ и брзина од 3,0m/sek, источен југоисточен ЕСЕ 84‰ и брзина од 
2,8m/sek, север северозапад NNW 80‰ и брзина од 3,7m/sek, југоисточен 62‰ 
и брзина од 2,2m/sek и источниот со честина од 41‰ и брзина од 2,8m/sek. 
Другите правци се со помала честина, а најмала е тишината со 7‰. 
Температурите на воздухот се со идентични вредности како во целото Скопско 
Поле, минимални се во јануари, а максимални во јули со тоа што поради 
поголемата проветреност маглите се појавуваат просечно околу 22 денови и се 
карактеристични утринските мразеви до крајот на април. Просечниот 
атмосферски притисок на годишно ниво изнесува 981,4HPa. Вкупните просечни 
годишни врнежи се движат околу 446,4mm со максимум во ноември мај и јуни. 
Сушниот период трае од јули до септември со честа појава на сушни периоди 
подолги од 60 дена. Просечен број на ведри денови во текот на годината има 
83, а тмурни денови 91. Релативната влажност на воздухот изнесува 67%.  
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Просечна годишна температура изнесува 12,70С, просечната годишна 
максимална температура 18,10С, а минималната 7,10С. Апсолутно максимална 
температура е измерена на 24.07.2007год. и изнесувала 43,40С, а апсолутно 
минимална температура изнесувала -210С на 13.01.1985 год. 

Податоците се од мерната станица Зајчев Рид. 

Економски основи на просторниот развој 

Концептот на планиран развој и просторна разместеност на 
производните и услужни дејности во "Просторниот план на Република 
Македонија" се темели на дефинираните цели на економскиот развој во 
“Националната стратегија на економскиот развој”, определбите за рационално 
користење на потенцијалите и погодностите на развојот, поставеноста на 
системот на населби, како и политиката за порамномерна и порационална 
просторна организација на економските дејности.  

Според економската структура, фазата од развојот во која се наоѓа 
економијата, степенот на расположивоста на факторите, економските состојби 
и економската позиција на Република Македонија во светот, идниот развој на 
македонската економија е детерминиран од насоките и комбинацијата на 
инвестициите со другите развојни фактори во Државата.  

Концепцијата на просторната организација на производните и услужни 
дејности поаѓајќи од објективните фактори, пазарните услови, доминацијата на 
приватната сопственост во економскиот систем и одлуките на државните и 
локалните органи, се остварува како комбинација на концентрацијата на 
стопанството на одделни места и дисперзија во просторот кои се 
комплементарни приоди во развојот и просторната разместеност на 
економските дејности. 

Со разместувањето на економските капацитети и со агломерирањето на 
населението во просторот, се формираат центри-полови на развојот како што е 
градот Скопје со гравитационо влијание врз просторот за кој се наменети 
Условите за планирање. 

Со Просторниот план на Р Македонија дефинирани се пет оски на развој 
од кои релевантни за општината Аеродром на чиј простор се наоѓа локацијата 
за која се наменети Условите за планирање се две развојни оски: “Северната 
развојна оска” и оската “Север-Југ”. 

Развојната оска “Север-Југ” минува по средината на територијата на 
земјата. Таа го следи од Скопје на југ течението на реката Вардар. Формирана 
е историски во текот на целиот ХХ век, па и порано, а на југ, преку границата 
стигнува до Солун. По Првата светска војна таа продолжи и на север, па се 
спои со оската по течението на реката Морава. Денес, на територијата на 
земјата ги поврзува градовите: Куманово - Скопје - Велес - Неготино (и 
Кавадарци) - Демир Капија - Валандово - Гевгелија. На север од Скопје има и 
еден крак до Приштина. Какви промени и да се случат, во наредните децении 
оваа оска ќе остане главна. 

 “Северната развојна оска” која се формирала по Втората светска војна 
до денес, во северниот и западниот дел на државата и која ги поврзува 
градовите: Крива Паланка - Куманово - Скопје - Тетово - Гостивар - Кичево - 
Охрид - Струга. Во современите промени, оваа оска продолжува на исток кон 
Ќустендил-Р Бугарија и на запад кон Елбасан-Р Албанија. 

Развојните оски имаат значајна улога во просторната организација, а во 
прв ред за модернизација на патиштата, за изградбата на далекуводи, гасоводи 
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итн., со што ќе се создадат предуслови за поттикнување на развојот на 
вкупната економија во Регионот и интегрален просторен развој на Државата.  

При спроведувањето на стратегијата за организација и користење на 
просторот за производните и услужни дејности, решенијата во просторот треба 
да овозможат поголема атрактивност на просторот, заштита на природните и 
создадени ресурси и богатства, сообраќајно и информатичко поврзување, 
локациона флексибилност и почитување на објективните фактори на 
развојот. 

Реализацијата на ЛУПД за изградба на објекти со класа на намена Г2-
лесна и незагадувачка индустрија, КО Горно Лисиче, општина Аеродром 
на површина од 0,07 ha, ќе биде во функција на развој на економските 
активности. Меѓутоа, појдовна поставка за просторниот и регионалниот 
развој е дека за просторното и урбанистичкото планирање не се доволни 
сознанијата за развитокот на стопанството во земјата, туку треба да се 
согледаат и да се предвидат и последиците од тој развиток врз неговото 
разместување во просторот.  

Според определбите на Просторниот план, идниот развој и 
разместеност на производните и услужни дејности треба да базира на 
одржливост на економијата применувајќи ги законитостите на пазарната 
економија и релевантната законска регулатива од областа на заштитата на 
животната средина, особено превенција и спречување на негативните 
влијанија на производните процеси и технологии врз животната и работна 
средина. 

Користење и заштита на земјоделското земјиште 

Зачувувањето, заштитата и рационалното користење на 
земјоделското земјиште е основна планска определба и главен предуслов за 
ефикасно остварување на производните и другите функции на земјоделството, 
а конфликтните ситуации кои ќе произлегуваат од развојот на другите 
стопански и општествени активности ќе се решаваат врз основа на критериуми 
за глобална општествено-економска рационалност и оправданост со што ќе се 
постигнат следните зацртани цели: 

‡ Запирање на тенденциите на прекумерна и стихијна пренамена на 
плодните површини во непродуктивни цели; 

‡ Зголемување на продуктивната способност на земјоделското земјиште и 
подобрување на структурата на обработливите површини во функција на 
поголемо производство на храна; 

‡ Привремено или трајно исклучување од процесот на производство на 
храна на терените каде концентрацијата на токсични материи од 
сообраќајни коридори во земјиштето, воздухот и водата се над 
дозволените норми; 

‡ Рекултивирање и враќање на деградираното земјиште во земјоделска 
намена со мелиоративни и агротехнички зафати; 

‡ Искористување на компаративните предности и погодности на одделни 
подрачја и стопанства за повисок степен на финализација и 
задоволување на потребите на преработувачките капацитети и нивна 
ориентација кон извоз; 

‡ Обезбедување на материјални и други услови за дефинирање и 
реализација на програмата за реонизација на земјоделското 
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производство поради рационално искористување на сите природни 
ресурси, човечки потенцијали и индустриско-преработувачки капацитети; 

‡ Примена на мерки за одржлив развој, кои подразбираат: поголема 
употреба на природни ѓубрива, контролирана употреба на вештачки 
ѓубрива во склад со потребата на растенијата односно врз основа на 
стручни анализи, употреба на т.н еколошки ѓубрива, примената на т.н. 
систем капка по капка. 

Согласно просторниот план на Република Македонија просторот на РМ е 
поделен во 6 земјоделско стопански реони и 54 микрореони. Предметната 
локација припаѓа на Скопско-Кумановскиот земјоделско стопански реон со 
14 микрореони. 

При изработка на планската документација, неопходно е воспоставување 
и почитување на ефикасна контрола на користењето и уредувањето на 
земјиштето и утврдување на нормите и стандарди за градба. Меѓу 
приоритетните определби на Просторниот план е заштитата на земјоделското 
земјиште, а особено стриктното ограничување на трансформацијата на 
земјиштето од I-IV бонитетна класа за неземјоделско користење, како и 
зачувување на квалитетот и природната плодност на земјиштето. Предметната 
локација зафаќа земјоделско земјиште – лозја III класа. 

Пренамената на земјоделското земјиште се регулира со Законот за 
земјоделско земјиште. Доколку при изработка на урбанистичко планската 
документација предвидена во Член 7 во Законот за просторно и урбанистичко 
планирање (Сл. весник на РМ, бр. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16 и 163/16), се 
зафаќаат нови земјоделски површини, надлежниот орган за одобрување на 
планските програми веднаш по заверка на истите до Министерството за 
земјоделство, шумарство и водостопанство поднесува барање за согласност за 
трајна пренамена на земјоделско земјиште во градежно. 

Водни ресурси и водостопанска инфраструктура 

Планирањето и реализирањето на активностите за подобрување на 
условите за живот во Република Македонија треба да се во корелација со 
концептот за одржлив развој, кој подразбира рационално користење на 
природните и создадените добра. Одржливиот развој подразбира користење на 
добрата во мерка која дозволува нивна репродукција, усогласување на 
развојните стратегии и спречување на конфликти во сите области на живеење. 
Стратегијата за користење на водата и развој на водостопанството е условена 
од фактот дека Р Македонија е земја сиромашна со вода поради што треба 
рационално да се користи и троши. Колку водите во одреден простор може да 
се сметаат за “воден ресурс” зависи од можноста за нивно искористување, 
односно од можноста за реализирање на водостопански решенија со кои 
водите ќе се искористат за покривање на потребите од вода за населението, 
земјоделството, индустријата и заштитата на живиот свет. Водата како “ресурс” 
ја има многу помалку од “присутните води”.  

Со Просторниот план на Република Македонија на територијата на 
Републиката дефинирани се 15 водостопански подрачја (ВП): “Полог”, “Скопје”, 
“Треска”, “Пчиња”, “Среден Вардар”, “Горна Брегалница”, “Средна и Долна 
Брегалница”, “Пелагонија”, “Средна и Долна Црна”, “Долен Вардар”, “Дојран”, 
“Струмичко Радовишко”, “Охридско - Струшко”, “Преспа” и “Дебар”. Оваа 
поделба овозможува пореално да се согледаат расположивите и потребните 
количини на вода за одреден регион. 
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Просторот на кој се предвидува изградба на стопанскиот комплекс - 
објекти со намена Г2 - лесна и незагадувачка индустрија во КО Горно Лисиче, 
Општина Аеродром, припаѓа на ВП “Скопје” кое го опфаќа сливот на реката 
Вардар од водомерниот профил “Радуша” до вливот на река Пчиња. На ова ВП 
припаѓаат сливовите на Маркова Река, Кадина Река, Лепенец и Серава. Со ова 
ВП сливот на реката Треска не е опфатен. 

За искористување на хидропотенцијалот на водотеците, со што ќе се 
обезбеди подобрување на водоснабдувањето на населението и индустријата и 
за обезбедувањето на потребните количини на вода за земјоделските 
површини во ВП “Скопско”, се предвидува изградба на акумулациите 
“Палиград” и “Гомалево” на Кадина Река и “Бразда” на Кучевишка Река. 

Согласно Просторниот план на Република Македонија основна цел во 
развојот на водостопанството е континуирано обезбедување на квалитетна 
вода за потрошувачите.  

При обезбедувањето на потребните количини на вода за стопанскиот 
комплекс потребна е примена на мерки кои ќе овозможат квалитетно 
водоснабдување и заштита на водите преку: 

‡ Оформување и одржување на заштитни зони околу изворникот кој ќе се 
користи за водоснабдување и дефинирање на режим на заштита во 
заштитните зони (доколку се користи самостоен изворник, не се 
приклучува на водоснабдителниот систем на градот Скопје); 

‡ Синхронизирана изградба на водостопански објекти со кои ќе се 
овозможи повеќе корисници да се снабдуваат со квалитетна вода; 

‡ Рационално користење на водата преку примена на современи технички 
решенија во системот за водоснабдување. 

Доколку за водоснабдување се користат подземни води (бунари) 
динамиката на користењето да биде усогласена со барањето на долгорочна 
експлоатација. Експлоатацијата на подземните води да се базира на извршени 
хидрогеолошки испитувања со кои утврди квалитетот на водата и ќе се 
дефинира режимот на хранење на бунарот. 
 Еден од основните приоритети во заштитата на животната средина е 
заштита на подземните и површинските води. За да се заштитат површинските 
и подземните води од загадување со отпадни води потребно е стриктно да се 
спроведува “принципот на заштита на квалитетот на водите на самите 
изворишта на загадување” преку: 

‡ Изградба на систем за прифаќање и третман на отпадните води; 

‡ Отпадните води да се испуштат во реципиентот по соодветен третман, 
односно од како нивниот квалитет ќе биде доведен во согласност со 
“Уредбата за категоризација на водотеците, езерата, акумулациите и 
подземните води”. 

Енергетика и енергетскa инфраструктура 

Од аспект на енергетиката и енергетската инфраструктура со 
Просторниот план на Р Македонија се дефинираат состојбите, потребите и 
начините на задоволување на потрошувачката на разните видови на енергија 
во Р Македонија. При тоа приоритет се дава на намалување на увозната 
зависност на енергенти и енергија, односно задоволување на потрошувачката 
со домашно производство.  

Според статистичките податоци последниве години во Р Македонија над 
30% од потрошената електрична енергија е од увозно потекло за што се 
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одвојуваат големи девизни средства. Зголемената потрошувачка на енергетски 
горива ја наметнува потребата од подобрувањето на енергетската ефикасност. 
Европската регулатива “Европа 2020” за паметен, одржлив и сеопфатен развој 
предвидува мерки за намалување на емисиите на издувни гасови, зголемување 
на користењето на обновливи извори на енергија и зголемување на 
енергетската ефикасност. Имплементирањето на овие мерки, ќе придонесе за 
подобра односно поквалитетна иднина за следните генерации, отворање на 
нови работни места, а истовремено се обезбедуваат услови за одржлив развој. 
Со рационално искористување на енергетските извори им се овозможува на 
идните генерации да имаат ресурси за сопствен раст и развој.  

Размената на електрична енергија помеѓу балканските електро-
енергетски системи (чии земји најчесто се увозници) е многу значајен фактор за 
натамошниот развој. Електроенергетските системи на балканските земји треба 
да бидат поврзани со конективни водови кои што нема да преставуваат тесно 
грло во трансмисија на потребните количини на електрична моќност. Р 
Македонија досега има 400 kV конективни водови со Грција (кон Солун и Лерин) 
и Косово (Косово-Б) и кон Бугарија (Црвена Могила), а во план е градбата на 
вод кон Албанија. Планираната, со Просторниот план на РМ, траса на водот од 
Скопје5 кон Србија е сменета и изграден е водот Штип-Србија. 

Локацијата за изградба на објекти со класа на намена Г2-лесна и 
незагадувачка индустрија, КО Горно Лисиче, општина Аеродром нема конфликт 
со постојните и планирани дистрибутивни и преносни водови. Така постојниот 
преносен 110 kV далновод Скопје1-Скопје4 минува на 0,4km западно од оваа 
локација. 

Гасовод  
Природниот гас, со сегашната потрошувачка, малку е застапен во 

енергетскиот сектор во Р Македонија. Со негова зголемена употреба се 
воведува еколошки поприфатливо гориво кое со својот хемиски состав и висока 
калорична моќ, претставува одлична замена за нафтата, нејзините деривати, 
јагленот и другите цврсти и течни горива. Природниот гас испушта помалку 
штетни материи во однос на другите енергенти, заради што аерозагадувањето 
е сведено на минимум. 

Изградениот крак Жидилово-Скопје е дел од меѓународниот транзитен 
гасоводен систем Русија-Романија-Бугарија-Македонија. Се планира во идниот 
период доизградба на гасоводната мрежа во Р Македонија и поврзување со 
мрежите на соседните држави што ќе овозможи зголемување на сигурноста во 
снабдувањето на сите региони во Р Македонија, но и урамнотежување на 
потрошувачката во текот на целата година.  

Во Скопје изградени се две главни мерно-регулациони станици (МРС): 
Скопје-север и Скопје-југ. Магистралниот гасовод кон МРС Скопје-југ минува во 
непосредна близина на планскиот опфат. Доколку се утврди дека локацијата со 
класа на намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија, КО Горно Лисиче, 
Општина Аеродром е во зона на влијание на магистралниот гасовод потребно е 
да се почитува “Правилникот за технички услови и нормативи за безбеден 
транспорт на течни и гасовити јагленводороди со магистрални нафтоводи и 
гасоводи и со нафтоводи и гасоводи за меѓународен транспорт (Службен лист 
на СФРЈ, бр.26/1985)”. 

Население  

Утврдувањето на концептот на просторната организација, уредувањето и 
користењето на територијата на Републиката, а во контекст на тоа и 
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стопанската структура, зависи од развојот, структурните промени и просторната 
дистрибуција на населението. 

Врз основа на прогноза за бројот, структурата, темпото на растежот, 
критериумите за разместување и подвижноста, треба да се покаже просторно-
временската компонента на остварување на идната организација и уредување 
преку демографскиот аспект. 

 Демографските проекции, кои на планирањето му даваат нова 
димензија, покажуваат или треба да покажат, како во иднина ќе се формира 
населението, неговиот работен контингент (работна сила) и домаќинствата и 
како треба да придонесат кон сестрано согледување на идната состојба на 
населението како производен дел, потрошувач и управувач - креатор. 

Тргнувајќи од определбата дека популациската политика преку систем 
на мерки и активности треба да влијае врз природниот прираст, се оценува 
дека за обезбедување на плански развој и излез од состојбата на неразвиеност 
се наметнува водењето активна популациска политика во согласност со 
можностите на социо-економски развој на Републиката. Во овие рамки треба да 
се води единствена популациска политика со диференциран пристап и мерки 
по одделни подрачја, со цел да се постигне оптимализација во користењето 
на просторот и ресурсите, хуманизација на условите за семејниот и 
општествениот живот на населението, намалување на миграциите, како и 
создавање на услови за порамномерен регионален развој на Републиката. 

Според податоците од Пописот на населението, домаќинствата и 
становите спроведен во 2002 год. вкупниот број на жители во општината 
Аеродром на чиј простор се наоѓа предметната локација, изнесува 72.009 
жители, од кои 49,2% претставува расположива работна сила која што е 
значаен потенцијал за идниот развој на овој крај.  

Како демографска рамка, населението е значајна категорија која треба 
да се има во предвид при апроксимацијата на потенцијалните работни ресурси 
и потенцијалните потрошувачи и корисници на сите видови услуги. 

Урбанизација и систем на населби 

Процесот на урбанизација како еден од доминантните процеси на 
вкупниот општествено-економскиот развој, претставува непосреден влијателен 
фактор и основна рамка во која се одвива развојот на населените места. Во 
повратен смисол, основните параметри на урбанизацијата го детерминираат и 
нивото на вкупниот општествотвен развој. Под поимот урбанизација во 
условите во кои живееме, се подразбира, во прв ред развој на градовите 
изразен со порастот на нивното население, социјалните и политичките функции 
и во изградбата и уредувањето на нивните просторно-физички структури. Во 
поширока смисла, урбанизацијата го опфаќа и развојот на руралните населби и 
простори кој е резултат на промените кои водат кон намалување на разликите 
помеќу градот и селото и нивна постепена интеграција во агломерациски 
системи. 

Во однос на степен на урбанизираност населбите во Скопскиот регион 
имаат долга традиција во просторното и урбанистичко планирање кое 
послужува како извор на податоци, за согледување на традициите и трендовите 
во одделни сегменти од развојот. Скоро сите населби во Скопскиот регион се 
под големо влијание на градот Скопје. Особено е изразено влијанието на 
градот врз непосредното окружување преку дислокација на содржини и развој 
на функции кои поради просторни или еколошки причини неможе да се 
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лоцираат во урбаниот опфат. Формирањето на стопански комплекси, нивното 
комуникациско поврзување со градот и опремување со комунална 
инфраструктура ја зголемува атрактивноста на селата во чии атари се 
подигнати и влијае врз задржување на месното население 

Имајќи ја предвид ограниченоста на просторот како ресурс, вкупно, и 
висококвалитетното обработливо земјиште особено, се наметнува потребата од 
внимателно и рационално искористување на просторот надвор од постојните 
плански зафати, особено во Скопско Поле каде земјиштето е од повисоки 
бонитетни класи. Пренамената на одредени површини во градежно земјиште 
секогаш е поврзано со неопходноста од обезбедување на соодветна 
инфраструктура. Имајќи го предвид потребното ниво на инвестиции неопходни 
за обезбедување на потребната инфраструктура, се наметнува потребата од 
добро планирање и програмирање на обемот, површината и видот на 
активности кои се предвидуваат со планските документи, наспроти економските 
ефекти и бенефити за инвеститорите и локалните заедници.  

Одредени иницијативи за просторен развој кои се манифестираат со 
зафаќање на нови простори, проширување на урбаните опфати и регулирање 
на постојните градежни подрачја треба да се преиспитуваат и воедно 
неопходно е почитување на определбите на Просторниот план на Р. 
Македонија во однос на дестимулација на проширување на градежното 
земјиште од една и поефикасно и порационално искористување на постојната 
ангажирана површина од друга страна, односно: 

‡ Изградбата на викенд населби (времено сместување), стопански 
објекти, земјоделски и други објекти со специфични намени да се 
насочува кон подрачја кои со планови и програми на општините ќе бидат 
определени за тие цели. 

Изградбата на објекти со класа на намена Г2-лесна и незагадувачка 
индустрија, КО Горно Лисиче, општина Аеродром, би требало да 
предизвика позитивни импулси и ефекти врз целото непосредно 
окружување од аспект на повисока организација, инфраструктурна 
опременост, повисок квалитет на услугите во окружувањето, како и 
уреденост на просторот сето тоа базирано врз принципите на одржлив 
развој како и максимално почитување и вградување на нормативите и 
стандарди за заштита на животната средина. 

Домување 

Од неколкуте основни функции во населбите, домувањето е најголем 
потрошувач и корисник на просторот, основна содржина на населбите и 
основен елемент на просторното и урбанистичко планирање. Домувањето 
општо, а станбената изградба посебно е важна компонента на социјалниот и 
општествениот развој, организација и уредување на просторот и подигнување 
на животниот стандард на населението. 

Во просторно планските документи домувањето често се набљудува како 
последица на промените во другите развојни сфери. Примената на 
концепцијата на полицентричен развој го третира домувањето како посебен тип 
на развоен ресурс, особено битно за неразвиените подрачја како нови жаришта 
на развој. 

Бидејќи вложувањето во станбената изградба чини голем дел од 
приходот на секое домаќинство без стан, очигледно дека во услови на 
рационално работење и се поостра економска конкуренција, станбеното 
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прашање на работниците, како и оние кои бараат вработување станува се 
поважна развојна околност. Порастот на цената на станбената изградба и 
одржување ќе влијае на промена на просторната стратегија на развој на голем 
број претпријатија кои ќе бидат принудени да ги лоцираат своите погони таму 
каде веќе постојат работници со решено станбено прашање. 

Просторното разместување на новите стопански претпријатија треба да 
се базира на постоечкиот станбен фонд во помалите населби и нивните 
технологии во склад со квалификационата структура на населението на таквите 
подрачја. На тој начин, постоечкиот станбен фонд, како една од почетните 
развојни ресурси на овие населби станува поттик за јакнење на постоечките и 
создавање на нови центри, на развој во функција на полицентричен развој. 

Во тој контекст оваа иницијатива за изработка на Локална 
урбанистичко-планска документација за изградба на објекти со класа на 
намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија, КО Горно Лисиче, општина 
Аеродром, го поддржува концептот, кој нуди квалитетни услуги во функција 
на стопанскиот развој, а кој се базира на популацијата и станбениот фонд 
во населбите во непосредна близина. 

Јавни функции 

Организацијата на јавните функции, согласно планираната мрежа на 
населби, поаѓа од постојната мрежа на јавните функции во регионот под 
претпоставка дека идниот развој на истите ќе се развива во согласност со 
економските, институционалните и други промени во него. 

Организирање на мрежата на јавните функции овозможува: 

‡ достапност на функциите до сите граѓани во регионот; 

‡ воедначен квалитет на пружените услуги; 

‡ активно учество на граѓаните во организација на работата на јавните 
функции; 

‡ прилагоденост на програмата на јавните служби на локалните 
карактеристики како и можност за избор на модалитет и вид на услуга. 

Развојот на стопанството и системот на населби, економскиот развој, 
зголемување на степенот на вработеност и севкупната урбанизација на 
просторот го условува порамномерниот развој на јавни функции, како потреба 
за поголем избор на занимања, потреба од соодветно образование, како и 
остварување на здравствена и социјална заштита. Мотивите, интересите и 
инвестиционите критериуми на приватните инвеститори, различните фондации 
и други непрофитни асоцијации се исто така значајни за организирање на 
јавните функции.  

Предложената локација за изработка на Локална урбанистичко-
планска документација за изградба на објекти со класа на намена Г2-лесна 
и незагадувачка индустрија, КО Горно Лисиче, општина Аеродром, 
поттикнува и охрабрува локални и приватни иницијативи, за изградба на нови 
содржини од областа на јавните функции кој ќе служат за потребите на 
стопанството. 

Индустрија 

Развојот и просторната разместеност на индустријата претставува 
значаен фактор за поттикнување на развојот на вкупната економија и 
модернизација на другите области од економскиот и општествениот живот. 
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Ефикасното и успешно спроведување на насоките и определбите за 
поттикнување на развојот на индустриските дејности и нивно рационално 
разместување во просторот ги детерминираат позитивните промени и во 
другите сегменти на економијата: пораст на вработеноста, зголемување на 
бруто домашниот производ, подобрување на животниот стандард и др.  

Врз основа на сознанијата и определбите на "Националната стратегија за 
економски развој на Република Македонија" (МАНУ, 1997 г.), како и врз основа 
на досегашниот развој, а особено концептот на одржлив развој, основните 
насоки и стратешки определби на долгорочниот развој на индустријата се 
следните: технолошко преструктурирање, извозна ориентација на водечките 
сектори и гранки; пошироко воведување и развој на еколошки-просторно 
прифатливо индустриско производство со развој на штедливи технологии 
(во однос на природните ресурси, енергијата и горивото и работната сила) 
и (или) малоотпадни (безотпадни) технологии; зголемување на ефикасноста 
на производството; почитување на инвестиционите критериуми врз база на 
континуирано планирање и прифаќање на пазарните критериуми на 
стопанисување; стратегија на разместеност на индустриските капацитети која ја 
респектира просторната структура на факторите на разместеноста, 
рационалниот распоред на материјалните производствени фондови, од аспект 
на вкупниот простор на Републиката и потребите од комплексен развој на 
одделни територијални единици; развој на малите претпријатија, заради 
остварување на концептот на децентрализираниот развој и разместеност на 
индустријата. 

Развојот на индустријата по одделните општини, особено помалите, 
се очекува да се остварува со градба на мали, флексибилни капацитети и 
поголема застапеност меѓу другото и на агроиндустрискиот сектор. 

Концепцијата за развој и разместeност на индустријата утврдена со 
"Просторниот план на Република Македонија" е постaвена врз основа на 
повеќе цели и плански определби од кои релевантни за Условите за 
планирање на просторот за изработка на ЛУПД за изградба на објекти со 
класа на намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија, се следните: 

‡ вклучување на еколошките преференци во развојот на индустријата 
и нејзина алокација и разместување; 

‡ развојот на индустријата во поголема мерка да се потпира врз 
примената на достигнувањата на науката и на техничко-
технолошкиот прогрес и иновации во технолошките процеси;  

‡ технолошко преструктурирање, во склад со барањата за 
модернизација и реконструкција на индустријата; 

‡ стратегија на развој на високите технологии усогласени со 
концепцијата на одржливиот развој: мала суровинска и енергетска 
интензивност, висока информативна и научна интензивност, високо 
учество на стручната работна сила, висока фрагментација на 
пазарот со специфични барања, високи вложувања во 
предконкурентни истражувања и сеопфатно влијание врз 
карактеристиките на голем број сегменти на социо-економскиот 
систем. 

Во планскиот период, индустриското производство се очекува да биде 
застапено во сите општини и да остварува растеж кој ќе придонесе за 
зголемување на вработувањето, подобрување на условите за живеење на 
граѓаните на поширокиот простор на земјата.  
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Индустријата која е водечка стопанска дејност и двигател на 
развојот на вкупната економија има значајно влијание врз квалитетот на 
животната средина. Во услови на усвоената развојна парадигма на 
“одржлив” развој, напорите треба да се насочат кон суштествени промени 
во стратегијата и политиката за развој и просторна алокација на 
индустриски гранки засновани на принципите на еколошка заштита. 
Според филозофијата на одржлив развој, економскиот односно 
индустрискиот развој и заштитата на животната средина прават единствен 
систем. Одржливиот развој претставува алтернатива за загрозените 
природни и создадени вредности и за создавање на хумано општество и 
окружување. Разрешувањето на конфликтите во овој систем треба да 
почива на интеракција на релацијата простор и социо-економската 
компоненета на развојот. 

Сообраќај и врски 

Комуникациската мрежа на Република Македонија, сочинета од повеќе 
комуникациски потсистеми, е етаблирана преку системот за сообраќај и врски 
врз чија основа, помеѓу другото, се темели и организацијата на просторот на 
државата. Комуникациските системи во Република Македонија, кои се од 
особено значење за развојот на стопанските активности, се очекува да се 
подобруваат, унапредуваат и да се развиваат во две насоки на развој на 
комуникациите: 

– екстерното поврзување на државата (стратешки коридори); 

– интерното поврзување во државата (регионални и локални потреби). 

Основа за екстерното поврзување на државата се дефинираните 
комуникациски коридори согласно меѓународните конвенции и препораки, што 
воедно се и основа за ориентација кон европските и балканските определби за 
економски и технолошки комуникации, што е од особено значење за извозот.  

 

Основата за интерното поврзување во државата односно планирање и 
развој на патната мрежа на Р Македонија се базира на категоризација на 
патиштата, на стратешки дефинирани меѓународни коридори за патен 
сообраќај, на досега изградената европска патна мрежа-ТЕМ со “Е” ознака на 
патиштата, на досега изградената магистрална и регионална патна мрежа, како 
и на определбите од долгорочната стратегија за развој.  

Мрежата на патишта “Е” ознака што ги дефинира меѓународните 
коридори за патен сообраќај низ Републиката се: Е-65, Е-75, Е-850, Е-871.  

Според Просторниот план на Република Македонија (2002 - 2020 г.) 
автопатската и магистрална патна мрежа релевантна за предметниот простор 
е: 

– Е-65 што се поклопува со делови од магистралните патишта М-3, М-4 и 
М-5 - (СР-Блаце-Скопје-Тетово-Кичево-Требеништа-Охрид-Битола-
Меџитлија-ГР) - коридор за патен сообраќај во насока север-југ; 

– М-3 - (Крстосница Петровец-клучка Хиподром-Скопје-Момин поток-гр.со 
Р.Србија-Блаце). 

Врз основа на Одлуката за категоризација на државните патишта 
(„Службен весник на Република Македонија” број 133/11, 150/11 и 20/12) овој 
магистрален патен правец се преименува со ознаката: 
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– А4-(Граница со Косово-ГП Блаце-крстосница Стенковец-обиколница 
Скопје-Петровец-Миладиновци-Свети Николе-Штип-Радовиш-Струмица-
гр.со Бугарија-ГП Ново Село). 

Во идната патна мрежа на Р Македонија, основните патни коридори ќе ги 
следат веќе традиционалните правци во насока север-југ (коридор 10), односно 
исток-запад (коридор 8), што се вкрстосуваат во просторот помеѓу градовите: 
Скопје, Куманово и Велес. На тој начин дел од магистралните патишта во 
Република Македонија ќе формираат три основни патни коридори, што треба 
да се изградат со технички и експлоатациони карактеристики компатибилни со 
системот на европските автопатишта (ТЕМ): 

– север-југ: М-1 (Србија - Куманово - Велес - Гевгелија - Грција); 

– исток-запад: М-2 и М-4 (Бугарија-Крива Паланка-Куманово-Скопје-
Тетово-Струга-Албанија и крак Скопје - Србија); 

– исток-запад: М-5 (Бугарија - Делчево - Кочани - Штип - Велес -Прилеп - 
Битола - Ресен - Охрид- Требеништа- М4 (крак Битола -граница со 
Грција). 

На автопатската и магистралната патна мрежа се надоврзуваат 
регионалните патишта, што заедно со локалните категоризирани патишта 
ќе ја сочинуваат патната мрежа на Република Македонија.  

Релевантен регионален патен правец за предметната локација според 
Просторниот план на Република Македонија (2002 - 2020 г.) е: 

– Р-104 - (Врска со Р-103-Нова Брезница-брана Козјак-мост кај Близанско-
Беличка река-Македонски Брод-врска со Р-513). 

Врз основа на Одлуката за категоризација на државните патишта 
(„Службен весник на Република Македонија” 133/11, 150/11 и 20/12) овој 
регионален патен правец влегува во групата на регионални патишта “Р1” и се 
преименува со ознаката: 

– Р1106 - (Врска со 1102-Драчево-Варвара-Нова Брезница-брана Козјак-
мост кај Близанско-Македонски Брод-врска со Р1303). 

Динамиката за реализација на мрежата, што ќе овозможи целосно 
опслужување на Република Македонија, ќе биде во функција на сообраќајните 
потреби (очекуваниот обем на сообраќајот), потребите за интеграција во 
европскиот патен систем, како и економската моќ на државата, а трасите на 
меѓународните и магистралните патишта, задолжително ќе поминуваат надвор 
од населените места и се предлага да се решаваат со денивелирано 
вкрстосување со останатата патна мрежа. 

При планирање да се почитува Законот за јавни патишта („Службен 
весник на Република Македонија” број 84/08, 52/09, 114/09, 124/10, 23/11, 53/11, 
44/12, 168/12, 163/13, 187/13, 39/14, 42/14, 166/14, 44/15, 116/15, 150/15, 31/16, 
71/16 и 163/16). 

Железнички сообраќај: Концепцијата за развој на железничкиот 
систем базира на потребата за модернизација и проширување на железницата 
во целина, како и поврзување на железничката мрежа на Република Македонија 
со соодветните мрежи на Република Бугарија и Република Албанија.  

Железничката мрежа на Република Македонија, во планскиот период, 
треба да ја сочинуваат: магистрални железнички линии од меѓународен 
карактер, регионални линии и локални линии.   

1. Магистрални железнички линии од меѓународен карактер: 

‡ СР - Табановце-Скопје-Гевгелија-ГР ........................ 213,5 km 
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‡ СР - Блаце-Скопје ......................................................... 31,7 km 

‡ ГР - Кременица-Битола-Велес ................................... 145,6 km 

‡ БГ - Крива Паланка-Куманово ..................................... 84,7 km 

‡ АЛ - Струга-Кичево-Скопје ......................................... 143,0 km 

Покрај постојните врски Табановце и Блаце на север, односно Гевгелија 
и Кременица на југ, ќе се изврши и соодветно поврзување на исток кон 
Република Бугарија, односно на запад кон Република Албанија, со што ќе се 
овозможи целосно интегрирање на македонскиот железнички систем со 
соодветните системи на соседните држави. 

 Во планскиот период до 2020 год. меѓудругото се очекува развој на 
интегралниот транспорт, односно техничко-технолошкото доопремување на 
Македонските железници за извршување на задачите и за вклучување во 
меѓународниот сообраќај, што е во согласност со стратегијата на развојот на 
железничкиот сообраќај и со реалните можности на Република Македонија. 

Воздушен сообраќај: Воздушните патишта во Република Македонија се 
интегрален дел од европската мрежа на воздушни коридори со ширина од 10 
наутички милји во кои контролирано се одвиваат прелетите над територијата на 
државата.  

Примарната аеродромска мрежа во Република Македонија треба да ја 
сочинуваат вкупно 4 аеродроми за јавен воздушен сообраќај, и тоа во Скопје, 
Охрид, Струмица и Битола. Аеродромот во Скопје е оспособен за прием и 
опрема на интерконтинентални авиони, аеродромот во Охрид е реконструиран 
во повисока-II категорија, а новите аеродроми што се предвидуваат во 
Струмица и Битола се предвидени да бидат со доминантна намена за карго 
транспорт на стоки.  

Секундарната аеродромска мрежа се предлага да ја сочинуваат 
сегашните 5 реконструирани и технички доопремени спортски аеродроми и 
вкупно 15 аеродроми за стопанска авијација, од кои 7 нови. Покрај тоа треба да 
се уредат и околу 20 терени за дополнителен развој на воздухопловниот спорт 
и туризам во согласност со меѓународните прописи за ваков вид на аеродроми. 

Радиокомуникациска мрежа и антенски системи 

Радиокомуникациска мрежа е јавна електронска комуникациска мрежа со 
која се обезбедува емитување, пренос или прием на знаци, сигнали, текст, 
слики и звуци или други содржини од каква било природа преку радиобранови. 
Основни елементи на примопредавателниот систем се: антените, антенските 
столбови, водови, засилувачи и друго.  

Јавните електронски комуникациски мрежи треба да се планираат, 
поставуваат, градат, употребуваат и слично под услови утврдени со Законот за 
електронските комуникации, прописите донесени врз основа на него, прописите 
за просторно и урбанистичко планирање и градење, прописите за заштита на 
животната средина, нормативите, прописите и техничките спецификации 
содржани во препораките на Европската Унија. 

Изложеноста на јавноста на нејонизирачко електромагнетно зрачење со 
пуштањето во работа на антенски систем не треба да ги надминува 
вредностите пропишани со Упатството за гранични вредности при изложеност 
на нејонизирачко зрачење издадено од Меѓународна комисија за заштита од 
нејонизирачко зрачење (ICNIRP – International Commission on Non-Ionizig 
Radiation Protection). Агенцијата за електронски комуникации врши контрола со 
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мерење на нејонизирачкото електромагнетно зрачење, со цел да ја утврди 
усогласеноста на антенските системи со граничните вредности. 

Оператори на мобилната телефонија во Р Македонија се: М-Телеком и 
ВИП. Тие во своите секојдневни развојни активности вршат: 

 Квалитетно мрежно покривање со мобилен сигнал на: 

 региони, општини, населени места,  

 подрачја од јавен интерес (културно-историски, спортски, стопански, 
индустриски, погранични зони и др.), 

 сообраќајна и транспортна инфраструктура. 

 Подготовка на проекти за развој на мрежата согласно постоечката 
инфраструктура на теренот. 

 Усогласување на развојните планови со одделни институции на државата 
(министерства, управи и сл.). 
Целиот овој регион покриен е со сигнал на мобилна телефонија на двата 

мобилни оператори. 
Кабелска електронска комуникациска мрежа - се користи за 

дистрибуција на јавни електронски комуникациски услуги до крајниот корисник. 
Пристапниот дел на мрежата е изграден од кабли (од бакарни парици, 
коаксијални, хибридни коаксијално-оптички и/или оптички) и придружни 
дистрибутивни и изводни точки: канали, цевки, кабелски окна/шахти, 
надворешни ормари и др. 

Јавната кабелска електронска комуникациска мрежа и придружните 
средства треба да се планираат, проектираат, поставуваат и градат на начин 
кој нема да ја попречува работата на другите електронски комуникациски мрежи 
и придружни средства, како ни обезбедувањето на другите електронски 
комуникациски услуги. 

Со изградбата на јавните електронски комуникациски мрежи и придружни 
средства треба да се обезбеди: 

 заштита на човековото здравје и безбедност, 

 заштита на работната и животната средина,  

 заштита на просторот од непотребни интервенции, 

 заштита на инфраструктурата на изградените јавни електронски 
комуникациски мрежи, 

 унапредување на развојот и поттикнување на инвестиции во јавните 
електронски комуникациски мрежи со воведување на нови технологии и 
услуги, а особено со воведување на следни генерации на јавни 
електронски комуникациски мрежи. 
АД “Македонски Телекомуникации” и останатите оператори за своите 

корисници обезбедуваат широк опсег на услуги како што се: говорни услуги 
(вклучувајќи услуги со додадена вредност), услуги за пренос на податоци, 
пристап до Интернет, мобилни комуникациони услуги, јавни говорници и др. 
Комуникациските услуги се обезбедуваат врз основа на добро воспоставената 
електронска комуникациска мрежа со примена на најсовремени технологии.  

Телефонските корисници во ова подрачје во електронско 
комуникацискиот сообраќај се приклучени преку телефонската централа во 
Ново Лисиче.  

Операторите на јавна кабелска електронска комуникациска мрежа до 
крајот на 2020 година треба да обезбедат можност за широкопојасен пристап 
до услуги (broadband) со големи брзини на: 100% од домаќинствата покриени со 
мрежата на операторот со можност за пристап до јавната комуникациска мрежа 
со брзина на пренос од 30 Mbps и најмалку 50% од домаќинствата покриени со 
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мрежата на операторот со можност за пристап до јавната комуникациска мрежа 
со брзина на пренос од 100 Mbps.  

Заштита на животната средина 

Анализата на влијанијата врз животната средина, како превентива, има 
за цел да ги идентификува можните проблеми, да ги рационализира трошоците 
и да направи оптимален избор на мерките за заштита на животната средина. За 
разлика од “пасивниот” пристап, со кој се применуваат заштитни мерки по 
настанатиот проблем, што претставува финансиско оптоварување на 
производителите, давачите на услуги и општеството во целост, превентивната 
заштита на животната средина се трансформира во елемент на развој и 
појдовна основа за глобалното управување со животната средина засновано на 
принципите на одржливиот развој. Одржувањето на континуитет во 
следењето на состојбите во медиумите и областите на животната средина, 
дава претстава за трендот на промени кои настанале во текот на подолг 
временски период на анализираното подрачје, како основа за планирање и 
предвидување на промените кои би можело да се очекуваат во животната 
средина во временската рамка на која се однесува планскиот документ. 

Можни закани по животната средина од предвидените за изградба 
објекти со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија се нарушување на 
квалитетот на воздухот, водите и почвата, како резултат на емисија на 
загадувачки материи, зголемени нивоа на бучава и вибрации и несоодветно 
управување со отпадот.  

Со цел да се обезбеди заштита и унапредување на животната 
средина при изработката на Локална урбанистичко-планска документација 
за изградба на објекти со класа на намена Г2-лесна и незагадувачка 
индустрија, КО Горно Лисиче, општина Аеродром, потребно е да се 
почитуваат одредбите пропишани во Законот за животната средина и 
подзаконските акти донесени врз нивна основа. 

Мерките за заштита на животната средина кои треба да се превземат со 
цел да се обезбеди одржлив развој на анализираното подрачје со минимално 
негативно влијание врз медиумите и областите на животната средина се: 

 Да се внимава да не дојде до искористување на земјиштето на начин и 
обем со кој би се загрозиле неговите природни вредности; 

 Да се следи и контролира присуството на загадувачки материи во 
воздухот со цел да се одржи квалитетот на воздухот во граници на 
дозволените нивоа на емисии; 

 Да се предвидат соодветни технички зафати за пречистување на 
отпадните води и имплементација на технологии кои ќе овозможат нивно 
повторно искористување за истата или друга намена;

 Да се контролира квалитетот на пречистените отпадни води пред 
испуштање во најблискиот реципиент, со цел да се усогласат 
вредностите на концентрацијата на материите присутни во пречистената 
отпадна вода со пропишаните гранични вредности на максимално 
дозволените концентрации на материите присутни во реципиентот; 

 Да се превземат активности за намалување на бучавата и вибрациите од 
опремата, со цел да се избегнат негативните ефекти од бучавата и да се 
почитуваат пропишаните гранични вредности за дозволено ниво на 
бучава во животната средина; 
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 Организирано управување со отпадот со цел да се минимизира 
негативното влијание врз животната средина, животот и здравјето на 
луѓето; 

 Создавачот и/или поседувачот на отпадни материи и емисии ги сноси 
сите трошоци за санација на евентуално предизвиканите нарушувања во 
животната средина; 

 Да се изведуваат енергетски ефикасни објекти и да се применуваат 
најдобри достапни технологии во процесот на производство. 

Заштита на природното наследство 

Од областа на заштита на природата (природното наследство, 
природните реткости и биолошката и пределската разновидност), 
Локалната урбанистичко-планска документација треба да се усогласи со 
Просторниот план на Република Македонија на тој начин што, врз основа на 
режимот за заштита, ќе се организира распоред на активности и изградба на 
објекти кои ќе се усогласат со барањата кои ги поставува одржливото 
користење на природата и современиот третман на заштитата. 

Особено внимание при заштитата на природата, треба да се посвети на 
начинот, видот и обемот на изградбата што се предвидува во заштитените 
простори за да се одбегнат или да се надминат судирите и колизиите со 
инкомпатабилните функции. За таа цел е неопходно почитување на следните 
принципи:

– Оптимална заштита на просторите со исклучителна вредност; 
– Зачувување и обновување на постојната биолошка и пределска 

разновидност во состојба на природна рамнотежа; 
– Обезбедување на одржливо користење на природното наследство во 

интерес на сегашниот и идниот развој, без значително оштетување на 
деловите на природата и со што помали нарушувања на природната 
рамнотежа; 

– Спречување на штетните активности на физички и правни лица и 
нарушувања во природата како последица на технолошкиот развој и 
извршување на дејности, односно обезбедување на што поповолни 
услови за заштита и развој на природата; 

– Рационална изградба на инфраструктурата; 
– Концентрација и ограничување на изградбата; 
– Правилен избор на соодветна локација. 

Според Законот за заштита на природата („Службен весник на Република 
Македонија” број 67/04, 14/06, 84/07, 35/10, 47/11, 148/11, 59/12, 13/13, 163/13, 
41/14, 146/15, 39/16 и 63/16) и Законот за животна средина („Службен весник на 
Република Македонија” број 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 
51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15 и 39/16) потребно е 
внесување на мерки за заштита на природата при планирањето и уредувањето 
на просторот кои треба строго да се почитуваат. 

Согласно Студијата за заштита на природното наследство, 
изработена за потребите на Просторниот план на Република Македонија 
на просторот предложен за изработка на Локална урбанистичко-планска 
документација за изградба на објекти со класа на намена Г2-лесна и 
незагадувачка индустрија, КО Горно Лисиче, општина Аеродром, нема 
евидентирано ниту регистрирано природно наследство. 
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Доколку при изработка на Локалната урбанистичко-планска 
документација или при уредување на просторот се дојде до одредени нови 
сознанија за природно наследство кое би можело да биде загрозено со 
урбанизацијата на овој простор, потребно е да се предвидат следните мерки за 
заштита на природното наследство:

– Утврдување на границите и означување на сите објекти кои би можеле да 
бидат предложени и прогласени како природно наследство; 

– Забрана за вршење на какви било стопански активности кои не се во 
согласност со целите и мерките за заштита утврдени со правниот акт за 
прогласување природното добро или Просторниот план за подрачје со 
специјална намена; 

– Магистралната и останатата инфраструктура (надземна и подземна) да 
се води надвор од објектите со природни вредности, а при помали 
зафати потребно е нејзино естетско вклопување во природниот пејзаж; 

– Воспоставување на мониторинг, перманентна контрола и надзор на 
објектите со природни вредности и преземање на стручни и управни 
постапки за санирање на негативните појави; 

– Воспоставување на стручна соработка со соодветни институции во 
окружувањето; 

– Почитување на начелата за заштита на природата согласно Закон за 
заштита на природата. 

Заштита на културното наследство 

Во своето милениумско постоење, човековата цивилизација од праисто-
ријата до денес, на територија на Р Македонија, оставила значајни траги од 
вонредни културни, историски и уметнички вредности кои го потврдуваат 
постоењето, континуитетот и идентитетот на македонскиот народ на овие 
простори. 

Просторниот аспект на недвижното културно наследство е предмет на 
анализа во корелација со долгорочната стратегија на економски, општествен и 
просторен развој, односно стратегија за зачувување и заштита на тоа 
наследство во услови на пазарно стопанство. 

Републичкиот завод за заштита на спомениците на културата, за 
потребите на Просторниот план на Републиката, изготви Експертен елаборат 
за заштита на недвижното културно наследство во кој е даден Инвентар на 
недвижното културно наследство од посебно значење. 

Инвентарот содржи список на регистрирани и евидентирани недвижни 
културни добра, што подразбира список на недвижните предмети со утврдено 
својство споменик на културата, односно на недвижните предмети за кои 
основано се претпоставува дека имаат споменично својство. Тоа се: 
археолошки локалитети, цркви, манастири, џамии, бањи, безистени, кули, саат 
кули, турбиња, мавзолеи, конаци, мостови, згради, куќи, стари чаршии, стари 
градски јадра и други споменици со нивните имиња, локации, блиските населе-
ни места, период на настанување и општините во кои се наоѓаат спомениците. 

Согласно постоечката законска регулатива, видови на недвижно културно 
наследство се: споменици, споменични целини и културни предели. 

На подрачјето на катастарската општина кое е предмет на анализа нема 
регистрирани недвижни споменици на културата (Експертен елаборат). 

Во Археолошката карта на Република Македонија, која ги проучува 
предисториските и историските слоеви на човековата егзистенција, од 
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најстарите времиња до доцниот среден век, на анализираното подрачје на 
катастарската општина, нема евидентирани локалитети. 

Според Просторниот план на Р Македонија, најголем број на цели се 
однесуваат на третманот и заштитата на културното наследство во плановите 
од пониско ниво. 

Согласно Закон за просторно и урбанистичко планирање културното 
недвижно наследство во просторните и урбанистички планови треба да се 
третира на начин кој ќе обезбеди негово успешно вклопување во просторното и 
организационо ткиво на градовите и населените места или пошироките 
подрачја и потенцирање на неговите градежни, обликовни и естетски 
вредности. 

Туризам и организација на туристички простори 

Туризмот и угостителството со својата основна функција-прифаќање, 
сместување и истовремено задоволување на голем број разновидни барања и 
желби на туристите, влијае врз вкупната економија и развојот на одредена 
средина, а исто така има изразено влијание и врз просторот во кој ја извршува 
својата дејност. Туризмот со своето мултиплицирано влијание во процесот на 
стопанисување, посредно и непосредно, ги вклучува и другите гранки и дејности 
во вкупната понуда на туристичкиот пазар. Ова, пред сé, се однесува на 
угостителството, трговијата, сообраќајот, занаетчиството, здравството и на 
разни други видови услуги. Исто така, преку туризмот се нудат и се продаваат 
нематеријални вредности, како што се: разни информации, обичаи, фолклор, 
забава, спортско-рекреативни активности и слично. 

Врз основа на комплексно согледаните природни и создадени услови и 
ресурси по обем, квалитет, распространетост или уникатност, функционалност, 
атрактивност и степен на активираноста, на територијата на Р Македонија како 
посебни целини може да се издвојат следните видови на туристички 
потенцијали: водените површини, планините, бањите, целините и добрата со 
природно и културно наследство, транзитните туристички правци, градските 
населби, ловните подрачја и селата. 

Согласно со основните долгорочни цели, концептот и критериумите за 
развој и организација на туристичката понуда, во Р Македонија се дефинирани 
вкупно 10 туристички региони со 54 туристички зони. 

Предметната локација припаѓа на Скопско-Кумановски туристички 
регион со 8 туристички зони и 17 туристички локалитети и е дел од 
простори со регионално значење. 

Заштита од воени разурнувања, природни и техничко-технолошки 
катастрофи 

Согласно Просторниот план на Република Македонија, предметната 
локација за која се наменети условите за планирање на просторот за 
изработка на ЛУПД за изградба на објекти со класа на намена Г2-лесна и 
незагадувачка индустрија, КО Горно Лисиче, општина Аеродром, се наоѓа 
во простори со висок степен на загрозеност од воени дејства. Тоа се 
простори кои во случај на војна би се нашле во зафатот на стратегиските 
насоки на нападот на агресорот. Истовремено тоа се насоки кои се совпаѓаат со 
природните комуникациски коридори во кои се сконцентрирани најразвиените 
физички структури и се со најгуста населеност. Оттука во случај на војна во 
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овие простори може да се очекува висок степен на повредливост на физичките 
структури, луѓето и материјалните добра. 

Согласно со Законот за заштита и спасување, задолжително треба да 
се применуваат мерките за заштита и спасување кои опфаќаат 
урбанистичко-технички и хуманитарни мерки. 

Согласно Законот за заштита и спасување (“Службен весник на 
Република Македонија” број 93/12 - пречистен текст, 41/14, 129/15, 71/16 и 
106/16), мерките за заштита и спасување задолжително се применуваат во 
процесот на планирање и уредување на просторот и проектирање и изградба 
на објектите, на начин кој го уредува Владата на РМ со подзаконски акт. 

Засолнувањето опфаќа планирање, изградба, одржување и користење на 
јавните засолништа, одржување и користење на изградените засолништа и на 
другите заштитни објекти за заштита на населението, материјалните добра и 
културното наследство на Републиката. Јавните засолништа се планираат 
согласно со програмата на Владата за мерките за заштита и спасување и 
програмата на единиците на локалната самоуправа за мерките за заштита и 
спасување, а истите се вградени во урбанистичките планови.  

Обврска за изградба на засолништа за основна заштита имаат 
инвеститорите на објектите наменети за телекомуникации, телевизиски, радио 
и печатени медиуми, значајни индустриски и енергетски објекти, значајни 
сообраќајни објекти и објекти наменети за јавни здравствени служби, 
образованието и културата. 

Сеизмичките појави - земјотресите се доминантни природни 
непогоди во Република Македонија, кои можат да имаат катастрофални 
последици врз човекот и природата. Присутни се низ вековите, на десет 
сеизмички жаришта во земјата или во нејзината поблиска и поширока околина. 
Земјотресите со умерени магнитуди (М<6,0) можат да предизвикаат сериозни 
разурнувања, бидејќи традиционално градените објекти, особено во руралните 
средини, не можат да ги издржат овие земјотреси без значителни оштетувања. 
Историските податоци покажуваат дека силните земјотреси генерирани на 
територијата на државата се проследени и со појава на колатерални хазарди 
(ликвификација, одрони, свлечишта, пукнатини, раседници, померувања), со 
доминантни одрони и свлечишта, што уште повеќе ги зголемува негативните 
последици на земјотресите. 

Во досегашниот просторен развој на Републиката, природните богатства, 
географските, морфолошките и другите погодности имале доминантно влијание 
врз изградбата и уредувањето на нејзината територија, без оглед на присутните 
сеизмички ризици. Тоа создава конфликтна ситуација во која најголемите 
градови, најголем број на населението, индустриските капацитети и 
најзначајните комуникации, како што се коридорите север - југ и исток - запад, 
се лоцирани во зоните со најголема сеизмичност (интензитет од VII – X степени 
на МКС -64). 

Локацијата за која се наменети условите за планирање на просторот се 
наоѓа во зона со VIII степени по Меркалиевата скала на очекувани 
земјотреси. 

Намалување на сеизмичкиот ризик може да се изврши со задолжителна 
примена на нормативно - правна регулатива, со која се уредени постапките, 
условите и барањата за постигнување на технички конзистентен и економски 
одржлив степен на сеизмичка заштита, кај изградбата на новите објекти. 
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Во инвестиционите проекти треба да се разработат мерките за заштита 
на човекот, материјалните добра и животната средина од природни 
катастрофи. 

Неопходно е перманентно ажурирање на плановите за заштита од 
елементарни непогоди, кои согласно законските обврски постојат за целата 
територија на државата, поради присутниот сеизмички хазард, како и 
изложеноста на други природни катастрофи. Со реализација на наведените 
приоритети се создаваат реални услови за успешна инженерска превенција и 
намалување на сеизмичкиот ризик на територијата на Република Македонија, 
односно за ефикасен менаџмент на ефектите и вонредните состојби 
предизвикани од силните сеизмички сили. 

За успешно функционирање на заштитата од природни и елементарни 
катастрофи во процесот на урбанистичко планирање потребно е да се 
преземат соодветни мерки за заштита од пожари, односно евентуалните 
човечки и материјални загуби да бидат што помали во случај на пожари. 

Во однос на диспозицијата на противпожарната заштита, предметната 
локација во случај на пожар ќе ја опслужуваат противпожарни единици од 
градот Скопје. 

Во процесот на планирање потребно е да се води сметка за 
конфигурацијата на теренот, степен на загрозеност од пожари и услови кои им 
погодуваат на пожарите: климатско-хидролошките услови, ружата на ветрови и 
слично кои имаат влијание врз загрозеност и заштита од пожари.  

Заради поуспешна заштита во урбанистички планови се превземаат низа 
мерки за отстранување на причините за предизвикување на пожари, 
спречување на нивното ширење, гаснење и укажување помош при 
отстранување на последиците предизвикани со пожари, кои се однесуваат на: 

– изворите за снабдување со вода, капацитетите на водоводната мрежа и 
водоводните објекти кои обезбедуваат доволно количество вода за 
гаснење на пожари; 

– оддалеченоста меѓу зоните предвидени за станбени и јавни објекти и 
зоните предвидени за индустриски објекти и објекти за специјална 
намена за сместување лесно запаливи течности, гасови и експлозивни 
материи; 

– широчината, носивоста и проточноста на патиштата со кои ќе се 
овозможи пристап на противпожарни возила до секој објект и нивно 
маневрирање за време на гаснење на пожарите. 

Заштитата од пожари опфаќа мерки и дејности од нормативен, 
оперативен, организационен, технички, образовно-воспитен и пропаганден 
карактер, кои се уредени со Законот за заштита и спасување, како и Уредбата 
за спроведување на заштитата и спасувањето од пожари. 

Од метеоролошки појави со карактеристики на елементарни непогоди се 
манифестираат појавата на град, луњени ветрови и магли.  

Едно од можните и неопходно потребни превентивни мерки за заштита 
од техничко - технолошки катастрофи е планирањето, кое преку осознавање 
и анализа на состојбите и опасностите од можните инциденти, во одржувањето 
на инсталациите и опремата, треба да создаде прифатлив однос кон животната 
средина.  

Потребна е доследна примена на основните методолошки постапки за 
планирање и уредување на просторот: 
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– оценка на состојбите на природните компоненти на животната средина и 
степенот на загрозеност од појава на технички катастрофи; 

– оценка на оптовареноста на просторот со технолошки системи со 
одредено ниво на ризик; 

– анализа на меѓусебната зависност на природните услови и постојните 
технолошки системи; 

– дефинирање на нивото на постојниот ризик при редовна секојдневна 
работа на технолошките системи и при појавата на инцидентни случаи; 

– процена на загрозеноста на луѓето и материјалните добра; 
– утврдување на критериумите за избор на оптимална варијанта на 

заштита врз основа на проценетиот степен на загрозеност. 

Со примена на оваа методолошка постапка може де се очекува 
остварување на следните основни цели за заштита од техничко-технолошки 
катастрофи: 

– максимално усогласување и користење на просторот од аспект на 
заштита во рамките на просторните можности; 

– вградување на мерките на кои се заснова организацијата на заштита и 
спасување на човечките животи и материјалните добра од техничко-
технолошки катастрофи во определувањето на намената на просторот; 

– интегрирање на елементите на загрозеноста на прашањата врзани со 
заштитата на животната средина. 

Заради постигнување на целосна заштита на луѓето, материјалните 
добра и потесната и пошироката животна средина постојат три нивоа на 
преземање на сигурносни, превентивни мерки: 

Прво ниво: ги вклучува сите мерки кои се преземаат во одржувањето на 
опремата и инсталациите, заради сигурно користење на опасни материјали во 
технолошките процеси и одбегнување на технолошки катастрофи. 

Второ ниво: се однесува на сите мерки кои треба да обезбедат 
ограничување на емисијата како последица од пожар, експлозија или 
ослободување на хемикалии, што може да се случи во околности на поголеми 
индустриски акциденти. 

Трето ниво: вклучува мерки кои се преземаат за заштита на животната 
средина во смисла на ограничување на ефектите од емисија на опасни 
материи, или последици од пожар и експлозии. 

При изработката на плановите од пониско ниво треба да се има предвид 
следното: 

– Потребата од оформување на системот на евиденција и анализа на 
технолошките акциденти, компатибилен на системот МАРС на 
Европската унија, како база за евиденција на опасни материјали, 
присутни во технолошките постројки и можни причини на катастрофи. 

– Потребата од предвидување на превентивни мерки од страна на 
стопанските субјекти за спречување на технолошки катастрофи, 
базирани врз анализата на однесувањето на исти или слични постројки. 

– Изработка на соодветни планови и програми за заштита на населението 
и едукација и тренинг на персоналот во случај на евентуална техничка 
катастрофа. 
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Усогласување на планската документација со Просторниот план 

Сите активности во просторот треба да се усогласат со насоките на 
Просторниот план на државата, особено значителните и оние кои се 
однесуваат на планирањето и изградбата на: 

‡ државните инфраструктурни системи (патишта, железници, воздушен 
сообраќај, телекомуникации); 

‡ енергетските системи, енерговоди и поголеми водостопански системи; 

‡ градежните објекти важни за Државата; 

‡ капацитетите на туристичката понуда; 

‡ стопанските комплекси и оние кои се однесуваат на поголеми 
концентрации (слободни економски зони); 

‡ капацитетите за користење на природните ресурси. 

Просторните планови на регионите и подрачјата од посебен интерес и 
урбанистичките планови се усогласуваат со Просторниот план на Републиката, 
особено во однос на следните елементи: 

‡ намената и користењето на површините; 

‡ мрежата на инфраструктура; 

‡ мрежата на населби; 

‡ заштитата на животната средина. 

Насоките на Просторниот план на Републиката во однос на намената и 
користењето на површините се однесуваат на заложбата при изработката на 
урбанистичките планови, површините за сите урбани содржини треба да се 
бараат исклучиво на површини од послаби бонитетни класи (над IV категорија). 

Посебни мерки и активности за остварување на рационалното користење 
и заштита на просторот, како и посебни интереси на просторниот развој се: 

‡ Обезбедување на спроведување на постојните закони и прописи со кои 
се заштитува просторот, ресурсите и националното богатство и се 
организира и уредува просторот со цел за вкупен развој. 

‡ Рационално користење на подрачјата за градба и нивно проширување 
или формирањето на нови врз база на критериумите за изготвување на 
соодветна планска документација. 

‡ Насоките и критериумите за уредување на просторот надвор од 
градежните подрачја треба да се утврдат со помош на стручни основи и 
упатствата од ресорите на земјоделството, водостопанството, 
шумарството и заштитата на животната средина.  

‡ Создавање на услови за лоцирање на мали стопански единици. 
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ЗАКЛУЧНИ СОГЛЕДУВАЊА 

Условите за планирање на просторот се издаваат за потребите за 
изработка на Локална урбанистичко-планска документација за изградба на 
објекти со класа на намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија, на КП 
2260/3, КО Горно Лисиче, општина Аеродром. Површината на планскиот 
опфат изнесува 0,07 ha, и зафаќа земјоделско земјиште: лозја (III класа). 

Во границите на планскиот опфат се предвидуваат намени и функции 
согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање и Правилникот за 
стандарди и нормативи за урбанистичко планирање. 

Условите за планирање треба да претставуваат влезни параметри и 
смерници при планирањето на просторот и поставување на планските 
концепции и решенија по сите области релевантни за планирањето на 
просторот, обработени во согласност со Просторниот план на Р 
Македонија.  

При изработка на Локалната урбанистичко-планска документација, 
треба да се земат во предвид горенаведените забелешки и следните 
поединечни заклучни согледувања од секторските области опфатени со 
Просторниот план на Република Македонија: 

Економски основи на просторниот развој 

– При спроведувањето на стратегијата за организација и користење на 
просторот за економските дејности, решенијата во просторот треба да 
овозможат поголема атрактивност на просторот, заштита на 
природните и создадени ресурси и богатства, сообраќајно и 
информатичко поврзување, локациона флексибилност и почитување 
на објективните фактори на развојот. 

– Реализацијата на ЛУПД за изградба на објекти со класа на намена 
Г2-лесна и незагадувачка индустрија, КО Горно Лисиче, општина 
Аеродром на површина од 0,07 ha, ќе биде во функција на развој на 
економските активности. Меѓутоа, појдовна поставка за просторниот 
и регионалниот развој е дека за просторното и урбанистичкото 
планирање не се доволни сознанијата за развитокот на стопанство-
то во земјата, туку треба да се согледаат и да се предвидат и после-
диците од тој развиток врз неговото разместување во просторот.  

– Според определбите на Просторниот план, идниот развој и 
разместеност на производните и услужни дејности треба да базира 
на одржливост на економијата применувајќи ги законитостите на 
пазарната економија и релевантната законска регулатива од 
областа на заштитата на животната средина, особено превенција и 
спречување на негативните влијанија на производните процеси и 
технологии врз животната и работна средина. 

 Користење и заштита на земјоделското земјиште 

– Согласно Просторниот план на Република Македонија просторот на РМ е 
поделен во 6 земјоделско стопански реони и 54 микрореони. 
Предметната локација припаѓа на Скопско-Кумановскиот 
земјоделско стопански реон со 14 микрореони. 

– При изработка на планската документација, неопходно е воспоставување 
и почитување на ефикасна контрола на користењето и уредување на 
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нормите и стандарди за градба. Меѓу приоритетните определби на 
Просторниот план е заштитата на земјоделското земјиште, а особено 
стриктното ограничување на трансформацијата на земјиштето од I-IV 
бонитетна класа за неземјоделско користење, како и зачувување на 
квалитетот и природната плодност на земјиштето. Предметната 
локација зафаќа земјоделско земјиште – лозја III класа.  

Водни ресурси и водостопанска инфраструктура 

– При обезбедувањето на потребните количини на вода за стопанскиот 
комплекс потребна е синхронизирана изградба на водостопански објекти 
со кои ќе се овозможи повеќе корисници да се снабдуваат со квалитетна 
вода. 

– Доколку за водоснабдување на комплексот се користи независен 
изворник (не се приклучува на водоснабдителната мрежа на градот 
Скопје) потребно е да се оформат заштитни зони околу изворникот и да 
се дефинираат режими на заштита. 

– Доколку за водоснабдување се користат подземни води (бунари), 
експлоатацијата на подземните води да се базира на извршени 
хидрогеолошки испитувања со кои утврди квалитетот на водата и 
режимот на хранење на бунарите.  

– При обезбедувањето на потребните количини на вода за стопанскиот 
комплекс да се применуваат современи технички решенија во 
управувањето со водоснабдителниот систем со што ќе се постигне 
рационално користење на водата. 

– Отпадните води да се испуштат во најблискиот реципиент по соодветен 
третман, односно од како нивниот квалитет ќе биде доведен во 
согласност со “Уредбата за категоризација на водотеците, езерата, 
акумулациите и подземните води”. 

 Енергетика и енергетска инфраструктура 

– Магистралниот гасовод кон МРС Скопје-југ минува во непосредна 
близина на планскиот опфат. Доколку се утврди дека локацијата со класа 
на намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија, КО Горно Лисиче, 
општина Аеродром е во зона на влијание на магистралниот гасовод 
потребно е да се почитува “Правилникот за технички услови и нормативи 
за безбеден транспорт на течни и гасовити јагленводороди со 
магистрални нафтоводи и гасоводи и со нафтоводи и гасоводи за 
меѓународен транспорт (Службен лист на СФРЈ бр.26/1985)”. 

– Локацијата за изградба на објекти со класа на намена Г2-лесна и 
незагадувачка индустрија, КО Горно Лисиче, општина Аеродром нема 
конфликт со останатите постоjни и планирани енергетски 
инфраструктурни водови. 

– За новопредвидените градби потребно е да обезбеди сигурно и 
непрекинато снабдување со електрична енергија со напон кој ќе биде во 
дозволените граници.  

 Урбанизација и систем на населби 

– Изградбата на објекти со класа на намена Г2-лесна и незагадувачка 
индустрија, КО Горно Лисиче, општина Аеродром, би требало да 
предизвика позитивни импулси и ефекти врз целото непосредно 
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окружување од аспект на повисока организација, инфраструктурна 
опременост, повисок квалитет на услугите во окружувањето, како и 
уреденост на просторот сето тоа базирано врз принципите на одржлив 
развој како и максимално почитување и вградување на нормативите и 
стандарди за заштита на животната средина. 

 Домување  

– Иницијатива за изработка Локална урбанистичко-планска документација 
за изградба на објекти со класа на намена Г2-лесна и незагадувачка 
индустрија, КО Горно Лисиче, општина Аеродром, го поддржува 
концептот, кој нуди квалитетни услуги во функција на стопанскиот развој, 
а кој се базира на популацијата и станбениот фонд во населбите во 
непосредна близина. 

 Јавни функции  

– Предложената локација за изработка на Локална урбанистичко-
планска документација за изградба на објекти со класа на намена Г2-
лесна и незагадувачка индустрија, КО Горно Лисиче, општина 
Аеродром, поттикнува и охрабрува локални и приватни иницијативи, за 
изградба на нови содржини од областа на јавните функции кој ќе служат 
за потребите на стопанството. 

 Индустрија 

– Концепцијата за развој и разместeност на индустријата утврдена со 
"Просторниот план на Република Македонија" е постaвена врз основа на 
повеќе цели и плански определби од кои релевантни за Условите за 
планирање на просторот за ЛУПД за изградба на објекти со класа на 
намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија, се следните: 

 вклучување на еколошките преференци во развојот на 
индустријата и нејзина алокација и разместување; 

 развојот на индустријата во поголема мерка да се потпира врз 
примената на достигнувањата на науката и на техничко-
технолошкиот прогрес и иновации во технолошките процеси;  

 технолошко преструктурирање, во склад со барањата за 
модернизација и реконструкција на индустријата; 

 стратегија на развој на високите технологии усогласени со 
концепцијата на одржливиот развој: мала суровинска и 
енергетска интензивност, висока информативна и научна 
интензивност, високо учество на стручната работна сила, 
висока фрагментација на пазарот со специфични барања, 
високи вложувања во предконкурентни истражувања и 
сеопфатно влијание врз карактеристиките на голем број 
сегменти на социо-економскиот систем. 

– Индустријата која е водечка стопанска дејност и двигател на 
развојот на вкупната економија има значајно влијание врз 
квалитетот на животната средина. Во услови на усвоената развојна 
парадигма на “одржлив” развој, напорите треба да се насочат кон 
суштествени промени во стратегијата и политиката за развој и 
просторна алокација на индустриски гранки засновани на 
принципите на еколошка заштита. Според филозофијата на одржлив 
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развој, економскиот односно индустрискиот развој и заштитата на 
животната средина прават единствен систем. Одржливиот развој 
претставува алтернатива за загрозените природни и создадени 
вредности и за создавање на хумано општество и окружување. 
Разрешувањето на конфликтите во овој систем треба да почива на 
интеракција на релацијата простор и социо-економската 
компоненета на развојот. 

 Сообраќајна инфраструктура 

– Според Просторниот план на Република Македонија (2002 - 2020 г.) 
автопатската и магистрална патна мрежа релевантна за предметниот 
простор е: 

Е-65 што се поклопува со делови од магистралните патишта М-3, М-4 и 
М-5 - (СР-Блаце-Скопје-Тетово-Кичево-Требеништа-Охрид-Битола-
Меџитлија-ГР) - коридор за патен сообраќај во насока север-југ; 

М-3 - (Крстосница Петровец-клучка Хиподром-Скопје-Момин поток-гр.со 
Р.Србија-Блаце). 

– Врз основа на Одлуката за категоризација на државните патишта 
(„Службен весник на Република Македонија” број 133/11, 150/11 и 
20/12) овој магистрален патен правец се преименува со ознаката: 

А4 - (Граница со Косово-ГП Блаце-крстосница Стенковец-обиколница 
Скопје-Петровец-Миладиновци-Свети Николе-Штип-Радовиш-Струмица-
гр.со Бугарија-ГП Ново Село). 

– При планирање да се почитува Законот за јавни патишта („Службен 
весник на Република Македонија” број 84/08, 52/09, 114/09, 124/10, 23/11, 
53/11, 44/12, 168/12, 163/13, 187/13, 39/14, 42/14, 166/14, 44/15, 116/15, 
150/15, 31/16, 71/16 и 163/16). 

Радиокомуникациска и кабелска електронско комуникациска мрежа  

 Локацијата за изградба на објекти со класа на намена Г2-лесна и 
незагадувачка индустрија, КО Горно Лисиче, oпштина Аеродром нема 
конфликт со постојните и планирани радиокомуникациски и кабелски 
електронско комуникациски мрежи. 

 Преку кабелските електронски комуникациски мрежи, на крајните 
корисници треба да им се обезбеди сигурен пренос на јавни електронски 
комуникациски услуги со задоволување на одредени општи и посебни 
услови за квалитет, во согласност со Законот за електронските 
комуникации и препораките за обезбедување на одредено ниво на 
квалитет на пренос. 

Заштита на животната средина 

 Со цел да се обезбеди заштита и унапредување на животната 
средина при изработката на Локална урбанистичко-планска 
документација за изградба на објекти со класа на намена Г2-лесна и 
незагадувачка индустрија, КО Горно Лисиче, општина Аеродром, 
потребно е да се почитуваат одредбите пропишани во Законот за 
животната средина и подзаконските акти донесени врз нивна 
основа. 

 Да се внимава да не дојде до искористување на земјиштето на начин и 
обем со кој би се загрозиле неговите природни вредности. 
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 Да се следи и контролира присуството на загадувачки материи во 
воздухот со цел да се одржи квалитетот на воздухот во граници на 
дозволените нивоа на емисии. 

 Да се предвидат соодветни технички зафати за пречистување на 
отпадните води и имплементација на технологии кои ќе овозможат нивно 
повторно искористување за истата или друга намена.

 Да се контролира квалитетот на пречистените отпадни води пред 
испуштање во најблискиот реципиент, со цел да се усогласат 
вредностите на концентрацијата на материите присутни во пречистената 
отпадна вода со пропишаните гранични вредности на максимално 
дозволените концентрации на материите присутни во реципиентот. 

 Да се превземат активности за намалување на бучавата и вибрациите од 
опремата, со цел да се избегнат негативните ефекти од бучавата и да се 
почитуваат пропишаните гранични вредности за дозволено ниво на 
бучава во животната средина. 

 Организирано управување со отпадот со цел да се минимизира 
негативното влијание врз животната средина, животот и здравјето на 
луѓето. 

 Создавачот и/или поседувачот на отпадни материи и емисии ги сноси 
сите трошоци за санација на евентуално предизвиканите нарушувања во 
животната средина. 

 Да се изведуваат енергетски ефикасни објекти и да се применуваат 
најдобри достапни технологии во процесот на производство. 

Заштита на природното наследство 

– Согласно Студијата за заштита на природното наследство, 
изработена за потребите на Просторниот план на Република 
Македонија на просторот предложен за изработка на Локална 
урбанистичко-планска документација за изградба на објекти со 
класа на намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија, КО Горно 
Лисиче, општина Аеродром, нема евидентирано ниту регистрирано 
природно наследство. 

‡ Доколку при изработка на Локалната урбанистичко-планска 
документација или при уредување на просторот се дојде до одредени 
нови сознанија за природно наследство кое би можело да биде загрозено 
со урбанизацијата на овој простор, потребно е да се предвидат 
соодветни мерки за заштита на природното наследство согласно законот 
за заштита на природата. 

Заштита на културното наследство  

 Доколку при изведувањето на земјаните работи се наиде на археолошки 
артефакти, односно дојде до откривање на материјални остатоци со 
културно-историска вредност, потребно е да се постапи во согласност со 
постоечката законска регулатива, односно веднаш да се запре со 
отпочнатите градежни активности и да се извести надлежната 
институција за заштита на културното наследство. 

Туризам и организација на туристички простори 

 Предметната локација за која што се наменети Условите за планирање, 
припаѓа на Скопско-Кумановски туристички регион со 8 туристички 
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зони и 17 туристички локалитети и е дел од простори со регионално 
значење. 

 Согласно поставките на Концептот и критериумите за развој и 
организација на туристичката дејност, за непречен развој на вкупната 
туристичка понуда на ова подрачје, се препорачува, при идната 
организација на стопанските дејности да се почитуваат критериумите за 
заштита и одржлив економски развој.  

Заштита од воени разурнувања, природни и техничко-технолошки 
катастрофи 

 Локацијата за која се наменети условите за планирање на просторот 
за изработка на ЛУПД за изградба на објекти со класа на намена Г2-
лесна и незагадувачка индустрија, КО Горно Лисиче, општина 
Аеродром, се наоѓа во простори со висок степен на загрозеност од 
воени дејства. Според тоа во согласност со Законот за заштита и 
спасување, задолжително треба да се применуваат мерките за заштита и 
спасување. 

 Задолжителна примена на мерки за заштита од пожар. 

 Анализираниот простор се наоѓа во подрачје каде се можни потреси 
со јачина до VIII степени по МКС, што наметнува задолжителна 
примена на нормативно - правна регулатива, со која се уредени 
постапките, условите и барањата за постигнување на технички 
конзистентен и економски одржлив степен на сеизмичка заштита, кај 
изградбата на новите објекти. 
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Legenda:
Sistem na naselbi i soobra}ajna mre`a
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Legenda:
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Sektor:

AGENCIJA ZA PLANIRAWE NA PROSTOROTMINISTERSTVO ZA @IVOTNA SREDINA I PROSTORNO PLANIRAWE
2002 - 2020

Sintezni karti

IZVOD OD PROSTOREN PLAN NA REPUBLIKA MAKEDONIJA

Upravuvawe so zagad. na vozduh i vodaZa{tita na reki so naru{en kvalitet

Za{tita na prostori so prirodnivrednosti
Granici na regioni za upravuvawe so `ivotnata sredina

Rekultivacija na degrad. prostori
#*


% Spomeni~ki celini
Arheolo{ki lokaliteti
Spomeni~ko podra~je
Povolni hidrogeolo{kisredini za locirawe nadeponii

Za{tita na {umi

Rekultivacija na degradirani prostori
Za{tita na akumulacii ireki za vodozafati

Za{tita na zemjodelsko zemji{te

# Povolni podra~ja za lociraweregionalni sanitarni deponii



Г2-лесна и
незагадувачка 
индустрија



C=306 ‰  W=13 ‰  E=7 ‰  

S=68 ‰  

N=331 ‰  

NE=58 ‰  

NW=105 ‰  

SE=43 ‰  
SW=69 ‰  

 ПРОЕКТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ
ПРОЕКТ

 вон ОПФАТ на УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН
за ИЗГРАДБА НА  Г3.3 СЕРВИС ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА

СПЕЦИЈАЛИЗИРАНА ОПРЕМА, АЛАТ И ИНСТРУМЕНТИ
 на КП 2660/3,Ко Горно Лисиче,

Општина Аеродром - Скопје

ЛЕГЕНДА

U
S K O P J E 

ЗУМ ПРОЕКТ

инвеститор

Панче Ангеловски

СИТУАЦИЈА СО ПОШИРОКО ОПКРУЖУВАЊЕ
ПРЕДЛОГ ПРОЕКТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ  вон ОПФАТ на УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН  за
ИЗГРАДБА НА  Г3.3 СЕРВИС ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА СПЕЦИЈАЛИЗИРАНА
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СИТУАЦИЈА СО ПОШИРОКО ОПКРУЖУВАЊЕ

СИТУАЦИЈА СО ПОШИРОКО ОПКРУЖУВАЊЕ



646
800

541
400

ZA DEL OD   K.O.  GORNO LISI^E - GRADE@EN

                                OP[TINA  AERODROM

VID NA RABOTA : A@URIRANA GEODETSKA PODLOGA

SOOBRA]AEN ZNAK

POLIGONOMETRISKA TO^KA

SEMAFOR

PARKOVSKO ZELENILO

PONI[TEN OBJEKT

[UMA

PASI[TE

LOZJE

GRADINA

POMO[NI LINII

LEGENDA

DRU[TVO ZA TRGOVIJA, GRADE@NI[TVO
PROEKTIRAWE I KATASTARSKI USLUGI
GEOTERA   DOOEL  SKOPJE

RAZMER  1 : 1000

SKICA  NA  PREMERUVAWE

GRANICA NA ZAFAT 

POVR[INA  NA  OPFAT  0.0716 ha   

3684

249.93

BETONSKO @ELEZNA  OGRADA

LINIJA NA PARCELA

ZIDANA   OGRADA

@I^ANA   OGRADA

BETONSKO @I^ANA   OGRADA

PADNI LINII

[AHTI - SLIVNIK - HIDRANT

BANDERI

KANDELABRI

@IVA   OGRADA

ZNAK ZA PRIPADNOST

PUMPA ZA VODA 

BROJ NA KATASTARSKA PARCELA

NADMORSKA VISINA

STANBEN OBJEKT

STOPANSKI OBJEKT

POMO[EN OBJEKT

POKRIENA TERASA

OBJEKT VO GRADBA

TRAFOSTANICA

OTKRIENA TERASA

DIVOGRADBA

NOVOIZGRADEN STOPANSKI OBJEKT

NOVOIZGRADEN  STANBEN  OBJEKT

NOVOIZGRADEN POMO[EN OBJEKT

S

zaveril

Lazarevski Zoran

geod.ing.

DRU[TVO ZA GEODETSKI I
 KATASTARSKI RABOTI

GEOTERA   DOOEL  SKOPJE

541
500

646
900

PAT GORNO LISI^E - DOLNO LISI^E

C=306 ‰  W=13 ‰  E=7 ‰  

S=68 ‰  

N=331 ‰  

NE=58 ‰  

NW=105 ‰  

SE=43 ‰  
SW=69 ‰  

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ

 вон ОПФАТ на УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН
за ИЗГРАДБА НА  Г3.3 СЕРВИС ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА

СПЕЦИЈАЛИЗИРАНА ОПРЕМА, АЛАТ И ИНСТРУМЕНТИ
 на КП 2660/3,Ко Горно Лисиче,

Општина Аеродром - Скопје
АЖУРИРАНА ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА

ЛЕГЕНДА

U
S K O P J E 

ЗУМ ПРОЕКТ

АЖУРИРАНА ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА

инвеститор

Панче Ангеловски

АЖУРИРАНА ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА
ПРЕДЛОГ ПРОЕКТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ  вон ОПФАТ на УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН  за
ИЗГРАДБА НА  Г3.3 СЕРВИС ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА СПЕЦИЈАЛИЗИРАНА

ОПРЕМА, АЛАТ И ИНСТРУМЕНТИ  на КП 2660/3,Ко Горно Лисиче,
Општина Аеродром - Скопје
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