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Врз основа на чл.58 од Законот за урбанистичко планирање (Сл весник на РСМ 

бр.32/20) и чл.58 од Правилникот за урбанистичко планирање (Сл.весник на РСМ 

бр.225/20, 219/21 и 104/22) а во врска со изработка на Урбанистички проект за 

изградба на комплекс со класа намена Г3 - индустрија за склопување на финални 

производи, сервисни услуги и производство на енергија од обновливи извори на  

КП 632/1, КП 634/2, КП 635/1 и КП 636, КО Куманово, општина Куманово, го 

издава следното   

 

РЕШЕНИЕ 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПЛАНЕРИ 

  
 За изработка, како извршители се назначуваат:  

 Андреј Манев, дипл.инг.арх., Овластување бр. 0.0126 

 мр. Даниела Хаурдиќ, диа Овластување бр.0.0613 

 мр.Томи Стојановиќ, диа 

 мр. Александра Стефановска, диа 

 мр.Андреа Манев, диа 

 

 

Планерите се должни планот да го изработат согласно Законоит за урбанистичко 

планирање (Сл весник на РСМ бр.32/20) и чл.58 од Правилникот за урбанистичко 

планирање (Сл.весник на РСМ бр. 225/20, 219/21 и 104/22) како и другите прописи 

и нормативи од областа на урбанизамот. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                       УПРАВИТЕЛ 
 

        Андреј П. Манев 
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ПРОЕКТНА ПРОГРАМА 
 

o ВОВЕД 

 
             Урбанистичкиот проект се изработува согласно чл. 58 став (6) од Законот за 

урбанстичко планирање. Согласно член 62, став (3) од Законот, урбанистичките 

проекти кои се изработуваат по член 58 став (6) треба да се изработат врз основа на 

проектна програма одобрена од надлежниот орган.  

Просторното  и урбанистичко  планирање  претставува  континуиран  процес 

усогласен со развојната и економска политика на Македонија. 

Урбанистички план вон населено место ќе го определи урбаното подрачје опфатено  

со  планот,  врз  основа на  оценетите  можности  за развој  и погодности  за 

остварување  на  планираниот  развој  на  соодветен  простор  преку  неговата 

рационална организација, уредување и користење. 

Урбанистички проект ги зацртува основните правци на просторниот развиток на 

просторот вон населено место   согласно условите за планирање на просторот со 

цел да се постигне оптимална просторна организираност и функционална 

опременост  на просторот за одреден временски период врз основа на  оценетите  

можности  за  развој  и погодности  за  остварување  на  планираниот развој на 

соодветниот простор. 

-    Планска  документација  ги  зацртува  основните  правци  на  просторниот 

развиток вон населеното место Куманово согласно Условите за планирање на 

просторот  со  цел  да  се  постигне  оптимална  просторна  организираност  и 

функционална опременост  на просторот за одреден временски период. 

-   Изработката на Урбанистички проект се базира на погодностите кои ги  нуди  

природата  и создадените  вредности  од  човекот,  како  и следните претходни 

работи: 

- Анализа   на   природни   погодности   и достигнат   степен   на   развиток   во 

просторот кој е предмет на изработка на оваа Урбанистичка документација. 

- Согледување на потребите, можностите и потенцијалите на иден развиток. 

На база на резултатите од претходните согледувања при создавање на програмската 

основа на Планот-проект се дефинира следното: 

- Развиток на стопанството. 

- Распределба на населението и активностите поврзани со неговиот живот и 

активности во рамките на утврдениот простор за развиток. 

-  Урбанистички проект за изградба на комплекс со класа на намена Г3 - индустрија 

за склопување на финални производи, сервисни услуги и производство на енергије 

од обновливи извори ќе претставува основен регулативен документ за сите области 

на   просторниот    
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развиток на простор во рамките на опфатот на Планот-проект, извор на 

информации за сите сфери на развиток, основа за создавање развојни програми. 

-Бидејки живееме  во време  на  постојани  промени,  технички и технолошки 

иновации кои влијаат на начинот на живеење, работа и рекреација на населението, 

планот   се конципира на начин кој ќе овозможи рефлектирање на овие промени на 

просторниот развиток на просторот. 

 

Со постигнување на наведените цели се добива потребна функционално- просторна 

организација на парцелите и задоволување на стандардите и нормативите согласно 

сите законски норми. 

Поради карактерот, висински разлики, конфигурација на земјиштето и обликот на 

планскиот опфат се планира оформување на една градежна парцела. Пристапот во 

планскиот опфат е обезбеден од постоен влез, дефиниран со претходна 

урбанистичка документација за КП 632/1, за која веќе е издадено одобрение за 

градба, за објект со класа на намена Г3 и истиот е од југо-источната страна. 

Инвеститорот планира изградба на комплекс со класа намена Г3 - индустрија за 

склопување на финални производи, со компатибилна намена Б1, мали единици за 

комерцијални и деловни дејности.  

 

o Цел 

Иницијатива  за  изработка  на Урбанистичкиот проект  за изградба   на   комплекс   

со класа на намена Г3 - индустрија за склопување на финални производи, сервисни 

услуги и производство на енергија од обновливи извори на  КП 632/1, КП 634/2, КП 

635/1 и КП 636, КО Куманово, општина Куманово е од страна на приватен 

инвеститор, сопственик на постоечките објекти што се во планскиот опфат. 

Локацијата  се  наоѓа  на  простор  за кој  не  постои  планска  документација,  до 

која  се  доаѓа  преку  постоен  регионален  пат (Куманово – Кр.Паланка)  кој  

воедно  е    пристап  до  локации  за стопанство  кои  се  во непосредна  близина  на  

предметната  локација  и е со  плански опфат од 0.56ха.  

Изработката на Урбанистички проект за изградба на комплекс со  класа  на  намена   

Г3 - индустрија за склопување на финални производи на КП 632/1, КП 634/2, КП 

635/1 и КП 636, КО Куманово, Општина Куманово ќе овозможи рационално 

користење и заштита на природните ресурси, искористување на истите во граница 
на законски норми. 
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Планот-проект кој е основен развоен документ има крајна цел да ги утврди 

планско- проектните и посебните услови, преку параметри кои се потребни за 

изработка на архитектонско-урбанистички  проект  со  предвидената  наменска  

употреба  на земјиштето, а кој е основа за понатамошна реализација на градба на 

објкетите .  

При тоа потребно е: 

-запазување на  основните  планерски  поставки  дадени  во Просторниот  план на 

Република Македонија 

-рационално искористување на просторот 

-почитување и заштита на правото на човекот и сопствеоста 

-при   организација   и користење   на   просторот   и  решението   овозможува 

поголема атрактивност на просторот 

- заштита на природните и создадени ресурси, 

-сообраќајно поврзување 

-вградување заштитни мерки 

 

Просторниот развој треба да цели кон хармонизација на просторот, што треба да се 

уреди со посебни плански одредби. Планирањето на големината на ГП, површина, 

висина на градба процент и коефициент на искористеност, минимален процент на 

озеленетост, одредување на потребен број на паркинг места и останати 

урбанистички параметри да се во согласност со важечки стандарди и нормативи за 

урбанистичко планирање, но одредени според специфичноста на планскиот опфат.  

При изработка на предметниот УП на КП 632/1, КП 634/2, КП 635/1 и КП 636, КО 

Куманово ке бидат почитувани сите податоци, информации и мислења добиени од 

органи на државна управа и други субјекти. 

 

o Граница на проектен опфат 

 

Пристапот до проектниот опфат е планиран од постоечки влез на КП 632/1. 

Површината на проектниот опфат ознесува 5618.9 м2. 

Граница на проектниот опфат се движи по: 

-на запад граничи со КП632/9, КП632/10 и КП 632/7. 

-на север граничи со КП 634/1, односно магистрален пат М2, Куманово-Кр.Паланка 

-на исток граничи со КП 634 

-на југ оди по граница на регионален пат Куманово – Кр.Паланка 
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br. Y X

1

2

3

4
5

6

7

8

9

10
11

12
13

14
15

Koordinati na opfat

7563036.300 4669339.060

7563052.360 4669298.490

7563056.000 4669289.980

7563085.840 4669218.100

7563075.130 4669211.060

7563062.360 4669205.110

7563040.060 4669192.690

7563029.410 4669216.990

7563016.290 4669251.020

7563008.290 4669271.780

7563005.060 4669280.050

7563010.890 4669281.580

7563027.560 4669287.800

7563024.400 4669296.570

7563017.910 4669312.280
 

 

 

o Содржини 

Со  планот   треба   да   се   предвиди   следна   група   на   класа   на   намена   на 

земјиштето: 

1. Група на класа на намена 

Г - рударство, енергетика, индустрија 

Д - зеленило и рекреација и меморијални простори 

2. Класа на намена 

- Г3 – индустрија за склопување на финални производи, сервисни услуги и 

производство на енергија од обновливи извори  

- Г3.1 – индустриски сервиси, сервиси за одржување на моторни возила  

- Д2 – заштитно и сообраќајно зеленило 

3. Компатибилна класа на намена 

- Б – комерцијални и деловни намени 

- Б1 – мали единици за комерцијални и деловни дејности  

 

Дефинирањето на основните и компатибилни класи на намени се спроведува 

согласно член 76, 77, 78 и 79 од Правилникот за урбанистичко планирање 

(Сл.Весник на РСМ бр. 225/20, 219/21 и 104/22). Процентот на учествотот на 

компатибилните класи  
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на намени во однос на основата класа на намена се дефинира согласно член 80, 81, 

82 83, и 84 од истиот Правилник, и истиот ќе биде дефиниран при разработка на 

Урбанистичкиот проект. 

 

Согласно член 82  Правилникот  за  урбанистичко планирање ("Сл.весник  на  

Р.С.М. бр. 225/20, 219/21 и 104/22) се предвидуваат и компатибилни намени: 

-Б1- мали единици за комерцијални и деловни дејности, со 30%  максимално 

дозволен процент на учество на единечна  класа на намена  во однос  на основната 

класа на намена  во планот. 

-Д2-заштитно   зеленило   со   20%   максимално   дозволен   процент   на   учество   

на единечна  класа на намена  во однос  на основната класа на намена  во планот 

 

Процентот на изграденост на парцелите ќе биде во согласност со законска 

регулатива и Правилникот за урбанистичко планирање (Сл.весник на 

Р.С.Македонија бр. 225/20, 219/21 и 104/22). 

При уредување на просторот потребно е да се предвидат парцели со дадените класи 

на намена. Процентот на изграденост на парцелата ќе биде во согласност со 

законската  регулатива и Правилникот за урбанистичко планирање ("Сл.весник на 

Р.М. бр. 225/20, 219/21 и 104/22). 

 

Урбанистичкиот проект содржи: 

-Текстуален дел со: Општи услови за изградба, развој и користење на земјиштето   

и   градбите,   посебни   услови   за   изградба   на   предметната градежна парцела, 

податоци за сообраќајниците, комуналните и телекомуникациски  инфраструкутри,  

други параметри  за спроведување на планската документација,  мерки за заштита 

на културното наследство, природна  и  животна  средина,  мерки  за  заштита  од  

разурнување  и друго. 

-Графички   приказ   на  планските   решенија   за  опфатот   со:  граница   на 

планскиот опфат, регулациони линии, површина за градење, на градба определена 

со градежни линии,максимална висина на градбата, изразена во метри до венец, 

намена на земјиштето и градбите, планско решение на секундарната   сообраќајна   

мрежа   со   нивелмаско   решение   и   плански решенија на комуналните и 

телекомуникациски инфраструктури. 

-Нумерички дел: податоци за површината за градежната парцела, планираните 

површини за градење, максималната висина на градбите изразени во мерти до 

хоризонтален венец, податоци за инфраструкутрните водови, и градби и друго. 
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o Инфраструктура 

Потребно е да се планира соодветен сообраќаен пристап преку новопланирана 

сообраќајница. Планираната градежна линија е потребно да биде на соодветно 

растојание од граница на парцели. 

Во  однос  на  решавање  на  проблем  на  стациониран  сообраќај  потреба  за 

паркирање ќе се решава во рамки на парцела со почитување на потребен број  на  

паркинг  места  како   основен услов  за  изградба  до  максимална  висина  и 

површина за градба. Да се планира изведба на современа инфраструктура и 

современи технологии во изведба на објектите. 

За   зачувување  на   квалитет   на   води   потребна   е   изградба   на   систем   за 

прифаќање на отпадни води , нивно пречистување и по доведување на квалитетот 

на водата  до  потребниот  степен  према  Уредба  за  класификација  на  водите  да  

се испуштат во најблискиот реципиент. 

Обезбедување на заштитен појас со високо зеленило покрај граница на плански 

опфат Задолжителна е примена на нормативно-правна регулатива со која се 

уредени постапките, условите и барањата за постигање на технички   конзистентен 

и економски одржив степен на сеизмичка заштита кај изградба на објектите. 

 

o Методологија 

Основа за  изработка  на  планот  ќе  биде  стратегијата  за  развој  и наменска 

употреба  на  земјиштето  според  оваа  Програма  како  и одредбите  од  добиените 

Услови за планирање на ГУП град Куманово со тех.бр.Y14020 од 12.2020год. 

Планот-проект ќе се изработи врз основа на методологија која произлегува од   

одредби утврдени со Законот за урбанистичко планирање (Сл.весник на 

Р.С.М. бр. 32/20), Правилникот за урбанистичко  планирање (Сл.весник  на 

Р.С.М. бр. 225/20, 219/21 и 104/22) поради што и намената Г2, дадена со 

претходно издадените Услови за планирање се менува во Г3, согласно 

важечката законска и подзаконска регулатива од областа на планирањето во 

Р.С.Македонија. 

Во  проектниот  опфат  за  кој  се  врши изработка  на  Урбанистички проект  е  

предвидено изградба на објекти за стопански комплекс, сервис. Наведените 

дејности се претпоставува дека  со себе носат одредени можности на загадување на 

животната и работна средина и тоа: 

- загадување на воздух од грејните тела 

- загадување на воздух од моторни возила 

Во објектите кои се предвидени со овој УП ќе има престој на корисниците на 

услугите  од  стопанските  објекти како и вработените. При изведба  на   истите 

потребно е да се запазат сите законски обврски при изградба на таков вид објекти. 

Утврдување  на  можни  колизии  при  урбанистичко  обликување  и вклопување  

на објектите во природниот амбиент потребно е да биде во согласност со 

критериумите и стандардите за заштита на животна средина. 
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При изработка на планска документација се применуваат следниве закони   и 
подзаконски акти: 

-Закон за  заштита  на  животна  средина  (Сл.весник  на  РМ  бр.  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, 39/16) 

-Закон за  квалитетот  на  амбиенталниот  воздух (Сл.весник на РМ бр.67/04,  92/07, 

35/10, 47/11, 59/12, 163/13, 10/15, 146/15) 

-Закон за  води(Сл.весник  на  РМ бр.  87/08,  06/09,  161/09,  83/10,  51/11,  44/12,  

23/13, 163/13, 180/14, 146/15, 52/16) 

-Закон за заштита на природата(Сл.весник на РМ бр. 67/04, 14/06, 84/07, 35/10, 

47/11, 148/11, 59/12, 13/13, 163/13, 41/14, 146/15, 39/15, 63/16) 

-Правилник   за  максимално  дозволени   концентрации   на   количества  и за  

други штетни  материи  што  можат  да  се  испуштат  во  воздухот  од  одделни  

извори  на загадување (Сл.весник на РМ бр.3/90) 

-Уредба за класификација на водите(Сл.весник на РМ бр.18/99) 

-Закон за управување со отпад(Сл.весник на РМ бр. 68/04, 107/07, 102/08, 143/08, 

124/10,51/11,123/12,147/13,163/13,51/15,146/15,156/15,192/15,39/16,63/16) 

 

ЗАКЛУЧНИ СОГЛЕДУВАЊА ОД УСЛОВИ ЗА ПЛАНИРАЊЕ 

 

Во конкретниот случај Условите за планирање на просторот се наменети за 

изработка на Генерален урбанистички план на Град Куманово, Општина Куманово. 

Површината на планскиот опфат изнесува 3511,259 ha. Површината   на   

планскиот   опфат   за   кој   се   издаваат   Условите   за планирање на просторот 

изнесува 3485,89 ha. 

За останатиот дел од планскиот опфат со површина од 25,369 ha, се издадени 

Услови за планирање на просторот за изработка на: 

− Урбанистички план вон населено место на локалитетот Османов рид, во 

атарот на село Долно Којнаре, Oпштина Куманово, со техн. бр. Y00906; 

− Државна   урбанистичка   планска   документација   за   изградба   на 

бензиска пумпна станица и услужен центар на магистрален пат М-1 (E75), КП 4784, 

м.в. Мачја Глава, КО Kуманово, Oпштина Куманово, со техн. бр Y07605i; 

− Локална   урбанистичка   планска   документација   за   изградба   на 

стопански комплекс за производство и складирање на мебел на КП 3345,  м.в.  

“Говедарски  пат”,  KO  Kуманово,  Општина  Куманово,  со техн. бр. Y07111; 

− Локална   урбанистичка   планска   документација   за   изградба   на 

стопански комплекс (сервис и терминал за возила), на КП бр.632/1 и 632/3, во м.в. 

Tрлиште, KO Kуманово, Oпштина Kуманово, со техн.бр. Y15611; 

− Локална урбанистичка планска документација за стопански комплекс на КП 

3434/1 и 3434/2, м.в. “Мачја глава”, КО Куманово, Општина Куманово  со техн. бр. 

Y02912; 



Проектна програма за изработка на Урбанистичкиот проект за изградба на комплекс 
со класа на намена Г3 – индустрија за склопување финални производи, сревисни 

услуги на  КП 632/1, КП 634/2, КП 635/1 и КП 636, КО Куманово 
ОПШТИНА КУМАНОВО 

Op{tina   KUMANOVO   
 

 

1

2

 

 

− Проект за инфраструктура за изградба наплатна 

станица “Романовце”, КП 3908, 3907, 3909, 3912, 3913, 3911/2, 3914/2, 3915/2, 

3916/2, 3917/1, 3917/2, 3918/1, 4781, 4784, 4843, 4780, 4773, 4785, КО Куманово, 

Општина Куманово, со техн. бр. Y03214; 

− Локална   урбанистичка   планска   документација   за   изградба   на 

стопански комплекс за производство и складирање на столарија на КП 

1408/4, м.в. Дутев Чифлик, КО Куманово, Општина Куманово со техн. бр. Y29914; 

− Урбанистички  план вон  населено  место  за  изградба  на  објекти  со 

намена Г2, Г3 и Г4, на КП 3655, 5656 и 3657, м.в. Бабин Дол, КО Куманово, 

Oпштина Kуманово, со техн.бр. Y09310; 

− Локална   урбанистичка   планска   документација   за   изградба   на 

стовариште, на КП 3641/2, м.в. Бабин Дол, КО Куманово, Општина Куманово со 

техн.бр. Y42914; 

− Проект за инфраструктура за изградба на електронска комуникациска 

инфраструктура - оптичка мрежа на делница граничен премин Табановце во КО 

Табановце, КО Горно Коњаре, КО Речица и КО Куманово, Oпштина Куманово, со 

техн. бр. Y01115; 

− Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти од 

класа на намена Г3-сервиси, на КП 6922/4, КО Куманово, Oпштина Куманово, со 

тех.бр. Y16615; 

− Локална   урбанистичка   планска   документација   за   Г2   –   мало 

стопанство, на КП 1475/2, м.в Трлиште, КО Куманово, Oпштина Куманово, со 

техн.бр Y15816; 

− Локална урбанистичко-планска документација за изградба на објекти со 

намена A1 - домување во станбени куќи, локалитет Железничка станица,  м.в.  

Сари  Меша,  КО  Куманово,  Oпштина  Куманово,  со техн.бр. Y27916; 

− Локална    урбанистичко-планска    документација    за    изградба    на 

стопански комплекс со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија, на КП 634/2, 

КП 635/1 и КП 636, КО Куманово, Општина Куманово, со техн.бр Y10218; 

− Локална урбанистичко-планска документација за изградба на објекти со 

основна класа на намена Г3-сервиси, на КП 5093/1 и КП 5093/2, КО Куманово, 

Oпштина Куманово со техн.бр. Y15118; 

− Локална урбанистичко-планска документација за изградба на објекти со 

основна класа на намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија, на КП  19924/2  и  

КП  19923/2,  KO  Куманово,  Општина  Куманово,  со техн.бр. Y06719; 

− Локална  урбанистичко-планска  документација  со  основна  класа  на 

намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија на КП 1474/4, КО Куманово, Општина 

Куманово, со техн.бр. Y07519; 

− Локална  урбанистичко-планска  документација  со  основна  класа  на 

намена Г4-стоваришта, на КП 12249/2, КО Куманово, Општина Куманово, со 

техн.бр. Y09119; 



Проектна програма за изработка на Урбанистичкиот проект за изградба на комплекс 
со класа на намена Г3 – индустрија за склопување финални производи, сревисни 

услуги на  КП 632/1, КП 634/2, КП 635/1 и КП 636, КО Куманово 
ОПШТИНА КУМАНОВО 

Op{tina   KUMANOVO   
 

 

1

3

 

 

− Локална урбанистичко-планска документација за изградба на објект со класа 

на намена А1 – домување во станбени куќи, на КП 6051/3, КО Куманово, Општина 

Куманово, со техн.бр.Y22019; 

− Локална урбанистичка планска документација за стопански комплекс - 

млекара на КП 1264, м.в. К'шла, КО Куманово, Oпштина Куманово, со техн.бр. 

Y25409; 

− Урбанистички  план  вон  населено  место  за  изградба  на  стопански 

комплекс - производство на безалкохолни  пијалоци на КП 4125,  м.в. “Донков 

Млин”, КО Проевце, Општина Куманово, со техн.бр. Y06208; 

− Урбанистички проект за иградба на станица за снабдување со течни горива 

на моторни возила, на КП 3424 и КП 3427, КО Куманово, м.в Мачја Глава, 

Општина Куманово, со техн.бр.Y32208; 

− Урбанистички  план  вон  населено  место   за   стопански  комплекс 

(производство на чевли), на КП бр.1172, 1173, 1174, Општина Куманово, со 

техн.бр. Y07706; 

− Урбанистички  план  вон  населено  место  за  изградба  на  викенд населба 

со угостителски хотелски и рекреативен комплекс, КО Куманово, Општина 

Куманово со техн.бр Y12711i; 

− Локална  урбанистичко-планска  документација  со  основна  класа  на 

намена Е2 - комунална супраструктура (станица за технички преглед со  

придружни  содржини),  КО  Куманово,   Општина  Куманово,  со техн.бр. Y22419. 

Во планскиот опфат се наоѓаат и базни станици за коишто се издадени: 

− Услови за планирање на просторот за изградба на базна станица за мобилна 

телефонија Черкези – Куманово, со техн.бр. Y26806; 

− Услови за планирање на просторот за изградба на базна станица за мобилна 

телефонија КМН 2007 Банево Трло, КП 12141, КО Куманово Општина Куманово, 

со техн.бр. Y28907; 

− Услови  за  планирање  на  просторот  за  изработка  на  Урбанистички 

проект за изградба на базна станица за мобилна телефонија  КМН 2012 Тромеѓе, 

КП 632/7, КО Куманово, Општина Куманово, со техн.бр. Y29708. 

Низ планскиот опфат поминува следната линиска инфраструктура за којашто се 

издадени: 

− Услови  за  планирање  на  просторот  за  поставување  на  подземна мрежа 

со оптички кабел на подрачјето од Скопје - Куманово до граничен премин 

Табановце со техн.бр. Y13506; 

− Услови  за  планирање  на  просторот  за  изработка  на  Проект  за 

инфраструктура за изградба за собирање и третман на отпадни води за: ул. “421” од 

населба Игор Тричковиќ-Куманово, дел од населба Вера Которка-Куманово, дел од 

траса Черкезе-спој со колектор, дел од  траса колектор за село Режановце, траса на  
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колектор за село Горно Којнаре, за село Речица и село Лопате, Oпштина Kуманово 

со техн.бр. Y09815; 

− Услови  за  планирање  на  просторот  за  изработка  на  Проект  за 

инфраструктура  за  пругата  Куманово  -  граница  со  Р.  Бугарија, делница 

Куманово - Белјаковце од км.0+000 до км 66+050, со техн.бр. Y30112; 

− Услови  за  планирање  на  просторот  за  поставување  на  подземна мрежа 

со кабел на подрачјето: Деве Баир  - Ќафа сан, со техн.бр. Y07705; 

− Услови  за  планирање  на  просторот  за  изработка  на  Урбанистички 

проект  за  автопат  E-75  делница  Табановце  -  Куманово  од  КМ 0+764,70 до КМ 

8+388,43, со техн.бр. Y00407; 

− Услови  за  планирање  на  просторот  за  изработка  на  Проект  за 

инфраструктура за изградба на железничка пруга од Куманово до населено место 

Дељадровце, Општина    Куманово и Општина Илинден, со техн.бр. Y20914. 

− Услови  за  планирање  на  просторот  за  поставување  на  подземна 

инфраструктура за оптички кабел на траса:  н.ст.Петровец, Скопје, Куманово, 

граничен премин Табановце и Куманово, Крива Паланка, граничен премин Деве 

Баир, со техн.бр. Y20407. 

Се задолжува изработувачот на планот при изработка на ГУП Куманово да ги 

почитува намените за просторот за кој се издадени горенаведените услови 

за планирање на просторот. 

Дефинирањето  на  границите  на  планскиот  опфат,  со  површина  на истиот, ќе се 

утврди со одобрената Планска програма. Се задолжува Општина Куманово, по 

донесување на планот, да достави информација до Агенција за планирање на 

просторот и Министерство за животна средина и просторно планирање за 

конечниот плански опфат. 

Во граници на планскиот опфат се предвидуваат намени на земјиштето согласно 

Законот за урбанистичко планирање и Правилникот за урбанистичко планирање. 

Предметната локација влегува во заштитната зона на спортски аеродром Куманово 

кој спаѓа во секундарната аеродромска мрежа. 

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 Република Македонија. 

При изработката на Генерален урбанистички план на Град Куманово, Општина 

Куманово, треба да се земат во предвид горенаведените забелешки и следните 

поединечни заклучни согледувања од секторските области опфатени со 

Просторниот план на Република Македонија: 
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Економски основи на просторниот развој 

 

− При спроведувањето на стратегијата за организација и користење на 

просторот за лоцирање на производни 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 предвидениот Генерален урбанистички план на Град 

Куманово за кој се наменети условите за планирање на просторот, согласно 

определбите на Просторниот план на Република Македонија, треба да базира на 

принципите и стандардите за заштита на животната средина и одржлив економски 

развој, особено превенција и спречување на негативните влијанија на постојните и 

планирани производни и услужни дејности применувајќи ја релевантната законска 

регулатива. 

− Појдовна поставка за просторниот и регионалниот развој е дека за 

просторното   и   урбанистичкото   планирање   не   се   доволни 

сознанијата за развојот на стопанството во земјата, туку треба да се согледаат и да 

се предвидат и последиците од тој развиток врз неговото разместување во 

просторот. 

− При изработката и реализацијата на предвидениот ГУП на Градот Куманово 

треба да се има во предвид дека планираниот плански опфат граничи со локација за 

која се изработени услови за планирање  на  просторот  за  Технолошка  

индустриска  развојна зона ʺКумановоʺ со техн. бр. 00117. Наведената забелешка 

има интенција за согледување на компатибилноста на наменската употреба на 

земјиштето на локациите кои граничат. 

− Една од планските определби утврдени со Просторниот план на Република 

Македонија е рационално користење на земјиштето заради што е неопходно пред 

започнување на сите активности да се утврди економската и општествена 

оправданост за урбанизирање на предложената површина на планскиот опфат на 

ГУП за Градот Куманово. 

 

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 нормите и стандарди за градба. Меѓу приоритетните определби на Просторниот 

план е заштитата на земјоделското земјиште, а особено стриктното ограничување  
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на трансформацијата на земјиштето од I-IV бонитетна класа за неземјоделско 

користење, како и зачувување на квалитетот и природната плодност на земјиштето. 

 

Шуми и шумско земјиште 

 

‡  Со цел да се отпочне реверзибилен процес, на враќање на шумата во терените 

каде таа некогаш постоела, и да се остварат оптимални користи од земјиштето и 

биолошките капацитети во шумарството, неопходно е: навремено изведување на 

одгледувачките и обновителните зафати со однапред одреден годишен изведбен 

план и програма; апсолутна предност да се дава на површините со изразена ерозија 

и терените во непосредните сливови на вештачките акумулации; пошумувањето на 

голините со автохтони видови на дрвја, особено околу изворите на вода 

предвидени за каптирање и да се врши пошумување на голините и земјоделските 

површини, покрај фреквентните патишта, заради заштита од зголемениот степен на 

загаденост. 

 

Водостопанство и водостопанска инфраструктура 

 

− Обезбедувањето на потребните количини на вода за Градот, да се одвива во 

насока на: синхронизирана изградба на водостопанските објекти со кои ќе се 

овозможи повеќе корисници да се снабдуваат со квалитетна вода, спречување 

парцијални решенија кои ќе го оневозможуваат развојот на нови водостопански 

решенија и рационално   користење   на   водата   преку   примена   на   современи 

технички решенија во управувањето со водоснабдителниот систем; 

− Околу изворникот/изворниците за водоснабдување да се дефинираат 

заштитни зони и режим на заштита во зоните; 

− Доколку  за  водоснабдување  се  користат  подземни  води  (бунари) 

динамиката на експлоатацијата да се базира на извршени хидрогеолошки  

испитувања  со  кои  ќе  се  дефинира  режимот  на хранење на бунарите и 

квалитетот на водата; 

− Отпадните води кои се веќе пречистени во пречистителната станица во с. 

Доброшане, пред да се испуштат во реципиентот мора да бидат под мониторинг со 

кој ќе се утврди дали нивниот квалитет е во согласност со параметрите утврдени со 

“Уредбата за категоризација на водотеците, езерата, акумулациите и подземните 

води”; 

− Доколку во границите на планскиот опфат на градот постојат стопански 

капацитети кои од технолошкиот процес испуштаат отпадни води кои поради 

својот квалитет може да го оневозможат функционирањето на пречистителната 

станица или да предизвикаат проблеми во функционирањето на канализациската 

мрежа во градот, стопанскиот 
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субјект мора да изврши предтретман на отпадните води пред да ги испушти во 

мрежата; 

− За заштита на просторот од негативни последици при појава на големи води 

потребно е да се изврши регулација на коритото на Кумановска Река и нејзините 

притоки и да се обезбеди заштитен појас согласно Законот за води. 

− За наводнување на обработливите површини во В.П

 „Пчиња” изградени  се  системи  за  наводнување  кои  покриваат  површина  

од 9.961 ха., а за планскиот период се предвидува да се наводнуваат вкупно 12.468 

ха. При изработка на планската документација за Градот површините за сите 

содржини теба да се барат исклучиво на површини од послаби бонитетни класи. 

Приоритет е заштитата на земјоделското земјиште и ограничување на неговата 

трансформација во градежно земјиште. 

 

Енергетика и енергетска инфраструктура 

 

‡  Во планскиот опфат на ГУП Куманово лоцирани се две трафостаници 110kV 

Куманово-1 и Куманово-2 како и дел од трасите на приклучните преносни 

далноводи Скопје1-Куманово1-Пробиштип и Рафинерија- Куманово2-Куманово1 

заради што при натамошната изработка на урбанистичката и проектна 

документација треба да се почитуваат: “Законот за енергетика” (Службен весник на 

РМ број 96/2018, членови 203 и 204), "Правилник за изградба на надземни 

електроенергетски водови со номинален напон од 1kV до 400kV" (Службен лист на 

РМ бр.25/2019 год.) и “Мрежните правила за дистрибуција на електрична 

енергија”. 

‡ Изградениот крак на гасоводот, приклучок за Куманово минува низ планскиот 

опфат на ГУП Куманово заради што при натамошната изработка на 

урбанистичката и проектна документација треба да се почитуваат позитивните 

закони и правилници. 

‡  За електроенергетските корисници потребно е да обезбеди сигурно и 

непрекинато снабдување со електрична енергија со напон кој ќе биде во 

дозволените граници. 

 

Урбанизација и мрежа на населби 

 

‡ Согласно хиерархиската мрежа на населби и дефинираниот централитет во 

ППРМ, градот Куманово, спаѓа во категоријата на центри на мезорегион, со 

популациска големина 30.000 жители и повеќе. Оваа категорија на населби 

потребно е да имаат поголема застапеност на јавни функции, функции на 

општествен стандард и услуги на регионално ниво, концентрација на производни и 

и стопански капацитети со гравитациско влијание на седум и повеќе општини. 
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‡  Неопходно  е  почитување  на  определбите  на  Просторниот  план  во однос на 

дестимулација на проширување на градежното земјиште од една и поефикасно и 

порационално искористување на постојната ангажирана површина од друга страна. 

  

‡ Стимулирање на изградба во постојните граници на градското градежно  

земјиште,  преку  примена  на  еколошки  и  економски мерки и планерски 

нормативи и стандарди. 

‡  Респектирање и обновување на идентитетот на градските населби и 

квалитативно подобрување на условите за живеење и работа преку: 

оптимализација   на   густините   во   станбените   и   работните   зони, 

респектирање на постојната урбанистичко-архитектонска матрица, интерполирање 

на неопходни содржини кои не се во колизија со основните функции, екипирање со 

елементи на комуналната инфраструктура, зголемување на зелените површини и 

елиминирање на колизионите фактори. 

 

Домување 

 

‡  Основна определба на станбената изградба во областа на домувањето во 

планираниот период треба да биде реализација на зацртаните цели на концепцијата   

на   домувањето   во   зависност   од   потребите   и економските можности; 

‡  Проекцијата  на  потребниот  станбен  простор  во  планскиот  период треба да се 

заснива на нормативите зацртани во ППРМ и тоа: 20-25 m2/жител  станбена  

површина,  40-80  m2/стан  (оптимална  големина), 

100% опременост на станот со инсталации и потполно елиминирање, односно 

замена на субстандардниот станбен фонд. 

 

Јавни функции 

 

‡ Организација на јавните функции, согласно планираната мрежа на населби, да 

поаѓа од постојната мрежа на јавните функции со запазување на пропишаните 

стандарди и нормативи согласно Просторниот план на Република Македонија и 

под претпоставка дека идниот развој на овие функции ќе се развива во согласност 

со економските, институционални и други промени кои се во тек. 

 

Индустрија 

 

‡  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. 

‡  Во наредниот период, индустриското производство се очекува да биде застапено 

во сите општини и да остварува растеж кој ќе придонесе за зголемување на  
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вработувањето, подобрување на условите за живеење на граѓаните на поширокиот 

простор на земјата. 

‡  Доколку во рамки на анализираниот плански опфат се предвидат површини со 

производна намена, потребно е да бидат применети планските определби во 

областа на развојот на индустријата утврдени со Просторниот план на Република 

Македонија применувајќи ја соодветната законска регулатива. 

‡  Индустријата која е 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. 

‡ Една од основните цели на концептот на развој и просторна разместеност на 

индустријата утврдена со Просторниот план на Република Македонија е примена 

на стратегијата 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. 

 

Сообраќајна инфраструктура 

 

‡ Според Просторниот план на Република Македонија автопатската и магистрална 

патна мрежа релевантна за предметниот простор е: 

А1 - (Граница со Србија-ГП Табановци-Куманово-Велес-Неготино- Демир Капија-

Гевгелија-граница со Грција-ГП Богородица и делница Градско-Прилеп-врска со 

А3). 

А2 - (Граница со Бугарија - ГП Деве Баир - Крива Паланка - Страцин - Романовце - 

Куманово - Миладиновце - обиколница Скопје - Тетово - Гостивар - Кичево - 

Требениште - Струга - граница со Албанија - ГП Ќафасан). 

‡ Релевантни  регионални  патни  правци  за  предметната  локација влегуваат во 

групата на регионални патишта "Р1" и "Р2"  и се со ознака: 

Р2237 - (Куманово-врска со Р1204-Младо Нагоричане-врска со А2), Р2133 - 

(Куманово-врска со  А1  –Липково-Матејче-Никуштак-врска со Р1104), 

Р1104 - (Скопје-врска со А2-обиколница Скопје-Арачиново-Куманово- 

врска со А1-граница со Р. Србија-ГП Сопот), 

Р1204 - (Куманово-врска со А2-Свети Николе-Овче Поле-врска со А3- 

Кадрифаково-Штип-Софилари-врска со А4). 
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‡  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 

163/16,152/15, 31/16 и 163/16). 

‡  При планирање  да се почитува заштитна зона на патот, согласно 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 163/16,152/15, 31/16 и 163/16). 

‡ При  планирање  на  локацијата  да  се  почитува  Законот  за железничкиот  

систем  („Службен  весник  на  Република  Македонија” број 91/13-пречистен текст, 

163/13, 42/14, 130/14, 152/15, 31/16, 178/16, 64/18) и Законот за сигурност во 

железничкиот систем („Службен весник  на  Република  Македонија”  број  48/10,  

23/11,  53/11,  158/11, 137/13, 163/13, 42/14, 166/14, 147/15, 193/15, 31/16, 52/16, 

63/16, 71/16) , 35/18, 64/18 и 22/20). 

‡ Предметната локација се наоѓа во заштитната зона на спортски аеродром   

Куманово   кој   спаѓа   во   секундарната   аеродромска мрежа. При изработка на 

планската документација од аспект на безбедноста на воздушниот сообраќај да се 

почитуваат важечките Законски и подзаконски акти кои ја допираат оваа област. 

 

Радиокомуникациска и кабелска електронско комуникациска мрежа 

 

− Низ  планскиот  опфат  наменет  за  изработка  на  ГУП  за  Куманово 

минуваат оптички телефонски кабли за остварување на електронско 

комуникацискиот сообраќај кон Србија и Бугарија, заради што при изработка на 

урбанистичката и проектна документација треба да се почитуваат позитивните 

закони и правилници. 

− 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 животна средина 

 

− Со  цел  да  се  обезбеди  заштита  и  унапредување  на  животната средина 

при изработката на Генерален урбанистички план на град Куманово, Општина 

Куманово потребно е да се почитуваат одредбите пропишани во законската 

регулатива од областа на заштита на 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 животна 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  кој  е  предмет  на  Генерален урбанистички план на град Куманово, 

Општина Куманово нема регистрирано ниту евидентирано природно наследство. 

− Доколку  при  изработка  на  Генерален  урбанистички  план  на  град 

Куманово,  Општина  Куманово  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 

 

− Согласно   податоците   од   Експертниот   елаборат   за   заштита   на 

културното наследство и Археолошката карта на Република Македонија2, на 

подрачјето на катастарската општина Куманово, има регистрирани и евидентирани 

недвижни споменици на културата и археолошки локалитети. 
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− При изработка на планска документација од пониско ниво да се утврди 

точна локација на евидентираното   културно наследство и во таа смисла да се 

применат соодветните плански мерки за заштита на истото. 

− Доколку при изведување 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 (Закон за заштита културното наследство - 

„Службен весник на Република Македонија" број 20/04, 115/07, 18/11, 148/11, 

23/13, 137/13, 164/13, 38/14, 44/14, 199/14, 104/15, 154/15, 192/15, 39/16, 

11/18,20/19), 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  Средно-Вардарски туристички регион во кој се утврдени 6 

туристички зони и 24 туристички локалитети. Низ ова подрачје минува и 

Транзитниот туристички коридор. 

− 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 2 МАНУ Скопје, 1996г. 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 Генерален урбанистички план на град Куманово, Општина Куманово, 

се наоѓа во простори со висок степен на загрозеност од воени дејства и индиректно 

загрозени простори 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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Насоки  за  потребата  од  спроведување  на  Стратегиска  оцена  на влијанието врз 

животната средина 

‡  Органот кој го подготвува планскиот документ е должен да донесе Одлука за 

спроведување или Одлука за не спроведување на стратегиска оцена во која се 

образложени причините за спроведувањето, односно не спроведувањето согласно 

со критериумите врз основа на кои се определува дали еден плански документ би 

можел да има значително влијание врз животната 

средина и врз здравјето на луѓето. 

‡  При донесувањето на Одлука за спроведување или Одлука за не спроведување на 

стратегиска оцена за ГУП на Град Куманово, Општина Куманово, задолжително да 

се земат во предвид претходно наведените заклучни согледувања од секторските 

области опфатени со Просторниот план на Република Македонија. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проектна програма за изработка на Урбанистичкиот проект за изградба на комплекс 
со класа на намена Г3 – индустрија за склопување финални производи, сревисни 

услуги на  КП 632/1, КП 634/2, КП 635/1 и КП 636, КО Куманово 
ОПШТИНА КУМАНОВО 

Op{tina   KUMANOVO   
 

 

2

4

 

Финансирање 

За изработка на овој УП не се потребни средства од општина Куманово на чија 

територија  се  наоѓа  предментиот  плански  опфат. 

Нарачателот на изработка на Урбанистичкиот проект за изградба на комплекс со 

класа на намена Г3 - индустрија за склопување на финални производи, сервисни 

услуги и производство на енергија од обновливи извори на  КП 632/1, КП 634/2, КП 

635/1 и КП 636, КО Куманово, општина Куманово, кој е сопственик на објектите 

кои се во планскиот опфат, во целост ке ги сноси трошоците  за изработка на 

предметната  планска документација, ревизијата како  и  останатите  трошоци  за  

донесување  на  предметниот Урбанистичкиот проект за изградба на комплекс со 

класа на намена Г3 - индустрија за склопување на финални производи, сервисни 

услуги и производство на енергија од обновливи извори на  КП 632/1, КП 634/2, КП 

635/1 и КП 636, КО Куманово,  општина  Куманово. 
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