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арх.бр. 12-699/2 

дата: 07.12.2022 година 
 
 

До  
Друштво за градежништво, трговија и проектирање 

ПЕРКАН ПРОЕКТ ДООЕЛ 
Ул.„Андон Славејко“ бр.52 

7500 Прилеп 
 
 

 

ПРЕДМЕТ: Предлог за одобрување за Проектна програма за Урбанистички проект 

вон опфат на урбанистички план за фотоволтаична електрана (фото – напонски 
панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште) на КП 
2274/3 и КП 2274/1 – дел КО Росоман, Општина Росоман. 
 
 
      Комисијата за урбанизам формирана од Градоначалникот на Општина Росоман, со 
број на Решение 03-538/1 од 07.10.2022 година  по член 38 од Законот за урбанистичко 
планирање („Службен Весник на Република Северна Македонија„ бр.32/20), како и 
Правилник за урбанистичко планирање („Службен Весник на Република Северна 
Македонија“ бр.225/20, 229/20 и 219/21), одржа состанок во состав: 
 
 

- м-р Ана Несторова дипломиран инжинер архитект 
 
- Илина Лалкова дипломиран инженер архитект - со број на овластување 0.0403 
 
- м-р Душко Кузманов дипломиран инженер архитект- со број на овластување 0.0638 
 
 
заради давање мислење за проектната програма за изработка на Урбанистички 

проект вон опфат на урбанистички план за фотоволтаична електрана (фото – 
напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште) 
на КП 2274/3 и КП 2274/1 – дел КО Росоман, Општина Росоман. 

 
 
Постапувајќи по барањето под арх.бр.12-699/1 од 07.12.2022 година доставено од 

Друштво за градежништво, трговија и проектирање ПЕРКАН ПРОЕКТ ДООЕЛ, Прилеп, 
Комисијата формирана од Градоначалник, го разгледа горенаведеното барање за 
проектна програма за изработка на урбанистички проект вон опфат на урбанистички 
план за фотоволтаична електрана (фото – напонски панели за производство на 
електрична енергија кои се градат на земјиште) на КП 2274/3 и КП 2274/1 – дел КО 
Росоман, Општина Росоман како и приложената документација доставена во прилог на 
барањето: 
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 Барање за одобрување на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план 
за фотоволтаична електрана (фото – напонски панели за производство на 
електрична енергија кои се градат на земјиште) на КП 2274/3 и КП 2274/1 – дел 
КО Росоман, Општина Росоман. 
 

 Проектна програма за изработка на урбанистички проект вон опфат на 
урбанистички план за фотоволтаична електрана (фото – напонски панели за 
производство на електрична енергија кои се градат на земјиште) на КП 2274/3 и 
КП 2274/1 – дел КО Росоман, Општина Росоман во pdf формат. 

 

 

 Проектна програма за изработка на урбанистички проект вон опфат на 
урбанистички план за фотоволтаична електрана (фото – напонски панели за 
производство на електрична енергија кои се градат на земјиште) на КП 2274/3 и 
КП 2274/1 – дел КО Росоман, Општина Росоман во dwg формат. 
 

 Геодетски елаборат за геодетски работи за посебни намени, ажурирана 
геодетска подлога за изработка на урбанистички проект со деловоден број: 0801-
101/2022 од 17.05.2022 година изработен од Друштво за геодетски работи и 
инженеринг „ ГЕОДАТА ИНЖЕНЕРИНГ“ Дооел, Кавадарци; 
 

 Имотен лист бр.2694 за КП бр.2274/3 со арх.бр.1105-4014/2022 од 25.03.2022 
година издаден од Агенција за катастар на недвижности на Република Северна 
Македонија и имотен лист бр.94 за КП бр.2274/1 со арх.бр.1105-8073/2022 од 
03.06.2022 година издаден од Агенција за катастар на недвижности на 
Република Северна Македонија; 

 

 

 Полномошно од инвеститорот заверено на нотар  Емилија Маркоска Стеваноска 
за подрачјето на Основниот суд во Прилеп со УЗП бр.6155/2022 од 28.11.2022 
година; 

 
Урбанистичкиот проект во основа е изработен согласно Законот за урбанистичко 

планирање („Службен Весник на Република Северна Македонија„ бр.32/20), како и 
Правилник за урбанистичко планирање („Службен Весник на Република Северна 
Македонија“ бр.225/20, 229/20 и 219/21) . 

 
 

Заклучок: 
 
  Комисијата констатира дека истиот е изработен согласно член 58, 
став 6 од Законот за Урбанистичко планирање („Службен Весник на 
Република Северна Македонија„ бр.32/20) и дека истиот се однесува за 
градби од втора категорија согласно Законот за градење, па според 
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горенаведеното Комисијата предлага одобрување на Проектна програма за 

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за фотоволтаична 
електрана (фото – напонски панели за производство на електрична 
енергија кои се градат на земјиште) на КП 2274/3 и КП 2274/1 – дел КО 
Росоман, Општина Росоман. 
 
             

 
- м-р Ана Несторова дипломиран инжинер архитект 
 
 
 
- Илина Лалкова дипломиран инженер архитект - со број на овластување 0.0403 
 
 
 
- м-р Душко Кузманов дипломиран инженер архитект- со број на овластување 0.0638 
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ONUTHHA POCOMAH
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Apx.6p: 12-69913

!ara: 09J2.2022roArHa

naHerrh 3a npoH3BoACTBO Ha erreKTpHqHa eHeprhja KoH ce rpa4ar Ha
3eMihurre) ua KII 227413 h Kn 227411- gefl KO PocouraH, Onuryrna Pocoruan

- Ce norBpAyBa 3aBepxa Ha npoeKTHa nporpaMa aaYp6anracruqxu flpoexr BoH
onSar xa yp6anhcrt4tlKl4 nnaH 3a SoroBorrarqHa ene1TpaHa ($oro - HanoHcKH naHerrr
3a npon3BoAcrBo Ha efleKrpHqHa eneprrja Kor ce rpaAar ua aeujrure) xa Kll2274t3 u Kll
227411- Aen KO Poconaax, Onuttrasa PocoMaH, [3pa6orexa o,q EbyuJrBo 3a rpagexHrrurBo,
rproemja il npoeKrrpabe,,nEPKAH npOEKT,, EOOEII, l-lpranen.

IlpoexrHa nporpaMa sa Vp6anucrnqKu npoeKr aon on$ar na yp6aHilcn4qKil nr.raH sa
SoroaonrarqHa eneKTpaHa ($oro - HanoHcKr4 naHeJ'rr Ba nponsBogcrBo Ha eneKTpl4qHa
eneprrja KoN ce rpaAar na serujulnre) na Kn 2274t3 n K112274t1'- gen kb poco'v,rr, Onrrr*
Pocouan e EocraBeHa npeKy NnsopruaqneKtor o4creM E- yp6anrasaM co 6poj na nocranxa
47617 N 6aparue co apx.6p . 12-6ggt1og 07.12.2022 rogrHa.

noTBPEA 3A OEOEPyBAI.bE

Ha npoeKrHa nporpaMa 3a Yp6anracrnqKn npoeKr BoH on6ar Ha
yp6aHncrHqKr nrlaH 3a SoroBoflTauqHa efleKrpana (Ooro - HanoHcKt4
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Stojan 
Nikolo
v
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