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Врз основа на Законот за Урбанистичко планирање („Службен весник на РМ“, бр. 

32/20), а во врска со изработка на Проектна програма за Урбанистички проект вон 

опфат на урбанистички план за затворање, санација и понатамошна грижа за   
нестандардна депонија за комунален отпад, Општина Виница, ИНГРА ДООЕЛ Скопје го 

издава следново: 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПЛАНЕРИ 

За изработка на Проектна програма за Урбанистички проект вон опфат на 

урбанистички план за затворање, санација и понатамошна грижа за   нестандардна 
депонија за комунален отпад, Општина Виница, со технички број 92/22, како 

изработувачи се назначуваат: 

Планер потписник : 

• Анче Димитриевска Толевска, диа.

Планер: 

• Ана Ѓорѓиевска, диа.

Планерите се должни Урбанистичкиот Проект да го изработат согласно Законот за 

Урбанистичко планирање („Службен весник на РМ“, бр. 32/20), како и други важечки 

прописи и нормативи од областа на урбанизмот. 

Управител, 
Ана Ѓорѓиевска,диа. 
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ПРОЕКТНА ПРОГРАМА 
за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план 

за затворање, санација и понатамошна грижа за   нестандардна 
депонија за комунален отпад, Општина Виница 

ВОВЕД 

Предмет на оваа проектна програма е Урбанистички проект вон опфат на урбанистички 
план за затворање, санација и понатамошна грижа за   нестандардна депонија за 
комунален отпад, Општина Виница која е дел од Проектот ИПА 2 „Затворање на депонии и 
депонии кои не се усогласени во источниот регион“ (ЛОТ1).  

Затворањето и санацијата на нестандардната депонија за комунален отпад во општина 
Виница, опфаќа: реобликување на депониското тело и изградба на покривен систем за 
површинско заптивање на оваа нестандардна депонија. Во рамките на предвидените 
активности вклучено е и чистење на 3 мали диви депонии со ископ, транспорт и набивање на 
отпадот на локацијата на депонијата Виница. 

Изборот на оваа локација е определена на местото на постоечката нестандардна депонија која 
се наоѓа на источниот дел од градот Виница, на патот кој води до селото Лески, на околу 3km 
од центарот на градот. Локацијата има директен пристап со асфалтен пат, а последните 500m 
се земјен пат. Депонискотo тело е сместено во клисура на косина, со ориентација север-југ. 

Согласно критериумите на МЖСПП, оваа депонија е оценета како депонија со среден 
ризик. Населението кое се опслужува со оваа депонија е околу 12000 жители. 

Проектната  програма треба да овозможи изработка на Урбанистички проект вон опфат на 

Урбанистички план за изградба на локална депонија за одлагање на неопасен отпад  со 

намена Е3.1, Општина Виница каде главните активности се предвидени за затварање на 

нестандардната депонија Виница односно: 

• Реобликување на депониското тело;

• Ископ, транспортирање и набивање на стариот отпад од 3-те мали диви депонии на
депонијата Виница;

• Проектирање и изведба на систем за површинско заптивање;

• Пасивен систем за собирање на гас составен од слој за дренирање на гас и вертикални
бунари за гас;

• Проектирање и изведба на ободен канал за зафаќање и одведување на површинските
атмосферски води од депониското тело;

• Хидросеење на трева;

• Изведба на ограда околу депонијата со влезна порта;

• Заполнување и сеење на трева на локациите на 3-те мали диви депонии.



ИНГРА ДООЕЛ СКОПЈЕ 

11 

Проектна програма за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за 
затворање, санација и понатамошна грижа за   нестандардна депонија за 

комунален отпад, Општина  Виница 

Урбанистичкиот проект вон опфат на Урбанистички план за , Општина Виница се 

изработува врз основа на услови за планирање на просторот кои произлегуваат од 

Просторниот план на Република Македонија, а ќе се уреди намената и начинот на 

користење на просторот, како и условите за градење на депонијата во рамките на 

локалитетот. 

1. ПОДРАЧЈЕ НА ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ

Просторот кој е предмет на изработка Урбанистичкиот проект вон опфат на Урбанистички 
план за затворање, санација и понатамошна грижа за   нестандардна депонија за комунален 
отпад, Општина Виница, припаѓа на две КО и тоа КО Лески и КО Градец. Ги зафаќа следните 
КП: 

Oд КО Лески:  дел од КП 70, КП 71, КП 80/1 и КП 79 и цела парцела КП 81 

Oд КО Градец:  дел од КП 1155/1 

Со својата местоположба припаѓа на територијата на КО Лески и КО Градец, и административно 
припаѓа на Општина Виница. 

Границите на проектниот опфат се следните: 

На север предметниот проектен опфат зафаќа дел од КП 70 и КП 71, КО Лески. На западната 
страна се  граничи со КП 72. На североисток се граничи со КП  901, КП 933, КП 934 и КП 935. 

Движејќи се кон југ, зафаќа дел од КП 80/1 и КП 79, КО Лески. Западно се граничи со КП 75.На 
источната страна зафаќа дел од КП 1155/1 од КО Градец. Јужно целосно е опфаќа КП 81. 

Границата на опфатот формира површина од 27 304.14 м
2 (2.73 ха) 
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2. СПЕЦИФИЧНИ ПОТРЕБИ И МОЖНОСТИ ЗА ПРОСТОРЕН РАЗВОЈ НА
ПОДРАЧЈЕТО ВО РАМКИ НА ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ

Во опфатот кој е предмет на Урбанистичкиот проект вон опфат на урбанистички план за 
затворање, санација и понатамошна грижа за   нестандардна депонија за комунален 
отпад, Општина Виница,  се планира формирање на градежна парцела и површина за 
градење на депонија, пасивен систем за собирање на гас составен од слој за 
дренирање на гас и вертикални бунари за гас; проектирање и изведба на ободен канал 
за зафаќање и одведување на површинските атмосферски води од депониското тело; 
хидросеење на трева, изведба на ограда околу депонијата со влезна порта. 

Депониското тело е реобликувано со цел да се обезбеди стабилност на депониското 

тело и потребен волумен на отпад кој изнесува 145833,68 m3 и отпадот од 3-те мали диви 

депонии 4417.39 m3, односно вкупно 150051 m3.  

  Oтпадот треба да се депонира со наклон 1V:2.5H кон североисточната страна и наклон 

1V:2.5H на југозападната страна. Во правец север-југ депониското тело скалесто се 

зголемува со оформување косини и берми, почнувајќи од 387 мнв до 418.2 мнв, односно 

оформени се 4 берми на: 402 мнв, 408 мнв, 415 мнв и 418.2 мнв.  

   Моментално депонираниот отпад кон долот е со пострмна косина поради што е потребно 

ублажување на косината со ископ на дел од депонираниот отпад, а воедно ископ на отпад 

е предвиден и на делот од приватните парцели кои треба да се вратат во првобитна 

состојба. Одлагањето на отпадот според проектираната состојба на депониското тело е со 

набивање во слоеви по 30cm со минимум 6 поминувања со 40 тонски булдожер. Целта е 

добро набивање на депониското тело до финалната геометрија за да се избегне појава на 

нерамномерни слегања. Ископаниот отпад привремено ќе се одлага на растојание до 

500m.  

Од влезната порта на оградата започнува плато со тампон, од кое се двојат 2 пристапни 

патишта од двете страни на депонијата. Пристапните патишта се тампонирани со 

тампонски материјал со d=30cm, широчина од 3m, попречен наклон 2% и променлив 

подолжен наклон кој го следи наклонот на ободниот канал за атосферски води.  

На крајот на секој пристапен пат е предвидено плато за вртење на воозилото. Вкупната 
должина на пристапните патишта изнесува 630m. 
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3. ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦЕЛИ НА ПЛАНИРАЊЕТО И ПРОГРАМСКИТЕ
СОДРЖИНИ ШТО ТРЕБА ДА БИДЕ ПРЕДМЕТ НА ПЛАНИРАЊЕТО

Изработка на Урбанистичкиот проект вон опфат на урбанистички план за 
затворање, санација и понатамошна грижа за   нестандардна депонија за 
комунален отпад, Општина Виница претставува основен развоен документ, 
кој има крајна цел преку: 

• заштита на јавниот интерес и сопственичкото право
• хармонизација на просторот
• рационално користење на земјиштето
• зголемување вредноста на земјиштето, недвижностите и другите
вредни содржини во просторот

• максимално вклопување на инфраструктурата и објектите со теренот

• почитување и заштита на правото на човекот на работапочитување и

валоризација на културното и градителското наследство

• вградување придружни содржини на основната наменска
употреба на земјиштето

• вградување заштитни мерки

• почитување законски прописи во планирањето

• предвидување мерки за заштита и спасување

да ги утврди параметрите кои се потребни за изградба на објектите во 
опфатот, како и воедно да ги даде и насоките за изработка на Основни 
проекти за градбите за специфична наменска употреба на земјиштето за 
градежната парцела. 

Програмските содржини на урбанистички проект вон опфат на урбанистички 
план, структурно се состојат од плански и од проектен дел. 
Планскиот дел од урбанистичкиот проект се состои од графички и 
текстуален дел со нумерички податоци за проектните решенија и содржи: 
урбанистичко решение на опфатот, регулациско и нивелациско решение, 
површини за градење со градежни линии, максимална височина изразена во 
метри, внатрешни сообраќајници, водови на инфраструктурата и други 
детални плански одредби. 

        Проектниот дел на урбанистички проект ги содржи идејните проекти за 
градбите во проектниот опфат од соодветните технички струки – 
архитектонската, градежната, електротехничката и машинската, во зависност од 
видот на предметните градби. 

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план освен плански и од 
проектен дел содржи и документациона основа на проектниот опфат со сите 
достапни податоци за постојната состојба што се релевантни за 
конкретниот проектен зафат и вид на градба. 
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4. ПРОЕКТНИ БАРАЊА ЗА ГРАДБИТЕ ВО ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ:

а). Општи барања

Урбанистички проект вон опфат на Урбанистички план ќе се изработува
согласно член 58, став 6 од Законот за урбанистичко планирање (Сл. в. на
РМ бр: 32/2020) по претходно обезбедени Услови за планирање , Проектна
програма одобрена од надлежниот орган, мислење од државните органи,
институции и правни лица со јавни овластувања од членот 47 на истиот
закон, врз ажурирана геодетска подлога на планскиот опфат .

На Урбанистички проект вон опфат на Урбанистички план задолжително 
треба да биде извршена стручна ревизија во согласност со чл. 48 од Законот 
за урбанистичко планирање (Сл.весник на Р.М, бр. 32/20) . 

Содржината на Урбанистички проект вон опфат на Урбанистички план треба 
да биде изработена согласно со членот 60, 61 и 62 од и Правилникот за 
урбанистичко планирање (Сл. весник на Р.М, бр. 225/20 , 219/21 и 104/22). 

При изработка на урбанистичкиот проект задолжително треба да се 
прибават потребните податоци и информации согласно со членот 47 од овој 
закон. Урбанизацијата како сложен, динамичен процес треба да претставува 
основна рамка и влијателен фактор во насочувањето на долгорочниот 
просторен развој на Р.С.Македонија. 

б). Посебни барања 

Намена на објектите 
Во проектниот опфат се предвидува формирање на градежна парцела и 
изградба на обејкти со група на класа на намена, класа на намена и 
поединечна намена 

Е- Инфраструктури 
Е3.-  Специјални некласификувани инфраструктури 
Е3.1-  локални депонии за одлагање на неопасен отпад 

Се предлага површина за градба и максимална висина на депонијата во 
новопредвидената градежна парцела за изградба на депониското тело 
одредени согласно Правилникот за урбанистичко планирање (Сл.весник на 
РМ бр. 225/20 , 219/21 и 104/22) , со цел да се обезбеди стабилност на 
депониското тело. 
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Депониското тело е реобликувано со цел да се обезбеди стабилност на депониското 

тело и потребен волумен на отпад кој изнесува 145833,68 m3 и отпадот од 3-те мали диви 

депонии 4417.39 m3, односно вкупно 150051 m3.  

  Oтпадот треба да се депонира со наклон 1V:2.5H кон североисточната страна и наклон 

1V:2.5H на југозападната страна. Во правец север-југ депониското тело скалесто се 

зголемува со оформување косини и берми, почнувајќи од 387 мнв до 418.2 мнв, односно 

оформени се 4 берми на: 402 мнв, 408 мнв, 415 мнв и 418.2 мнв.  

При интензивни врнежи, атмосферските води кои отекуваат врз депониското тело, треба да 

бидат зафатени и одведени надвор од депониското тело. Дел од водите кои продираат низ 

површинскиот слој на почва, преку геокомпозитниот дренажен слој се одведуваат до ободен 

канал, а дел од водите се слеваат директно по косините до ободниот канал. 

Во ободниот канал од источната страна се очекува да дотекуваат и атмосферските води од 

сливот на постоечкиот дол при интензивни врнежи.  

При дефинирање на површините за градење да се запазат растојанијата помеѓу 
површината за градење и границата на градежната парцела согласно 
Правилникот за урбанистичко планирање (Сл.весник на РМ бр. 225/20 , 219/21 и 
104/22). 

Не се планирани решенија за водовод , фекална канализација, 
електроенергетика, телекомуникациони инсталации, бидејки нема вработени 
лица. 

   Доколку при изведување на земјаните работи за изградба на депонијата , 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 Законот за заштита на културно наследство 
(Сл.весник на РМ 20/04 , 115/2007, 18/11, 148/11, 23/13, 137/13, 164/13, 38/14, 
44/14, 199/14, 104/15, 154/15 192/15 и  39/16), односно веднаш да  се запре со 
отпочнати градежни активности и да се извести надлежната институција за 
заштита на културно наследство во смисла на член 29 од Законот. 

      Составил: 

Анче Димитриевска Толевска, диа. Овластувањебр:0.0102 
Ана Ѓорѓиевска, диа. Овластување бр:0.0430 

Одобрил: 

Општина Виница 
Градоначалник 
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CEKTOP 3A NPOCTOPHO NNAHhPAI-bE
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Bp3 ocHoBa Ha q.neH 88 o4 3axoxor 3a onuJTa ynpaBHa nocranxa ("Cnyx6ex BecH[K Ha

Peny6rr,rxa Maxe4onrja" 6p. 1241751, KaKo h Bp3 ocHoBa Ha uneu 42, craB t h craB 9 oA

3aKoHor aa yp6aurcrrvxo nnaHrpalbe ("Cnyx6eH BecHl4K Ha Peny6araxa Maxe4oHrja" 6p.

32/20\, a Bo BpcKa co qneH 4, crae 3 oA 3axoxor 3a cnpoBeAyBalbe Ha npocropH!4or n,naH Ha

Peny6rraxa Maxe4oxrja ("Cnyx6eu BecHr,iK Ha Peny6ruxa Maxe4orrja" 6p. 391O4'

MXHriCrepoT 3a xrEoTHa cpeAhHa 14 npocTopHo nnaHhpa[be, ro AoHece cneAHoTo:

PElIJEHl,IE
aa Ycaogr 3a nnaHrparce Ha npocroPor

1. Co oea PeueHhe Ha OnuJTxHa Brauraqa i ce h3Aa8aar Ycaoeu ga nraHupalbe Ha npocropor

3a 3arBapabe, caxaquja r noHaraMoulHa rpxxa 3a HecraHAapAHa genoxrja 3a KoMyHareH

ornaA, Ha Aen oA Kn 70, Ae^ oA Kn 71, Ae, og Kfl 79, Ae, oA Kn 80/1 r Kn 81, KO rlecxx x

Aen oA Kn 1155/1, KO fpaAe$ OnurrHa BxHxqa.

BRynHara noBpu14Ha Ha nnaHcxrtor onQar vraHecyaa 2,73 xa.

2. ycnoBhre 3a nnaHxparbe Ha npocropor oA Toqxa 1 Ha oBa PeueHl4e, rapa6oreHlt o4

AreHqrajara 3a nnaHhpabe Ha npocropor co rcx,6p'Y42322 ce cocraBeH Aen Ha PeuleHhero.

3. ycroBl4Te 3a nraHhpa$e Ha npocropor 3a 3arBapabe, caHaqrja h noHaraMouJHa rphxa 3a

HecraHAapAHa 4enoxnja 3a KoMyHaneH ornap, Ha 4en o4 H[l 70, Aen oAKn 77, Aen oA Kn 79,

Aen oA Kn 80/1 v Kn 81, KO ,flecxra h Aen oA Rn ]15517, KO tpaAeq, OnurrHa Buuuqa

coApx(ar onuJTh t4 noce6Hr o4pe46ra, Hacoxh tl peLuexrja h 3aRnyqHx correAyBalba co

o6epayaa,rxa axTr,tBHocr oA nraHcxara AoxyMeHraqhja oA noBhcoKo HhBo x rpa$.4qKr4

np[no3u Kor4 npercraByBaar l43BoA oA nnaHor.

4. Co qea Aa ce o6ea6eAra 3autrt4Ta H yHanpeAyBa[be Ha x]4BorHara cpeAhHa npr rapa6orxa
Ha nraHcKara AoKyMeHraqhja norpe6xo e Aa ce noq[ryBaar oApeA6hre npon]4uaHh Bo

3axoHor 3a )KhBorHa cpeAhHa ("Cnyx6er BecH!4K Ha PM" 6p. 53105,81/05' 24/07' 759/08'

83/os, 48/70,724170,57/7r, !23172, et/t3, 187/13,42174,44/75, L2917s,792/75,3e1L6 u
99/18) xaxo r,r noA3aKoHcKhre aKrr{ AoHeceH!4 Bp3 ocHoBa Ha r4cr}4or.

O6PA3NO}KEHl,IE

OnurrHa BhHhqa, Bp3 ocHoBa Ha q.neH 42, craB 1 o4 3axonor aa yp6aurcrrvxo
nnaHhpaFbe ("Cayx6es BecHhK Ha Peny6nraxa Maxe4ouria" 6p. 32/2017, no4Hece 6aparoe

npexy e-yp6aurear,r, co 6poj Ha nocranKa ynn 45497 oA 3L.08.2022 roA., Ao AreHqrjara :a
nnaHhpaFbe Ha npocropor 3a h3AaBalbe Ha ycnoou 3a n,naHhpaFbe Ha npocropor 3a 3arBapaFbe,

caHaqraja h noHaraMouJHa rprxa 3a HecraHAapAHa AenoHhja 3a xoMyHaneH ornaA, Ha Aen oA

M"HucrepcEo 3a x"soBa cpeA,Ha

Peny6r,ka CeBepHa MakeAoH,ja

nrouraA -npe6era SoropoA,qa" 6p.3, Cxonie
Peny6rrM Ce6epha MaxenpH,ja

+389 2106 212



Hn 70, Aen oARn77, Aen oA Kn 79, gen o2 Hll 80/1 r Kn 81, HO necll t^ gen oa Hn 1155/1,

HO l-pa4eq, OnurhHa BhHr4qa.

CoraacHo ,anea 42, cras 8 oA HcTOhMeHhOr aaXOX, AreXrlr.rjaTa 3a n.naHhpalbe Ha

npocTopor rn uzpalotu ycnoBr4Te 3a nnaHhpaFbe Ha npocTopor 3a 3arBapaFbe, caxaqrja r
noHaraMor.lHa rphx{a 3a HecraHAapAHa AenoH[ja 3a KoMyHaneH ornaA, Ha 4en o4 Kl-l 70,4e1

o4 Kl-l 71, Aen oA Hn 79, Ae^ oAKn 80/1 r Hn 81, KO Aecxn u Aen oA Hn 1155/1, KO fpaAeq

Onurrxa Brxrqa r rh AocraBh Ao MhHhcrepcrBoro 3a x[BorHa cpeAhHa h npocTopHo

n.^aHhpaFbe no4 6p. Yll1-15 22L9I2O22 oA!6-t1.2O22 toAVHa.

Ycnoerrre3an,aHxpa}beHanpocTopoT3a3aTBapa}be,caHaqxia1{noHaTaMoulHa
rpxxa 3a HecraHAapAHa Aenomrja 3a KoMyHareH ornaA, Ha Aen o4 KII 70,4e4 o4 Kl-l 71,4e,I

o4 Hfl 79, Aen oA Kn 80/1 x Kn 81, No necKx x Aen oA Kn 1155/1, KO fpaAeq, OnurrHa

BxHxqa npercraByBaar Bne3H, napaMerpx}l cMepHxqH npx nnaHxpalbero Ha npofiopor x

nocTaBysalbeTo Ha nraHcKxTe KoH{enqHx n peurexrja no cltTe o6aacrr peneBaHTHx 3a

nraHxpabeTo Ha npocropoT'
3axryuHrre corneAyBalba, Ae$hHhpaHh so Yc,nosl4re 3a nnaHhparbe Ha npocropor Koh

npou3neryBaar oA npocropHHor uaH Ha Peny6nrxa Maxe4onraja npercraByBaar o6ap:yaavxr

aKT!4BHOCTh BO nOHaTaMOUJHOTO n.naHhpalbe Ha npocropoT.

Bp3 ocHoBa Ha ropeHaBeAeHoro, a cor.nacHo '],neH 88 oA 3aKoHor 3a onura ynpaBHa

nocranxa (,,cn. eecHrax Ha Peny6rNxa Maxe4oHraja" 6p.7241L5\, M t{Hr4crepcrBoro 3a xr4BOrHa

cpeAHHa x npocropHo nnaHhpalbe ro AoHece oBa PeuJeHre A op.,1,Yy.A KaKo Bo At'lcno3llrhBor'

nPABHA nOYKA: flporre peujeHhero 3a ycnoBh 3a nnaHrpalbe Ha npocropor Moxe Aa ce

noBeAe ynpa8eH cnop npeA HaArelKeH cyA 80 poK oA 15 AeHa oA npheMor Ha peuJeHhero'
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