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СЕКТОР ЗА УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНИ РАБОТИ 
И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА 

Одделение за урбанизам, архитектура, 
градежништво и заштита на животната средина 

Бр. 11-507/10 
01.09.2022 год. 

Гевгелија 

       
   

 
 

П О Т В Р Д А 

Се потврдува одобрување на Урбанистички Проект вон опфат на 
урбанистички план за фотоволтаични електрани со намена Е1.13 – 
Површински и соларни фотоволтаични електрани (фото-напонски 
панели за производство на електрична енергија кои се градат на 

земјиште) нa КП 583 КО Ново Конско – општина Гевгелија,  
со арх.бр.64/22 од 22.06.2022 год.  

 

 Урбанистички Проект вон опфат на урбанистички план за 
фотоволтаични електрани со намена Е1.13 – Површински и соларни 
фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за производство на 
електрична енергија кои се градат на земјиште) нa КП 583 КО Ново 
Конско – општина Гевгелија, со арх.бр.64/22 од 22.06.2022 год. изработен 
од „РЕСУРС ЛТДИ“ дооел од Кавадарци беше доставен преку 
информацискиот систем е-урбанизам со барање за одобрување и 
следнава документација во прилог: 

 Стручна ревизија на Урбанистички Проект вон опфат на 
урбанистички план за фотоволтаични електрани со намена Е1.13 
– Површински и соларни фотоволтаични електрани (фото-
напонски панели за производство на електрична енергија кои се 
градат на земјиште) нa КП 583 КО Ново Конско – општина 
Гевгелија со тех.бр. 09-09/187 од јули 2022 година, изработена од 
ДППТУ „ФОРМИ“ дооел од Битола кој поседува лиценца за 
ревизија на урбанистички планови број 12 со важност до 
01.09.2023 година издадена од Министерство за транспорт и 
врски –Скопје;  

 Услови за планирање на просторот издадени од Агенција за 
планирање на просторот на Република Северна Македонија со 
тех.бр. Y04022 од март 2022 година 

 Решение за услови за планирање на просторот со бр.УП1 – 15 
559/2022 од 30.03.2022 година издадено од Министерство за 
животна средина и просторно планирање  

 Геодетски елаборат за геодетски работи за посебни намени за 
ажурирана геодетска подлога за КО Ново Конско, изработен од 
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ДГРУ „Виницапремер“ дооел Виница, со деловоден број 0808-
234/5.  

 Идејно решение за фотоволтаична централа; 
 Елаборат за хидролошко-хидраулична анализа на големите води 

за водотек на КП 6107 КО Ново Конско, општина Гевгелија; 
 Проектна програма за изработка на Урбанистички Проект вон 

опфат на урбанистички план за фотоволтаични електрани со 
намена Е1.13 – Површински и соларни фотоволтаични електрани 
(фото-напонски панели за производство на електрична енергија 
кои се градат на земјиште) нa КП 583 КО Ново Конско – општина 
Гевгелија изработена од инвеститорите Ангел Лешев, Митко 
Лешев и Даме Коруновски. 

 Општина Гевгелија, по разгледување на доставеното барање со 
приложената документација и доставеното позитивно стручно мислење од 
страна на Комисијата за урбанизам со бр.11-507/8 од 30.08.2022 год., а 
согласно наведениот Закон ја издава бараната Потврда за одобрување на 
Урбанистички Проект вон опфат на урбанистички план за фотоволтаични 
електрани со намена Е1.13 – Површински и соларни фотоволтаични 
електрани (фото-напонски панели за производство на електрична енергија 
кои се градат на земјиште) нa КП 583 КО Ново Конско – општина Гевгелија 
со арх.бр.64/22 од 22.06.2022 год. изработен од „РЕСУРС ЛТДИ“ дооел од 
Кавадарци.  

  
Со почит, 

 
        Градоначалник  
        на општина Гевгелија 
        Андон Сарамандов 
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