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6.	Сообраќаен	и	нивелациски	план																																		 					М=	1	:	500	
7.	Партерно	уредување	 					М=	1	:	500	
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Врз	основа	на	Законот	за	Просторно	и	урбанистичко	планирање	(„Сл.весник	
на	 РМ“	 бр.	 199/14,	 44/15,	 193/15,	 31/16,	 163/16,	 64/18	и	 168/18),	 а	 во	 врска	 со	
изработка	на	 	Архитектонско	 ‐	урбанистички	проект	за	 	формирање	на	посебни	
градежни	 парцели	 	 	 на	 	 ГП	 8	 	 (КП	 9561/3,	 дел	 од	КП9561/1	 	 и	 	 КП	 9561/4)	 	 од		
измена	на	ДУП	за	УЗ	8	 	блок	1	 	КО	Неготино,	 	Општина	Неготино,	Друштвото	за	
Проектирање	 Инженеринг	 Градба	 и	 Консалтинг,	 ПАРАМЕТАР	 ДООЕЛ,	 Скопје	 го	
издава	следното:	

	
	

Р	Е	Ш	Е	Н	И	Е	
ЗА	НАЗНАЧУВАЊЕ	НА	ПЛАНЕРИ	

	
	

За	 изработка	 на	Архитектонско	 ‐	 урбанистички	проект	 за	 	формирање	на	
посебни	градежни	парцели			на		ГП	8		(КП	9561/3,	дел	од	КП9561/1		и		КП	9561/4)		
од	 	 измена	 на	 ДУП	 за	 УЗ	 8	 	 блок	 1	 	 КО	 Неготино,	 	 Општина	 Неготино,	 како	
извршител	се	назначува:	

	 	
	 ‐	Методи	Хаџи	‐	Андов	д.и.а.	овластување	бр.	0.0583	 	
	 	
	

Планерот	е	должен	проектот	да	го	изработи	согласно	законот	за	просторно	
и	урбанистичко	планирање	(„Сл.весник	на	РМ“	бр.	199/14,	44/15,	193/15,	31/16,	
163/16,	 64/18	 и	 168/18),	 Правилникот	 за	 стандарди	 и	 нормативи	 за	
урбанистичко	планирање	(„Сл.	Весник	на	РМ“	бр.142/15,	217/15,	222/15,	228/15,	
35/16,	 99/16,	 134/16,	 33/17	 и	 86/18)	 и	 Правилникот	 за	 поблиската	 содржина,	
форма	 	 и	 начин	 на	 обработка	 на	 генерален	 урбанистички	 план,	 детален	
урбанистички	план,	урбанистички	план	за	село,	урбанистички	план	вон	населено	
место	и	регулациски	план	на	генерален	урбанистички	план,	формата,	содржината	
и	 начинот	 на	 обработка	 на	 урбанистичко‐плански	 документации	 и	
архитектонско‐	 урбанистичкиот	 проект	 и	 содржината,	 формата	 и	 начинот	 на	
обработка	на	проектот	за	инфраструктура	(„Сл.	Весник	на	РМ“	бр.	142/15),	како	и	
другите	важечки	прописи	и	нормативи	од	областа	на	урбанизамот.	
	
	

	
	

УПРАВИТЕЛ	
	

Методи	Хаџи‐Андовд.и.а.	
	
	

_____________________	

 



 

 

 

 

 

 



	



	

1.	ВОВЕД	
	

Архитектонско	 ‐	 урбанистички	 проект	 за	 	 формирање	 на	 посебни	
градежни	 парцели	 	 	 на	 	 ГП	 8	 	 (КП	 9561/3,	 дел	 од	КП9561/1	 	 и	 	 КП	 9561/4)	 	 од		
измена	на	ДУП	за	УЗ	8		блок	1		КО	Неготино,		Општина	Неготино,	се	изработува	врз	
основа	 на	 просторните	 можности	 на	 локацијата,	 постојната	 состојба,	 	 Проектната	
програма	и	одредбите	кои	произлегуваат	од	изводот	измена	на	ДУП	за	УЗ	8	 	блок	1		
КО	Неготино,		Општина	Неготино.	Изготвувањето	на	проектот	се	врши	во	согласност	
со	член	51	од	Законот	за	просторно	и	урбанистичко	планирање	(„Сл.весник	на	РМ“	бр.	
199/14,	 44/15,	 193/15,	 31/16,	 163/16,	 64/18	 и	 168/18),	 Правилникот	 за	 стандарди	 и	
нормативи	за	урбанистичко	планирање	(„Сл.	Весник	на	РМ“	бр.142/15,	217/15,	222/15,	
228/15,	 35/16,	 99/16,	 134/16,	 33/17	и	86/18)	и	Правилникот	 за	поблиската	 содржина,	
форма	 	и	начин	на	обработка	на	 генерален	урбанистички	план,	детален	урбанистички	
план,	урбанистички	план	за	село,	урбанистички	план	вон	населено	место	и	регулациски	
план	на	генерален	урбанистички	план,	формата,	содржината	и	начинот	на	обработка	на	
урбанистичко‐плански	 документации	 и	 архитектонско‐	 урбанистичкиот	 проект	 и	
содржината,	 формата	 и	 начинот	 на	 обработка	 на	 проектот	 за	 инфраструктура	 („Сл.	
Весник	на	РМ“	бр.	142/15).		

	Цел	 на	 Архитектонско‐урбанистичкиот	 проект	 е	 да	 се	 формираат	 две	 	 нови	
градежни	 парцели	 и	 	 да	 се	 	 дефинираат	 	 површините	 	 за	 градба,	 	 врз	 основа	 на	
утврдените		услови	за	изградба	дефинирани	со	постоечкиот		ДУП.	

Границита	на	проектниот	опфат	се	совпаѓа	со	границата	на	градежна	парцела	бр.	
8	 	дефинарана	со	деталниот	урбанистички	план.	 	Проектниот	опфат	од	север	 	граничи		
со		улица	„3“,	на			југ	со	улица	„4“,	на	запад	со	улица	„Индустриска“		и	на	исток	граничи		со	
градежна	парцела			бр	.	7	.			

Површината	 на	 проектниот	 опфат	 	 изнесува	 1889	 м2.	 	 Во	 границите	 на	
проектиниот	опфат	се	предвидуват		 	површини		за	градба	на	два	објекта	со	намена	Г2‐	
лесна	и	незагадувачка	индустрија	.			Теренот	е	со	пад	кон		југозапад.	

		Проектниот	опфат	се	наоѓа	на	западниот	дел	од	град	Неготино.		Во	границите	
на	 проектниот	 опфат	 не	 постојат	 градби.	 	 Пристап	 до	 градежна	 парцела	 бр.	 8.1	 е	
обезбеден	 од	 	 североисточната	 планирана	 сообраќајница	 улица	 „3“	 ,	 	 а	 за	 градежна	
парцела	бр.	8.2	 	од	 	 	 југозападната	страна	 	односно	од	планирана	сообраќајница	 	улица	
„4“.												

2.	ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА	И	СНИМАЊЕ	НА	ИЗГРАДЕНИОТ	ГРАДЕЖЕН	
ФОНД	И	ИЗГРАДЕНАТА	КОМУНАЛНА	ИНФРАСТРУКТУРА		

	

За	 целосно	 согледување	 на	 постојната	 состојба,	 во	 границите	 на	 опфатот	
извршени	се	детални	истражувања	на	просторот.	

	 Истражувањата	на	локалитетот	се	извршени	по	пат	на:	
	 ‐	директен	увид	на	теренот,	и	
	 ‐	директна	комуникација	со	корисниците	на	просторот.	
Дефинираниот	простор	е	градежно	неизградено	земјиште.	



При	увидот	на	лице	место,	согледано	е	дека	на	предметниот	проектен	опфат	кој	
е	 цел	 на	 разгледување	 на	 овој	 предмет,	 евидентирано	 е	 дека	 не	 постојат	 изградени	
објекти.	
	

Од	 северната	 	 страна	 на	 парцелта	 постои	 изграден	 пат.	 Според	 добиените	
податоци		од	надлежните	институции		во		непосредна	близина	на	проектниот	опфат	не	
постои		изградена		комунална	инфраструктура.		

3.ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА	НА	ГРАДБИ	СО	ПРАВЕН	СТАТУС	СТЕКНАТ	ПО	ОСНОВ	
НА	ЗАКОНОТ	ЗА	ПОСТАПУВАЊЕ	СО	БЕСПРАВНО	ИЗГРАДЕНИ	ОБЈЕКТИ	

	

Во	подрачјето	на	проектниот	опфат	не	постојат	градби	со	правен	статус	стекнат	
по	основ	на	законот	за	постапување	со	бесправни	градби.		

	

4.	ОПИС	И		ОБРАЗЛОЖЕНИЕ		НА		ПРОЕКТНИОТ		КОНЦЕПТ		
	

Решението	е	изработено	во	склад	со	зададената	Проектна	програма,	зададените	
услови	 во	 измена	 на	 ДУП	 за	 УЗ	 8	 	 блок	 1	 	 КО	 Неготино,	 	 Општина	 Неготино	 и		
сознанијата	од	состојбата	на	теренот.	Со	архитектонско‐урбанистичкиот	проект	се	врши		
формирање	 на	 две	 посебни	 градежни	 парцели	 	 	 и	 то	 ГП	 бр.8.1	 	 и	 ГП	 бр.	 8.2	 	 	 и	
дефинирање	на	површини	за	градба.			

Според	потребите	на	Инвеститорот,		на	градежна	парцела	бр.	8.1	се	планира		
изградба	 на	 стопански	 објекти	 	 и	 тоа	 	 објект	 бр.1	 	 (хала	 за	 производство),		
Објектите	 	 се	 предвидуваат	 со	 катност	 П+1	 и	 максимална	 висина	 до	 12,00м.			
Додека	 градежна	 парцела	 бр.	 8.2	 ке	 се	 разработи	 со	 посебен	 архитектонско	
урбанистички	проект.	

Пристапот	 	 до	 градежна	 парцела	 бр.	 8.1	 е	 обезбеден	 од	 	 североисточната	
планирана	сообраќајница	улица	„3“	 ,	 	а	за	градежна	парцела	бр.	8.2	 	 	од	 	 	 југозападната	
страна		односно	од	планирана	сообраќајница		улица	„4“.												

Паркинг	 простор	 се	 планира	 	 	 во	 границите	 на	 градежните	 парцели,	 согласно	
Правилникот	за	стандарди	и	нормативи	за	урбанистичко	планирање	(„Сл.	Весник	на	РМ“	
бр.142/15,	217/15,	222/15,	228/15,	35/16,	99/16,	134/16,	33/17	и	68/18).	 	 	Во	градежна	
парцела	 бр.	 8.1	 	 планирани	 се	 4	 (четири)	 паркинг	 места.	 	 	 Останатите	 слободни	
површини	да	се	уредат	хортикултурно	со	ниско	и	високо	зеленило.	 	Градбите	да	бидат	
изградени	со	современи	и	трајни	градежни	материјали,	во	склад	со	нивната	функција	и		
важечките	технички	стандарди	и	нормативи.	

	

4.1		Градежна	парцела	број		8.1	
	

На	градежна	парцела		број	8.1,	која	е	со	вкупна	површина	од		700м2,	предвидена	е	
максимална	 површина	 за	 градба	 од	 288	 м2	 и	 максимална	 бруто	 развиена	 површина	
576м2.		Процентот	на	изграденост	е	41%,		а	коефициентот	на	искористеност	0,82.	

	



На	 градежната	 парцела	 планирана	 е	 површина	 за	 градба	 со	 основна	 класа	 на		
намена	 Г2‐	 лесна	 и	 незагадувачка	 индустрија,	 компатибилни	 класи	 на	 намена	 се:	
Б1(мали	деловни	и	комерцијални	објекти)	 ‐30%,	 	Б2(големи	трговски	единици)	–	30%,	
Б4(деловни	 простори)‐10%,В2(здравство	 и	 социјална	 заштита)	 ‐5%,	 Д2(заштитно		
зеленило)‐30%	 	 	 Д3(спорт	 и	 рекреација)	 –	 30%	 и	 	 Д4	 (меморијални	 простори)	 ‐5%,		
Г3(сервиси)‐30%	 	 Г4(стоваришта)‐30%	 со	 максимален	 дозволен	 %	 на	 збирот	 на	
компатибилните	класи	од	49%	во	однос	на	основната	класа	на	намена.	

	Планирана	 е	 максимална	 височина	 на	 кровен	 венец	 од	 12,00м	 	 и	 планирана	
катност	П+1.	

Потребниот	 број	 на	 паркинг	 места	 ќе	 се	 обезбеди	 во	 склоп	 на	 градежната	
парцела,	 утврдени	 согласно	 член	 59	 од	 Правилникот	 за	 стандарди	 и	 нормативи	 за	
урбанистичкото	 планирање	 („Сл.весник	 на	 РМ“	 бр.	 142/15,	 217/15,	 222/15,	 228/15,	
35/16,	99/16,134/16,	33/17		и	86/18)				и		тоа		4		паркинг	места	за	автомобили.	

Пристапот	 во	 градежната	 парцела	 е	 од	 	 планирана	 улица	 од	 северната	 старна,	
односно	од	улица	„3“	.	
	

4.1		Градежна	парцела	број		8.2	
	

На	градежна	парцела		број	8.2,	која	е	со	вкупна	површина	од		1189	м2,	предвидена	
е	 максимална	 површина	 за	 градба	 од	 773	 м2	 и	 максимална	 бруто	 развиена	 површина	
1546м2.	Процентот	на	изграденост	е	65%,	а	коефициентот	на	искористеност	1,30.	

	
На	 градежната	 парцела	 планирана	 е	 површина	 за	 градба	 со	 основна	 класа	 на		

намена	 Г2‐	 лесна	 и	 незагадувачка	 индустрија,	 компатибилни	 класи	 на	 намена	 се:	
Б1(мали	деловни	и	комерцијални	објекти)	 ‐30%,	 	Б2(големи	трговски	единици)	–	30%,	
Б4(деловни	 простори)‐10%,В2(здравство	 и	 социјална	 заштита)	 ‐5%,	 Д2(заштитно		
зеленило)‐30%	 	 	 Д3(спорт	 и	 рекреација)	 –	 30%	 и	 	 Д4	 (меморијални	 простори)	 ‐5%,		
Г3(сервиси)‐30%	 	 Г4(стоваришта)‐30%	 со	 максимален	 дозволен	 %	 на	 збирот	 на	
компатибилните	класи	од	49%	во	однос	на	основната	класа	на	намена.	

	Планирана	 е	 максимална	 височина	 на	 кровен	 венец	 од	 12,00м	 	 и	 планирана	
катност	П+1.	

Потребниот	 број	 на	 паркинг	 места	 ќе	 се	 обезбеди	 во	 склоп	 на	 градежната	
парцела,	 утврдени	 согласно	 член	 59	 од	 Правилникот	 за	 стандарди	 и	 нормативи	 за	
урбанистичкото	 планирање	 („Сл.весник	 на	 РМ“	 бр.	 142/15,	 217/15,	 222/15,	 228/15,	
35/16,	99/16,134/16,	33/17		и	86/18).					

Пристапот	 во	 градежната	 парцела	 е	 од	 	 планирана	 улица	 од	 	 јужната	 	 старна		
односно	од	улица	„4“	.	
 

	
5.	Сообраќајно	и	нивелационо	решение		
	
Пристап	 до	 парцелата	 бр.	 8.1	 е	 обезбеден	 од	 планирана	 сообраќајница	 од	

северната	 	 страна	 на	 парцелата,	 додека	 пристапот	 во	 градежна	 парцела	 бр.8.2	 е	
обезбеден	од	јужната	страна.	

Потребата	 од	 паркинг	 простор	 се	 решава	 во	 рамките	 на	 градежните	 парцели.	
Потребен	број	на	паркинг	места	се	утврдува	според	класата	на	намена	и	во	согласност	со	
чл.	 59	 од	 Правилникот	 за	 стандарди	 и	 нормативи	 за	 урбанистичко	 планирање	 (Сл.	
Весник	 на	 РМ	 бр.	 142/15,217/15,	 222/15,	 228/15,	 35/16,	 99/16,	 134/16	 	 	 и	 33/17).	Во	
конкретниот	 случај	 	 за	 градежна	 парцела	 бр.8.1	 планирани	 се	 4	 паркинг	 места,	



додека			за	градежна	парцела	бр.8.2	ке	се	дефинираат	со	посебен	АУП		по	барање	на	
сопственикот	на	парцелата.	

	

	

6.	Инфраструктура		

Инфраструктурните	водови,	како	и	потребите	за	вода,	канализација	и	електрична	
енергија	се	дефинирани	со	измена	на	ДУП	за	УЗ	8	 	блок	1	 	КО	Неготино,	 	Општина	
Неготино,.	

6.1		Водовод	
Приклучокот	 со	 примарниот	 вод	 да	 се	 изврши	 според	 важечките	 стандарди	 и	

нормативи	 за	 тој	 вид	 инфраструктура.	 Диспозицијата	 на	 водоводната	 мрежа	 е	
прикажана	на	приложената	ситуација	во	М	=	1	:	500.			

		6.2	Фекална	канализација	
Фекалните	 води	 од	 објектот	 се	 предвидува	 да	 се	 одводнат	 преку	 предвидена	

фекална	 канализација	 која	 ќе	 се	 вклучи	 во	 предвидената	 фекална	 канализација.	
Канализационата	мрежа	треба	да	биде	усогласена	со	содржината	 	на	објектите,	дадени	
со	архитектонско	урбанистичкиот	проект,	 согласно	измена	на	ДУП	за	УЗ	8	 	блок	1	 	КО	
Неготино,		Општина	Неготино.		

Димензионирањето	 на	 внатрешната	 канализациона	 мрежа	 ќе	 се	 изврши	 	 со	
Основниот	проект.		

6.3	Атмосферска	канализација	
Атмосферските	 води	 од	 објектот	 и	 припадните	 површини	 се	 предвидува	 да	 се	

одводнат	 преку	 предвидената	 атмосферска	 канализација	 која	 ќе	 се	 вклучи	 во	
планираната	атмосферска	канализација.		

	

												6.4	Електро‐енергетски	и	ТТ	приклучок	
За	 конкретните	 услови	 за	 обезбедување	 приклучок	 на	 електричната	 мрежа	 на	

новопредвидените	објекти,	ќе	биде	неопходно	да	се	добие	посебна	електро‐енергетска	
согласност	 од	 надлежното	 претпријатие.	 Приклучокот	 на	 	 телекомуникациска	



инфраструктура	 ќе	 се	 изврши	 врз	 основа	 на	 условите	 кои	 ќе	 бидат	 издадени	 од	
надлежното		претпријатие.		

	

7.	Општи	услови	за	изградба		
	
Архитектонско‐урбанистичкиот	проект	е	изработен	во	согласност	со	Законот	за	

просторно	 и	 урбанистичко	 планирање	 („Сл.весник	 на	 РМ“	 бр.	 199/14,	 44/15,	 193/15,	
31/16,	 163/16,	 64/18	 и	 168/18)	 член	 51	 став	 1,	 Правилникот	 за	 поблиска	 содржина,	
размер	и	начин	на	обработка	на	 генерален	урбанистички	план,	детален	урбанистички	
план,	 урбанистички	 план	 за	 село,	 урбанистички	 план	 вон	 населено	 место	 и	
регулационен	план	на		генерален	урбанистички	план,	формата	содржината	и	начинот	на	
обработка	 на	 урбанистичко	 плански	 документации	 и	 архитектонско	 урбанистички	
проект	 и	 содржината,	 формата	 и	 начинот	 на	 обработка	 на	 проект	 за	 инфраструктура,	
(Службен	 весник	 на	 	 Република	 Македонија	 број	 142/15)	 Правилник	 за	 стандарди	 и	
нормативи	за	урбанистичко	планирање	(„Сл.	Весник	на	РМ“	бр.142/15,	217/15,	222/15,	
228/15,	35/16,	99/16,	134/16,	33/17		и	86/18).	

Општите	услови	важат	за	целата	површина	на	Архитектонско	‐	урбанистички	
проект	за		формирање	на	посебни	градежни	парцели			на		ГП	8		(КП	9561/3,	дел	од	
КП9561/1	 	 и	 	 КП	 9561/4)	 	 од	 	 измена	 на	 ДУП	 за	 УЗ	 8	 	 блок	 1	 	 КО	 Неготино,		
Општина	Неготино:		

		
7.1	 Сообраќајното	 решение	 е	 усогласено	 со	 реалните	 услови	 за	 обезбедување	

пристап	во	парцелите.		

Паркирањето	 е	 решено	 	 согласно	 Правилникот	 за	 стандарди	 и	 нормативи	 за	
урбанистичко	планирање	(Сл.	весник	на	РМ,	бр.	142/15,	217/15,	222/15,	228/15,	35/16,	
99/16,	134/16,	33/17		и	86/18):		

	
 Г2(лесна	и	незагадувачка	индустрија),	Г3(сервиси),	Г4(стоваришта)	
- Потребниот	број	паркинг	места	се	утврдува	со	проектна	документација	во	

зависност	 од	 потребите	 за	 градбата	 и	 специфичните	 услови	 кои	
произлегуваат	од	нејзината	намена;	

 Б1(мали	деловни	и	комерцијални	објекти)	
- 1	паркинг	место	на	секои	60	м2	од	вкупно	изградената	површина	
 Б2(големи	трговски	единици)		
- 1	паркинг	место	на	секои	70	м2	од	вкупно	изградената	површина.	
 Б4(деловни	простори)	
‐	1	паркинг	место	на	секои	60	м2	од	вкупната	површина.	
 В2(здравство	и	социјална	заштита)	
‐	за	здравствени	установи:	1	паркинг	место	на	секои	60м2	вкупно	изградената	

површина.		
‐	за	социjални	установи	и	детски	градинки:	1	паркинг	место	на	секои	120м2	

вкупно	изградената	површина.		
 Д2(заштитно		зеленило)		
- Не	се	предвидуваат	паркинг	места	за	оваа	намена.		
 Д3(спорт	и	рекреација)		
- Потребниот	број	паркинг	места	се	утврдува	со	проектна	документација	во	

зависност	 од	 потребите	 за	 градбата	 и	 специфичните	 услови	 кои	
произлегуваат	од	нејзината	намена	и	програмските	барања;	

 Д4	(меморијални	простори)		



‐	Потребниот	број	паркинг	места	се	утврдува	со	проектна	документација	во	
зависност	од	специфичните	потреби	и	услови;	

	
7.2	Инфраструктурните	водови,	како	и	потребата	за	вода,	канализација	и	електро‐	

комуникациска	 инфраструктура,	 ќе	 се	 дефинираат	 со	 основни	 проекти	 за	 секоја	 фаза	
соодветно.		

7.3	 При	 изведувањето	 на	 градбите	 да	 се	 почитуваат	 техничките	 нормативи,	
законите	и	правилниците	за	областа.	

7.4	 Рекламите	 и	 огласите	 не	 смеат	 да	 му	 пречат	 на	 нормалното	 одвивање	 на	
сообраќајот,	 да	му	штетат	или	 да	 го	менуваат	изгледот	на	 архитектонските	 објекти	и	
групации	 ниту	 да	 пречат	 на	 објектите	 поставени	 во	 јавен	 интерес	 како	 јавно	
осветлување,	градски	часовници,	табли	со	имиња	на	улиците	и	сл.	

7.5	Изградбата	на	нови	објекти,	изградбата	на	комуналните	објекти	и	инсталации	
како	и	вкупното	просторно	уредување	на	предметниот	локалитет	треба	да	се	изведува	
согласно	 законската	 и	 подзаконската	 регулатива,	 техничките	 прописи	 во	 областа	 на	
градежништвото	 и	 урбанизмот	 како	 и	 овие	 параметри	 што	 се	 составен	 дел	 на	
документацијата.	

7.6	 Градежна	 линија	 се	 исцртува	 во	 градежни	 парцели	 каде	 што	 со	 планот	 се	
утврдуваат	услови	за	идна	градба.		

7.7	 Процент	 на	 изграденост	 на	 земјиштето	 (Р)	 е	 урбанистичка	 величина	 која	 ја	
покажува	 густината	 на	 изграденост,	 односно	 колкав	 дел	 од	 градежното	 земјиште	 е	
зафатен	 со	 градба.Процентот	 на	 изграденост	 на	 земјиштето	 се	 пресметува	 како	 однос	
помеѓу	 површината	 на	 земјиштето	 под	 градбата	 и	 вкупната	 површина	 на	 градежното	
земјиште,	 изразен	 во	 процент.	 Во	 површината	 под	 градба	 се	 подразбира	 површината	
ограничена	со	надворешните	ѕидови	и	 столбови	на	градбата	во	висина	на	приземната	
плоча	без	надворешните	тераси,	скали,	рампи,	патеки	и	друго.		

7.8	 Коефициент	 на	 искористеност	 (К)	 на	 земјиштето	 е	 урбанистичка	 величина	
која	го	покажува	интензитетот	на	изграденост	на	градежното	земјиште.	Коефициент	на	
искористеност	 на	 земјиштето	 се	 пресметува	 како	 однос	 по	 меѓу	 вкупната	 изградена	
површина,	 односно	 збирот	 на	 површините	 на	 сите	 изградени	 спратови	 на	 градбата	 и	
вкупната	 површина	 на	 градежното	 земјиште,	 изразен	 со	 рационален	 број	 до	 две	
децимали.	

7.9	 Под	 вкупна	 изградена	 површина	 се	 сметаат	 површините	 на	 сите	 надземни	
етажи.	Параметрите	во	однос	на	процентот	на	изграденост,	како	и	на	коефициентот	на	
искористување	 на	 земјиштето	 се	 во	 рамките	 на	 предвидените	 со	 Правилник	 за	
стандарди	 и	 нормативи	 за	 урбанистичко	 планирање	 („Сл.	 Весник	 на	 РМ“	 бр.142/15,	
217/15,	222/15,	228/15,	35/16,	99/16,	134/16,	33/17и	86/18).	

7.10	 Во	 архитектонското	 обликување	 на	 објектите	 покрај	 наменските,	
функционалните,	 климатските,	 геомеханичките,	 сеизмичките,	 и	 другите	
микролокациски	 услови,	 треба	 да	 се	 води	 сметка	 за	 специфичностите	 на	 прирачните	
градежни	 материјали	 и	 традиционалните	 вредности	 и	 од	 дозволените	 граници	 на	
изградба,	 во	 компонирањето	 на	 фасадите	 треба	 да	 се	 тежнее	 кон	 нивно	 максмално	
усогласување	 со	 соседните	 објекти	 со	 композициските	 линии	 на	 соседите,	 но	 сепак	
максимално	 почитување	 на	 индивидуалноста	 на	 сопственикот	 и	 креативноста	 на	
архитектот.		



7.11	 Слободниот	 неизграден	 дел	 од	 градежната	 парцела	 се	 предвидува	 да	 се	
затревни	и	хортикултурно	да	се	уреди	со	високо	и	ниско	зеленило		согласно	член	20		од	
Законот	 за	 урбано	 зеленило	 („Сл.весник	на	РМ“	 	 бр.11/18).	При	изработка	на	идејни	и	
основни	 	 проекти,	 треба	 да	 се	 обезбеди	 најмалку	 20%	 зеленило	 на	 секоја	 градежна	
парцела.		

		

	

8.		МЕРКИ	ЗА	ЗАШТИТА		

8.1	Заштита	на	животна	средина		
	

Во	 доменот	 на	 заштитата	 на	 животната	 средина	 основна	 цел	 е	 преку	
соодветни	 плански	 поставки	 да	 се	 обезбедат	 услови	 за	 непречен	 развој	 со	
истовремено	 чување	 на	 квалитетот	 на	 средината	 за	 живот	 и	 работа.	 Сите	
слободни	 површини	 од	 парцелите	 	 хорикултурно	 да	 се	 уредат	 со	 зеленило,	 а	
големината	и	видот	на	зеленилото	да	се	дефинираат	на	ниво	на	Основен	проект.	
Прашањето	на	одвоз	на	отпад	да	се	реши	во	договор	со	надлежните	институции	
за	собирање	на	отпадот	за	осигуран	континуиран	одвоз.		

8.2	Заштита	на	почвата	и	подземните	води		
	Во	 смисол	 на	 заштита	 	 на	 подземните	 води	 потребно	 е	 изведба	 на	

непропусна	канализација	за	одводнување	на	отпадните	води.		Отпадните	води	од	
локацијата	 се	планира	да	се	одведуваат	во	 градската	инфраструктурна	мрежа	и	
не	постои	опасност	од	загадување	на	подземните	води.		

8.3	Мерки	за	заштита	и	спасување	

	 8.3.1	Засолнување	
	Согласно	 член	 62	 од	 Законот	 за	 заштита	 и	 спасување,	 засолнувањето	

опфаќа	 планирање,	 изградба	 и	 користење	 на	 јавните	 засолништа,	 одржување	 и	
користење	 на	 изградените	 засолништа	 и	 на	 другите	 заштитни	 објекти	 за	
заштита	 на	 населението,	 материјални	 добра	 и	 културното	 наследство	 во	
Републиката.	 Јавните	 засолништа	 се	 планираат	 согласно	 	 со	 Програмата	 на	
Владата	 за	 мерките	 за	 заштита	 и	 спасување	 и	 истите	 се	 вградени	 во	
урбанистичките	 планови.	 Начинот	 на	 изградба	 на	 јавните	 засолништа	 и	
одржувањето	 и	 користењето	 на	 веќе	 изградените	 засолништа	 и	 другите	
заштитни	 објекти	 и	 определување	 на	 потребниот	 број	 на	 засолнишни	места	 со	
Уредба	 се	 утврдува	 од	Владата	 (Сл.	 Весник	на	 РМ	бр.	 80/05).	 Засолнувањето	на	
населението	во	Република	Македонија	се	врши	со	изгрдба	на	засолништа	и	други	
заштитни	 објекти	 во	 рамките	 на	 инвестиционата	 изградба	 во	 мир,	 а	 во	 воена	
состојба	 со	 изградба	 на	 засолништа,	 односно	 прилагодување	 на	 постоечките	
објекти	 во	 засолништа.	 Организација	 и	 спроведувањето	 на	 засолнувањето	 е	
определено	со	Уредбата	 за	 спроведување	на	 засолнувањето	 („Сл.	Весник	на	РМ“	
бр.	93/05).	Обврска	за	планирање,	подготвување	на	активности	за	спроведување	
и	спроведување	на	засолнувањето	имаат	органите	на	државната	управа,	органите	
на	 општините,	 јавните	 претпријатија,	 установите	 и	 службите	 и	 трговските	



друштва.	 Засолнувањето	 се	 врши	 во	 изградени	 засолништа	 и	 други	 заштитни	
објекти	 што	 се	 намени	 за	 засолнување	 на	 населението,	 материјалните	 и	
културните	 добра	 на	 Република	 Македонија.	 Согласно	 Просторниот	 план	 на	
Република	Македонија	овој	простор	се	наоѓа	во	простор	за	слободни	територии	
при	евентуални	напади	од	надворешен	агресор.		

	 8.3.2	Заштита	и	спасување	од	поплави		
Заштитата	 и	 спасувањето	 од	 поплави	 согласно	 член	 67	 од	 Законот	 за	

заштита	и	 спасување	 опфаќа	 регулирање	на	 водотеците,	 изградба	 на	 заштитни	
објекти,	 одржување	 и	 санирање	 на	 оштетените	 делови	 на	 заштитните	 објекти,	
набљудување	 и	 извидување	 состојбите	 на	 водотеците	 и	 високите	 брани,	
заштитните	објекти	и	околината,	обележување	на	висинските	коти	на	плавниот	
бран,	 навремено	 известување	 и	 тревожење	 на	 населението	 во	 загрозеното	
подрачје,	спроведување	на	евакуација	на	населението	и	материјалните	добра	од	
загрозеното	подрачје,	обезбедување	на	премин	и	превоз	преку	вода,	спасување	на	
загрозените	луѓе	на	вода	и	под	вода,	црпење	на	водата	од	поплавените	објекти	и	
извлекување	 на	 удавените,	 обезбедување	 на	 населението	 во	 поплавените	
подрачја	 со	 основните	 услови	 за	 живот	 и	 учество	 во	 санирање	 на	 последиците	
предизвикани	од	поплавата.		

Додека	 со	Уредбата	 за	 спроведување	на	мерката	 за	 заштита	и	 спасување	
од	поплави	(„Сл.	Весник	на	РМ“	бр.	91/10),	се	уредува	спроведувањето	на	мерката	
заштита	и	спасуање	од	поплави	во	рамките	на	единствениот	систем	за	заштита	и	
спасување.	 Планирањето	 и	 подготвувањето	 на	 активностите	 за	 заштита	 и	
спасувањето	 од	 поплави	 се	 врши	 од	 страна	 на	 органите	 на	 државната	 управа,	
органите	 на	 единиците	 на	 локалната	 самоуправа,	 јавните	 претпријатија,	
установите,	 службите	 и	 трговските	 друштва,	 во	 рамките	 на	 нивните	
надлежности.	 Планирањето	 на	 заштита	 и	 спасувањето	 од	 поплави	 опфаќа	
процена	 на	 можните	 загрозувања	 на	 населението,	 материјалните	 добра	 и	
животната	 средина	 од	 поплави,	 утврдувањето	 на	 потребната	 организација	 за	
спроведување	на	заштита	и	спасување	од	поплави	и	пропишување	на	стандардна	
оперативна	 процедура	 на	 спроведувањето	 на	 заштитата	 и	 спасувањето	 од	
поплави.	 Планирањето	 на	 заштита	 и	 спасување	 од	 поплави	 се	 остварува	 во	
рамките	 на	 интегралното	 планирање	 за	 заштита	 и	 спасување	 како	 посебен	
документ	во	плановите.		

	 8.3.3	Мерки	за	заштита	од	пожар,	експлозии	и	опасни	материи		
При	изработката	 на	 Архитектонско‐	 урбанистичкиот	 проект	 предвидени	

се	пропишани	мерки	за	заштита	од	пожари,	согласно	член	68	од:		

‐	 Законот	 за	 заштита	 и	 спасување	 	 („Сл.	 Весник	 	 на	 РМ“	 бр.36/04,	 49/04,		
86/08,		124/10,	18/11,	41/14,	129/15,71/16	и	106/16),како	и	согласно:		

‐	Законот	за	пожарникарство		(„Сл.	Весник		на	РМ“	бр.	67/04,	81/07	и	55/13	
и	158/14,	193/15,	39/16),		

	‐	Законот	за	управување	со	кризи	(„Сл.	Весник		на	РМ“	бр.	29/05	и	36/11	и	
41/14	и	104/15,	39/16)		



‐	Закон	за	заштита	од	експлозивни	материи	(„Сл.	Весник		на	РМ“	бр.	4/78,	
51/88,	36/90	и	Сл.	в.	на	РМ	бр.	12/93,	66/07	и	84/08),			

‐	 Правилникот	 за	 мерките	 за	 заштита	 од	 пожари,	 експлозии	 и	 опасни	
материи	(„Сл.	Весник		на	РМ“	бр.	99/17)		

‐	Правилникот	за	техничките	нотмативи	за	хидрантска	мрежа	за	гасење	на	
пожари	(„Сл.	Весник		на	РМ“	бр.	31/06)	и			

‐	Правилникот	за	суштинските	барања	за	заштита	од	пожар	на	градежните	
објекти	(„Сл.	Весник		на	РМ“	бр.	94/09),		

‐	 Правилник	 за	 суштинските	 барања	 за	 градежните	 објекти	 („Сл.	 Весник		
на	РМ“	бр..	74/06),		

‐	Правилник	за	изборот	на	видовите	и	на	количините	на	противпожарните	
апарати	 со	 кои	 треба	 да	 располагаат	 правнитие	 лица	 и	 граѓаните,	 како	 и	 за	
критериумите	 што	 треба	 да	 ги	 исполнуваат	 правните	 лица	 кои	 што	 вршат	
сервисен	 преглед	 и	 контролно	 испитување	 на	 противпожарните	 апарати	 („Сл.	
Весник		на	РМ“	бр.	105/05)	

‐	Правилник	за	начинот	на	определување	на	места	на	кои	задолжително	
треба	 да	 се	 наоѓаат	 уредите	 и	 инсталациите	 за	 заштита	 од	 пожари,	 другата	
противпожарна	 опрема,	 средствата	 за	 гасење	 на	 пожари	 и	 противпожарните	
апарати,	 нивното	 одржување	 во	 исправна	 состојба,	 посебното	 обележувања	 и	
достапност	 за	 употреба	 („Сл.	 Весник	 	 на	 РМ“	 бр.	 74/06	 и	 76/07)	 како	 и	 други	
позитивни	 прописи	 со	 кои	 е	 регулирана	 оваа	 проблематика.	 Уредите	 и	
постројките	 треба	 да	 се	 изведуваат	 на	 начин	 да	 не	 претставуваат	 опасност	 за	
предизвикување	 на	 пожари	 и	 експлозии.	 Заштитата	 и	 спасување	 од	 пожари,	
експлозии	 и	 опасни	 материи	 опфаќа	 мерки	 и	 активности	 од	 нормативен,	
оперативен,	 организационен,	 надзорен,	 технички,	 образовен,	 воспитен	 и	
пропаганден	 карактер.	 Заштитата	 и	 спасување	 од	 пожари,	 експлозии	 и	 опасни	
материи	се	планира,	организира	и	спроведува	во	сите	средини,	објекти	и	места	со	
превентивни	и	оперативни	мерки.	Превентивни	мерки	за	заштитата	и	спасување	
од	 пожари,	 експлозии	 и	 опасни	 материи,	 се	 активности	 кои	 се	 планираат	 и	
спроведуваат	 со	 просторното	 и	 урбанистичкото	 планирање	 и	 со	 примена	 на	 на	
техничките	нормативи	при	проектирање	и	изградба	на	објектите.	Оперативните	
мерки	 за	 заштитата	 и	 спасување	 од	 пожари,	 експлозии	 и	 опасни	 материи	 се	
активности	 за	 откривање,	 спречување	 на	 ширење	 и	 гасење	 на	 пожари	 и	
експлозии,	 утврдување	 на	 причините	 за	 настанување	 на	 пожари	 и	 експлозии,	
како	и	давање	помош	при	отстранување	на	последиците	предизвикани	од	пожари	
,	 експлозии	 и	 опасни	 материи.	 Органите	 на	 државната	 управа,	 единиците	 на	
локалната	самоуправа,	трговските	друштва,	 јавните	претпријатија,	установите	и	
службите,	 се	 должни	 да	 имаат	 соодветни	 уреди	 и	 инсталации	 за	 заштита	 од	
пожари,	 друга	 противпожарна	 опрема,	 средства	 за	 гасење	 на	 пожари	 и	
противпожарни	апарати,	според	пропишани	стандарди.		

	

Со	Уредбата	за	спроведување	на	мерката	заштита	и	спасување	од	пожари,	
експлозии	 и	 опасни	 материи	 („Сл.	 Весник	 	 на	 РМ“	 бр.	 100/010)	 се	 уредува	



спроведувањето	 на	 мерката	 за	 заштита	 и	 спасување	 од	 пожари,	 експлозии	 и	
опасни	материи	која	се	остварува	во	рамките	на	единствениот	систем	за	заштита	
и	 спасување.	Планирањето	и	подготвувањето	на	 активностите	 за	 спроведување	
на	 заштита	 и	 спасување	 од	 пожари,	 експлозии	 и	 опасни	 материи	 се	 врши	 од	
страна	 на	 органите	 на	 државната	 управа,	 единиците	 на	 локалната	 самоуправа,	
трговските	друштва,	јавните	претпријатија,	устанивите	и	службите.		

Одредбите	од		оваа	Уредбата	се	применуваат	и	на	технолошки	експлозии	
кои	настануваат	како	последица	при	употребата	на	запаливи	течности	и	гасови	
како	и	други	горливи	материи	кои	со	воздухот	создаваат	експлозивни	смеси,	како	
и	 при	 пожари	 и	 експлозии	 во	 објекти	 во	 кои	 се	 користат	 или	 се	 сместени	
радиоактивни	извори.	Заштитата	и	спасувањето	од	пожари,	експлозии	и	опасни	
материи	 опфаќа	 планирање	и	 подготвување	 на	 активности	 за	 спроведување	на	
заштитата	и	спасувањето	од	пожари,	експлозии	и	опасни	материи.	Планирањето	
на	активностите	за	спроведување	на	заштита	и	спасување	од	пожари,	експлозии	
и	 опасни	 материи,	 опфаќа	 процена	 на	 можните	 загрозувања	 на	 животот	 и	
здравјето	 	на	луѓето,	 утврдување	на	потребна	организација	 за	 спроведување	на	
заштитата	и	 спасувањето	 од	пожарии,	 експлозии	и	 опасни	материи,	 планирање	
на	 пропагандните	 активности	 и	 донесување	 на	 Стандардни	 оперативни	
процедури	 за	 заштита	 и	 спасувањето	 од	 пожари,	 експлозии	 и	 опасни	 материи.	
Организацијата	 за	 заштитата	 и	 спасувањето	 од	 пожарии,	 експлозии	 и	 опасни	
материи	 се	 утврдува	 согласно	 плановите	 за	 заштита	 и	 спасување.	 Од	
урбанистички	аспект	противпожарната	(ПП)	заштита	се	предвидува	од	аспект	на:		

	‐	брз	и	непречен	пристап	до	градбите;	

	‐	градбите	се	предвидуваат		со	примена	на	огноотпорни	материјали,		

‐	 при	 планирањето	 водено	 е	 сметка	 за	 обезбедување	 на	 доволни	
растојанија	меѓу	градбите		

‐	со	сообраќајното	решение	и	начинот	на	кој	се	предвидува	изградбата	на	
градбите	овозможен	е	пристап	на	противпожарно	возило	од	повеќе	страни.			

‐	инсталациите,	уредите	и	постројките	треба	да	се	изведуваат	на	начин	да	
не	претставуваат	опасност	за	предизвикување	на	пожари	и	експлозии		

‐	 во	 општина	 Неготино	 која	 го	 опслужува	 овој	 плански	 опфат	 со	 ПП	
заштита,	има	противпожарна	едница,	која	е	опремена	со	противпожарни	возила	и	
со	обучени	лица	за	дејствување	во	случај	на	пожар.	

	‐	обезбедена	е	доволна	количина	на	вода	за	гасење	на	пожар.	

‐	во	просторот	предмет	на	Архитектонско	урбанистичкиот	проект		потребно	е	да	
се	предвидат	надворешни	пожарни	хидранти	за	гасење	на	пожарот	што	би	ги	зафатиле	
градбите,	 односно	 да	 се	 предвиди	 прстенест	 систем	 на	 цевководи	 со	 минимален	
дијаметар	Ф80мм.	

	‐	во	понатамошната	разработка	на	основниот	проект,	обврзно	да	се	реши	
громобранска	 инсталација	 со	 цел	 да	 нема	 појава	 на	 зголемено	 пожарно	
оптоварување	 согласно	Правилникот	 за	македонските	 стандарди	 за	 заштита	на	
објекти	од	атмосферски	празнења	„Сл.	Весник		на	РМ“	бр.	101/2000).	



Улицата	 за	 пристап	 до	 планскиот	 опфат	 е	 со	 соодветни	 квалитетни	
хоризонтални	 и	 вертикални	 елементи	 на	 коловозот	 и	 	 овозможува	 непречена	
интрвенција	 на	 противпожарните	 возила.	 Падот	 на	 сообраќајницата	 е	 со	 мали	
вредности	и	е	погоден	за	одвивање	сообраќај	на	сите	моторни	возила.	 	Другите	
елементи	за	противпожарна	заштита	ќе	се	утврдат	при	изработка	на		идејниот	и	
основниот	проект	за	градбите,	односно	потребно	е	да	изготви	посебен	Проект	за	
заштита	 од	 пожар	 	 за	 одредени	 градби	 посебносогласно	 закон	 и	 да	 се	 прибави	
согласност	 за	 застапеноста	 на	 	 мерките	 за	 заштита	 од	 пожари,	 согласно	
Упатството	 за	 содржината	 на	 елаборатот	 за	 заштита	 од	 пожари,	 експлозии	 и	
опасни	 материи	 („Сл.	 Весник	 	 на	 РМ“	 бр.	 139/10).	 Согласноста	 ја	 издава	
Дирекцијата	за	заштита	и	спасување.	

	 8.3.4	Заштита	од	неексплодирани	убојни	средства	и	други	
неексплодирани	средства	

Согласно	 член	 80	 од	 Законот	 за	 заштита	 и	 спасување,	 зашитата	 од	
неексплодирани	 убојни	 средства	 и	 други	 експлозивни	 средства	 опфаќа	
пребарување	 на	 теренот	 и	 пронаоѓање,	 пронаоѓање	 на	 нексплодирани	 убојни	
средства,	 обележување	 и	 обезбедување	 на	 теренот,	 онеспособување	 и	
уништување	 на	 сите	 видови	 на	 нексплодирани	 убојни	 	 и	 други	 експлозивни	
средства	како	и	транспорт	до	определеното	и	утврденото	место	за	уништување	и	
безбедносни	мерки	за	време	на	транспортот.	Онеспособување	и	уништување	на	
сите	 видови	 нексплодирани	 убојни	 	 и	 	 други	 експлозивни	 средства	 се	 врши	 на	
местото	 на	 пронаоѓање,	 ако	 за	 тоа	 постојат	 безбедносни	 услови.	 Ако	 не	 се	
исполнети	 условите,	 уништувањето	 на	 нексплодирани	 убојни	 	 и	 	 други	
експлозивни	средства	се	врши	на	претходно	определени	и	утврдени	места	за	таа	
намена.	 Стандардните	 оперативни	 процедури	 за	 заштита	 од	 неексплодирани	
убојни	и	други	експлозивни	средства	ги	пропишува	директорот	на	Дирекцијата	и	
оваа	мерка	 е	 регулирана	 со	 Уредбата	 за	 спроведување	 на	мерката	 асанација	 на	
теренот	 („Сл.	 Весник	 	 на	 РМ“	 бр.	 101/10).	 Планирањето,	 организирањето	 и	
спроведувањето	 на	мерката	 за	 заштита	 и	 спасување	 од	 неексплодирани	 убојни	
средства	 и	 други	 експлозивни	 средства	 се	 врши	 од	 страна	 на	 органите	 на	
државната	 управа,	 Дирекцијата	 за	 заштита	 и	 спасување,	 Министерството	 за	
внатрешни	 работи,	 Министерството	 за	 здравство,	 Министерството	 за	 животна	
средина	и	просторно	планирање	и	единиците	на	локалната	самоуправа.		

	 8.3.5	Мерки	за	заштита	од	урнатини	
	Заштитата	 и	 спасувањето	 од	 урнатини	 согласно	 член	 81	 од	 Законот	 за	

заштита	 и	 спасување,	 опфаќа	 превентивни	 и	 оперативни	 мерки.	 Превентивни	
мерки	за	заштита	и	спасување	од	урнатини	се	активностите	кои	се	планираат	и	
спроведуваат	 со	 просторното	 и	 урбанистчкото	 планирање	 и	 со	 примена	 на	
техничките	нормативи	при	проектирањето	на	објектите.	Оперативните	мерки	за	
заштита	и	спасување	од	урнатини	се	активностите	за	извидување	на	урнатините,	
пронаоѓање	 на	 затрупаните,	 осигурување	 на	 конструкцијата	 на	 оштетените	 и	
поместените	делови	на	објектите	заради	спречување	на	дополнително	уривање,	
превземање	 на	 мерки	 за	 заштита	 од	 дополнителни	 опасности,	 извлекување	 на	
затрупаните,	давање	на	прва	медицинска	помош	и	извлекување	на	материјалните	
добра.	 Со	 Уредбата	 за	 спроведување	 на	 мерката	 за	 заштита	 и	 спасување	 од	



урнатини	 („Сл.	 Весник	 	 на	 РМ“	 бр.	 100/10)	 се	 утврдува	 спроведувањето	 на	
мерката	 за	 заштита	 и	 спасување	 од	 урнатини	 што	 се	 остварува	 во	 рамките	 на	
системот	за	заштита	и	спасување.	Планирањето	и	подготвувањето	на	активности	
за	 спроведување	 на	 мерката	 за	 заштита	 и	 спасување	 од	 урнатини	 се	 врши	 од	
страна	 на	 органите	 на	 државната	 управа,	 органитена	 единиците	 на	 локалната	
самоуправа,	 јавните	 претпријатија,	 установите,	 служби	 и	 тговски	 друштва.	
Заштитата	и	спасувањето	се	применува	на	објекти	кои	можат	да	бидат	изложени	
на	разни	дејства:		

‐	 од	 природни	 непогоди:	 земјотреси,	 лизгање	 и	 одронување	 на	 теренот,	
поплави	и	др.		

‐	Од	технички	катастрофи:	ексползии,	последици	од	неквалитетна	градба,	
дотраени	конструкции	од	објекти,	пожари	и	др,		

‐	 Од	 воени	 дејства	 како	 последица	 од	 воздушни	 напади,	 артилериско	
оружје,	експлозии	и	неексполодирани	убојни	средства	и	друго		

‐	Изложеноста	на	објектите	на	дејствија	кои	предизвикуваат	урнатини	се	
утврдува	во	Процената	на	загрозеност	од	природни	непогоди	и	други	несреќи		

Во	 Архитектонско	 урбанистичкиот	 проект	 е	 утврден	 претпоставениот	
степен	на	 урнатини,	 нивниот	однос	према	 слободните	површини	и	 степенот	на	
проодност	на	 собраќајниците	и	 зони	на	 тотални	урнатини,	 врз	основа	на	што	 е	
изработено	планираното	решение.	При	планирањето	да	се	води	сметка	да	не	се	
создаваат	 тесни	 грла	 на	 сообраќајниците,	 зони	 на	 тотални	 урнатини.	 	 Според	
очекуваните	сеизмички	интензитети	оваа	локација	се	наоѓа	во	зона	на	потреси	од	
90	по	МЦС	скалата.		Се	предвидува	асеизмична	градба,	како	можна	превенција,	со	
помала	количина	на	градежен	материјал	и	релативно	помали	тежини.	

	Во	 случај	 на	 можни	 разурнувања,	 планираните	 решенија	 на	 уличната	
мрежа	обезбедува:			

‐	 брза	 и	 непречена	 евакуација	 на	 луѓето	 (нема	 тесни	 грла	 на	
сообраќајниците)	

	‐брз	 пристап	 на	 екипите	 за	 спасување	 и	 нивните	 специјални	 возила,	 ‐	
непречена	интервенција	во	кругот	на	катастрофата,		

‐	штетите	да	се	сведат	на	минимум,		

‐	брза	санација	на	последиците.			

За	 инфраструктурната	 мрежа	 не	 се	 предвидуваат	 посебни	 урбанистички	
мерки	од	природни	катастрофи.	 	 	 	 	 	Другите	елементи	за	заштита	од	земјотреси,	
како	 природна	 катастрофа,	 да	 се	 утврдат	 со	 посебниот	 елаборат	 за	 асеизмична	
градба	во	делот	на	статиката	и	динамичка	анализа	на	градбите,	како	составен	дел	
на	 Основниот	 проект.	 Потребни	 се	 геомеханички,	 геолошки	 и	 хидротехнички	
испитувања	на	теренот.	

	 8.3.6	Евакуација	
	Согласно	член	84	и	85	од	Законот	за	заштита	и	спасување,	со	евакуацијата	

се	 врши	 планско,	 организирано	 и	 контролирано	 пресметување	 на	 населението,	



материјалните	 и	 културните	 добра	 на	 Републиката,	 од	 загрозените	 во	
побезбедните	подрачја.		

Евакуацијата	 се	 извршува	 доколку	 со	 други	 мерки	 не	 е	 можно	 да	 се	
спречат	 ефектите	 од	 природни	 непогоди	 и	 други	 несреќи.	 Населението	 од	
подрачјето	на	кое	се	врши	евакуација,	може	да	се	евакуира	во	друга	општина	на	
одредено	 место	 и	 во	 одредено	 време.	 Евакуацијата	 на	 населението	 во	 друга	
општина	 не	 смее	 да	 доведе	 до	 нарушување	 во	 извршувањето	 на	 нејзините	
надлежности.	Општината	на	чие	подрачје	е	сместено	евакуираното	население	ги	
покрива	трошоците	за	обезбедување	на	основните	услови	за	живот	(сместување,	
исхрана,	 здравствена	 заштита	 и	 образование),	 со	 тоа	 што	 надоместокот	 за	
направените	 трошоци	 се	 на	 товар	 на	 општината	 од	 која	 е	 евакуирано	
населението,	односно	на	товар	на	Републиката.	Со	Уредбата	за	спроведување	на	
мерката	за	заштита	и	спасување	–	евакуција	на	населението	(„Сл.	Весник		на	РМ“	
бр.	 101/10)	 се	 уредува	 спроведувањето	 на	 мерката	 евакуација	 на	 населението	
која	се	остварува	во	рамките	на	системот	за	заштита	и	спасување.	Планирањето	и	
подготвувањето	на	активностите	за	спроведување	на	еевакуација	на	населението	
се	врши	од	страна	на	органите	на	државната	управа,	органите	на	единиците	на	
локалната	 самоуправа,	 јавните	 претпријатија,	 установи,	 служби	 и	 трговски	
друштва.	

	 8.3.7	Згрижување	на	настрадано	и	загрозено	население		
Згрижување	на	 настрадано	и	 загрозено	 население	 е	 предвидено	 огласно	

член	 86	 од	 Законот	 за	 заштита	 и	 спасување.	 Згриживањето	 опфаќа	 прифаќање,	
сместување	 и	 обезбедување	 на	 основните	 услови	 за	 живот	 на	 настраданото	 и	
загрозеното	 население.	 Републиката	 и	 единиците	 на	 локалната	 самоуправа	 се	
должни	да	обезбедат	сместување	и	итно	згрижување	на	населението,	кое	поради	
природни	 непогоди,	 епидемии,	 епизоотии,	 и	 други	 нереќи	 останало	 без	 дом	 и	
средства	за	живеење	и	кое	поради	згрозеност	се	задржало	надвор	од	своето	место	
на	живеење.	Републиката	и	едниците	на	локална	самоуправа	од	кои	се	згрижува	
населението	 ги	 покриваат	 трошоците	 за	 сместување	 и	 обезбедување	 на	
основните	 услови	 за	живот.	 Согласно	 Уредбата	 за	 згрижување	 на	 настрадано	 и	
загрозено	население	(„Сл.	Весник		на	РМ“	бр.	100/10)	се	уредува	спроведувањето	
на	мерката	згрижување	на	настрадано	и	загрозено	население	кое	се	остварува	во	
рамките	на	системот	за	заштита	и	спасување.	Планирањето	и	подготвувањето	на	
активностите	 за	 спроведување	 на	 згрижување	 на	 настрадано	 и	 загрозено	
население	 се	 врши	 од	 страна	 на	 органите	 на	 државната	 управа,	 органите	 на	
единиците	на	 локалната	 самоуправа,	 јавните	претпријатија,	 установи,	 служби	и	
трговски	 друштва.	 Згрижувањето	 опфаќа	 прифаќање,	 сместување	 и	
обезбедување	 на	 основните	 услови	 за	 живот	 на	 настраданото	 и	 загрозеното	
население.	 Републиката	 и	 единиците	 на	 локалната	 самоуправа	 обезбедуваат	
сместување	и	итно	згрижување	на	населението,	кое	поради	природни	непогоди	и	
други	несреќи,	останало	без	дом	и	средства	за	живеење	и	кое	поради	загрозеност	
се	задржува	надвор	од	своето	место	на	живеење.	Згрижувањето	на	настраданото	
и	 загрозеното	 население	 опфаќа	 планирање	 и	 подготвување	 на	 активности	 за	
спроведување	на		згрижувањето	на	настраданото	и	загрозеното	население.		



	 8.3.8	Радиолошка,	хемиска	и	биолошка	заштита		
Согласно	член	87	од	Законот	за	заштита	и	спасување,	радилошка,	хемиска	

и	биолошка	заштита	опфаќа	мерки	и	средства	за	навремено	откривање,	следење	
и	контрола	на	опасностите	и	последиците	од	несреќи	со	опасни	материи,	како	и	
последиците	од	радилошко,	хемиско	и	билошко	оружје,	превземање	на	мерки	за	
заштита	и	отстранување	на	последиците	од	нив.	Со	уредбата	за	спроведување	на	
мерката	 за	 радилошка,	 хемиска	 и	 биолошка	 заштита	 („Сл.	 Весник	 	 на	 РМ“	 бр.	
91/10)	 се	 уредува	 спроведувањето	 на	мерката	 радилошка,	 хемиска	 и	 биолошка	
заштита.	 Планирањето	 и	 подготвувањето	 на	 активностите	 за	 спроведување	 на	
мерката	радилошка,	хемиска	и	биолошка	заштита	се	врши	од	страна	на	органите	
на	 државната	 управа,	 органите	на	 единиците	на	 локалната	 самоуправа,	 јавните	
претпријатија,	 установи,	 служби	 и	 трговски	 друштва.	 Радилошка,	 хемиска	 и	
биолошка	заштита	опфаќа	мерки	и	активности	за	заштита	на	луѓето,	добитокот	и	
растенијата,	 со	 навремено	 откривање,	 следење	 и	 контрола	 на	 опасностите	 од	
последиците	од	несреќи	 со	опасни	материи,	 како	и	последиците	од	радилошки,	
хемиски	 и	 биолошки	 агенси	 и	 превземање	 на	 мерки	 и	 активности	 за	
отстранување	 на	 последиците	 од	 нив.	 Потребно	 е	 да	 се	 планираат	 и	 можни	
локации	 за	 складирање	 и	 депонирање	 на	 опасни	 матереии	 кои	 може	 да	 бидат	
употребувани	 во	 производниот	 процес,	 почитувајќи	 ги	 техничките	 норми	 при	
проектирањето,	посебно	ова	се	однесува	на	клиничкиот	центар.			

	

	 8.3.9	Прва	медицинска	помош		
Прва	медицинска	помош	согласно	член	88	од	Законот	за	заштита,	опфаќа	

превземање	на	 хигиено‐епидемиолошки	мерки,	 укажување	на	 прва	медицинска	
помош	 со	 стандардни	 и	 прирачни	 средства	 на	 местото	 на	 повредувањето‐
заболувањето,	медицинска	тријажа	на	повредените	и	заболените	и	транспорт	до	
најблиските	 здравствени	 установи.	 Согласно	 Уредбата	 за	 начинот	 на	
воспроведување	 на	 мерката	 за	 заштита	 и	 спасување‐прва	 медицинска	 помош	
(„Сл.	 Весник	 	 на	 РМ“	 бр.	 80/05),	 обврската	 за	 планирање,	 подготвување	 на	
активности	 за	 спроведување	 на	 прва	 медицинска	 помош	 имаат	 сите	 субјекти	
утврдени	 во	 Законот	 за	 заштита	 и	 спасување,	 а	 особено	 силите	 за	 заштита	 и	
спасување,	Министерството	за	здравство,	здравствените	организации	и	Црвениот	
крст	 на	 Репубилка	 Македонија.	 Планирањето	 на	 првата	 медицинска	 помош	
опфаќа	проценување	на	можните	зафрозувања	на	животот	и	здравјето	на	луѓето,	
утврдување	 на	 потребна	 организација	 за	 спроведување	 на	 првата	 медицинска	
помош	 и	 пропишување	 на	 оперативна	 процедура	 за	 спроведување	 на	 првата	
медицинска	помош.	Планирањето	на	првата	медицинска	помош	се	остварува	во	
рамките	 на	 интегралното	 планирање	 (развојно	 и	 оперативно)	 за	 заштита	 и	
спасување	и	тоа	како	посебен	елаборат	во	тие	планови.	Потребната	организација	
за	спроведување	на	прва	медицинска	помош	се	утврдува	во	плановите	за	заштита	
и	спасување.	

	

8.4		Мерки	за	спречување	на	бариери	за	лицата	со	инвалидност	
Бариерите	 се	 пречки	 кои	 оневозможуваат	 непречено	 движење	 на	

хендикепирани	 лица.	 Затоа	 посебно	 внимание	 да	 се	 даде	 	 во	 зоните	 	 каде	 се	



движат	 пешаците.	 	 Сите	 жардинерии,	 украси	 огради	 	 и	 други	 елементи	 во	
просторот	 не	 смеат	 	 да	 го	 спречуваат	 или	 отежнуваат	 движењето	 на	
хендикепираните	лица.	

	За	 обезбедување	 услови	 за	 движење	 на	 инвалидизирани	 лица	 важат	
одредбите	 од	 Правилникот	 за	 стандарди	 и	 нормативи	 за	 урбанистичко	
планирање	(„Сл.	Весник	на	РМ“	бр.142/15,	217/15,	222/15,	228/15,	35/16,	99/16,	
134/16,	33/17	и	86/18).		

Од	вкупниот	број	паркинг	места	се	планира	минимум	 	3%	паркинг	места	
за	лица	со	инвалидитет.	

	

8.5		Заштита	на	културно	наследство	

	
	До	колку	во	текот	на	изведувањето	на	градежни	работи	на	локацијата	се	

дојде	до	археолошко	наоѓалиште	односно	предмети	од	археолошко	значење,	ќе	се	
постапува	според	чл.	65	од	Законот	за	културното	наследство	(Сл.	весник	на	РМ	
20/04,	71/04,	115/07,	18/11,	148/11,	23/13,	137/13,	164/13,	38/14,	44/14,	199/14,	
104/15		и	154/15).		
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Ваше упатување  Барање на податоци и информации 

Наше контакт лице  Лидија Темелковска Костуранова, Јордан Шијаков 
Телефон  +389 70 300 759 

Во врска со  Известување за постојни и планирани тк инсталации за изработка на  АУП 
       

 
 

 
 
 

Почитувани 
Во врска со Вашето Барање, добиено преку системот е-урбанизам, со кое што барате податоци за 
постојни и планирани TK инсталации за изработка на АУП за формирање на посебни градежни 
парцели на ГП 8 (КП бр.9561/3 и 9561/4) од ДУП за Урбана Заедница 8 дел од Блок 1, КО Неготино, 
општина Неготино, Ве известуваме дека во границите на планскиот опфат нема постојни ТК 
инсталации. 
Планерот треба да предвиди коридор за  кабелска комуникациска инфраструктура за поврзување 
на новопланираните објекти од страна на пристапните улици (во тротоарите и/или друга јавна 
површина), во согласност со Правилникот за начин на изградба на јавни електронски 
комуникациски мрежи и придружни стедства.  
Ова известување важи 6 ( шест ) месеци од денот на издавањето.          
 
Напомена: Информациите содржани во овој документ се доверливи и тие се наменети за користење 
само од страна на примателот. Примателот е обврзан да превземе разумно ниво на грижа заради 
заштита на доверливите информации содржани во документот. Воедно, примателот е обврзан 
документот или било кој дел од неговата содржина да не го открива или дистрибуира на трети лица 
кои не се засегнати со актуелниот предмет, а заради спречување на можни злоупотреби 
 
Со почит, 
 
Македонски Телеком АД Скопје 
По овластување на 
Директор на сектор за пристапни мрежи  
 
Васко Најков 
 

 



H3BECTYBAFbE 

Be H3secrYBaMe .ueKa Ha npe,nBH,neHHoT nJIaHCKH orrcpaT 3a H3pa6oTKa Ha 

rrJIaHCKa ,nOK teHTaUHja KaKO, )l,eTaneH yp6aHHCTHI-IKH n:raH ()l,YI1); feHepaJIeH 

yp6aHHCTJ1l.IKH nJIaH (fYI1); Yp6aHHcTwIKH nJIaH 3a ceno (YI1C); Yp6aHHCTJ1l.IKH 

nJlaH 3a BOH HaCeJIeHO "teCTO (YfICBHM); nOK3.J1Ha yp6aHHCTHYKa nJIaHCKa 

,noKYMeHTauHja (nYll)J); ,Up)!(aBHa yp6aHHCTHYKa rrJIaHCKa ,noKYMeHTauHja (,UYll,U); 

ApXI1TeKTOHCKO yp6aHHCTHYKa Ll,OKY'VleHTauHja (AYI1); I1poeKT 3a HHcppacTpYKTypa 

(I1I1), HeMa Tpaca Ha nJIaHHpaH H H3BeLl,eH raCOBOLl,. 

C o nOYHT, 

f A-MA A,U CKorrje 

113BPIlIHH Ll,HpeKTOpH, 

AKL\IIIOHepCKO APYWTBO rAMA CKonje 5yn. Ce. KnlllMeHT OXPIilACKIII 54, 1000 CKonje, MaKe,qOHlllja Ten. 02 3118 555 q,aKc 02 3117 110 
BKyneH He. ML-lHaneH KanlllTan 37 612 500 eyp 



 ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ Скопје 

  Друштво за дистрибуција на електрична енергија 

  Бр.  10 1595/2 од  03.03.2020 

     Скопје 

Одговорно лице: Александра Костовска 

Контакт телефон: 072 933 023 

Предмет: Издавање на податоци за електроенергетски објекти и инфраструктура oд 
ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ, Скопје 

Почитувани, 

Во врска со Вашиот допис број 04-86 од 24.02.2020  година, со кој барате да Ви издадеме податоци за 
електроенергетски објекти и инфраструктура од ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ, Скопје за изработка 
на Податоци, информации и мислења за АУП за формирање на посебни градежни парцели на ГП 8 (КП 
бр.9561/3 и 9561/4) од ДУП за Урбана Заедница 8 дел од Блок 1, КО Неготино, општина Неготино, Ве 
известуваме дека во согласност со податоците од службената евиденција, располагаме со следните 
податоци:    

Во дадениот опфат/локација имаме: 

 Високонапонска трансформаторска станица  
 Среднонапонска трансформаторска станица 

 Високонапонски кабелски вод 
 Среднонапонски кабелски вод 
 Нисконапонски кабелски вод 

 Високонапонски надземен вод 
 Среднонапонски надземен вод 
 Нисконапонски надземен вод 

 Друго     во опфатот нема мрежа сопственост на ЕВН 

Составен дел на овој одговор е и прилог – графички приказ (подлога во pdf и dwg формат со 
соодветно обележани леери) со вцртани електроенергетски објекти и инфраструктура според 
податоците од службената евиденција.  

При  постоење на подземна инфраструктура во дадениот опфат, потребно е да се обратите до 
најблискиот Корисничко Енерго Центар, за проценка дали е потребно присуство на стручен вработен на 
лице место при реализирањето на активностите во предметниот опфат. 

Задолжително да се предвиди заштитен појас на електроенергетските објекти согласно Мрежните 
правила за дистрибуција на електрична енергија. 

Потврдата е од ограничено времетраење во рок од 3 месеци од датумот на нејзиното издавање. 

Со почит, 

Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје 
Oддел Мрежен Инженеринг 

Оливер Мирчевски, дипл.ел.инж. 











Peny6j"i{a CeBepHa Ma I{eno"ja

MHHHCTepcTBo 3a lcyHTypa

yllpABA 3A 3AIIITHTA HA KyJITypHOTO HACJIEHCTBO

HO

Bp.17-1051/2
03.032020 roH14Ha

CKOHje

„IIAPAMETAP" HOOEJI

y71. „Majl{a Tepe3a" 6p.18-1/1

1000  CKOHTE

HpeHMeT:  HoCTaByBarbe IIOHaTol|14
BpcKa:        Bame"cMo6p.04-86oH24.02.2020roH.

Bo Bpcl{a co BallleTo 6apalbe 3a Ho614BaH.e noHaTol|H 3a KyJITypHo Hac7IeHCTBo 3a
H3pa6oTKa   Ha  ApxHTeKTOHCKo  yp6a"c"qKH   rlpoeKT  3a   a)opMHpaH>e   Ha   rloce6HH
rpaHe}K" napl]e7" Ha rH 8 (I{IT 9561/3 H ]{11 9561/4) oH HyH 3a yp6aHa 3aej]HHI|a 8
HeJI   OH    BJlol{   1,    1{0    HeroTHHo,    OnlllTHHa   HeroTHHo,   yHpaBaTa   3a   3amT14Ta   Ha
KyjlTypHOTo   Hac7IeHCTBo   ja   pa3r7IeHa   HocTaBeHaTa   14   IIocTojHaTa   HOKyMeHTal|Hja   H
I{oHCTaTHpa  Hei{a  Bo  rpaHIIH14Te  Ha  n7IaHcl{14oT  olld)aT  He  nocTOH  3alll"TeHo  j|o6po
HHTy   Ho6Pa   3a   i{OH   ocHOBaHo   Ce   IIpeTIIocTaByBa   Hel{a   npeTCTaByBaaT   I{y7ITypHo
HacJleHCTBo.

Hol{OJIl{y  IIPH  peaj"3al]HjaTa  Ha  117IaHOT  ce  IIoja814  apxeojloHII{o  Haofa7114mTe
Tpe6a Ha ce nocTa" Bo corjlacHocT co oHpeH6HTe oH qjleH 65 oH 3al{oHOT 3a 3aHITHTa
Ha  KyjlTypHOTo  HacjleHCTBo  („Cjly}K6eH  BecHHI{  Ha  Pelly6j"Ka  Mai{eHOHHja"  6p.20/04,
6p.115/07,     6p.18/11,  6p.148/11,     6p.23/13,  137/13,  164/13,  38/14,  44/14,  199/14,  104/15,
154/15,192/15, 39/16 H 11/18).

Co IIoql4T'

M3pa6o"7I: M. MaTecKa

O;|o6pHjl:      M-p. B.JOBaHOBCKa

1
ynpaBa 3a 3auTHTa Ha
Ky/ITypHOTo HacJleHCTBo

ffE~.i;I:,i{',;,`?
:i;a€';`'r,`@?tr?`Pp,??S\

yJI. „IIaBeJI IIIaTeB " 6p. 3, CKonje Il.®ax 220
contact@uzkn.gov.ink

+389 2 5517 700
www.uzkn.gov.ink











9. НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ 
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1189 

 
773 

 
1546 

 
12,00 

 
 

П+1 

 
 

65 
 

1,30 

 

Согласно 

АУП 

ВКУПНО  1889 1061 2122  

 

 
СПОРЕДБЕНИ БИЛАНСНИ ПОКАЗАТЕЛИ 

Според	ДУП	
		ГП	8 

АУП	 за		ГП	8.1
		(КП	9561/3,	дел	
од	КП9561/1	и	

9561/4)	
1  Проектен опфат (м2)  1889  1889 

2  Површина на приземје (м2)  1061  1061 

3  Развиена површина по катови (м2)  2122 2122
4  Процент на изграденост   56,2%  56,2% 

5  Коефициент  на искористеност  1.12  1.12 

 

Од евидентираните нумерички показатели можеме да  констатираме дека истите  се 

во  рамките  на  дозволените  граници  согласно  Правилник  за  стандарди  и  нормативи  за 

урбанистичко  планирање  (Сл.  весник  на  РМ,  бр142/15,  217/15,  222/15,  228/15,  35/16,  99/16, 

134/16, 33/17 и 86/18).  

         

Планер: Методи Хаџи‐Андов.и.а. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б.  ГРАФИЧКИ ДЕЛ 
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