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С О Д Р Ж И Н А      

• Општ дел   

- Документ за регистрирана дејност  

- Лиценца за изработување на урбанистички планови   

- Решение за одговорен планер   

- Овластување за изработување на урбанистички планови    

• Планска програма  

• Документациона основа 

• Планска документација 
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Врз основа на Законот за урбанистичко планирање  („Сл.весник на РСМ“ бр. 
32/20),а во врска со изработката детален урбанистички план за Урбана единица 2 
дел од блок 6 (помеѓу улица „Гоце Делчев“ и улица „Васка Калајџиска“), 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 Детален урбанистички план за Урбана единица 2 дел од 

блок 6 (помеѓу улица „Гоце Делчев“ и улица „Васка Калајџиска“), Општина  
Неготино, како извршител се назначува: 

 
- Методи Хаџи-Андов , дипломиран инженер архитект 
 
 
Планерот е должен планот да го изработи согласно Законот за просторно и 

урбанистичко планирање („Сл.весник на РСМ“ бр. 32/20)  и Правилникот  за  
Урбанистичко планирање("Сл.весник на РСМ“ бр. 225/20),  како и другите важечки 
прописи и нормативи од областа на урбанизмот. 

 
 

 
 
 
 
 
 

         Управител 
Методи Хаџи-Андов 

 
 
 

_________________________ 
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ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА 
за 

Детален урбанистички план за Урбана единица 2 дел од блок 6   
 (помеѓу улица „Гоце Делчев “ и улица „Васка Калајџиска“) 

Општина  Неготино 
ПЛАНСКИ ПЕРИОД 2021-2026 

 

СОДРЖИНА: 

• ТЕКСТУАЛЕНДЕЛ 
• ГРАФИЧКИ  ДЕЛ 
• НУМЕРИЧКИДЕЛ 

 

• ТЕКСТУАЛАН ДЕЛ   

1.ВОВЕД 

2.ГЕОГРАФСКИ И ГЕОДЕТСКИ ПОДАТОЦИ ЗА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ЗА НЕГОВИТЕ 
КОНТАКТНИ СОСЕДНИ ПРОСТОРИ 

3. ИЗВОДИ ОД ПЛАНОВИ ОД ПОВИСОКО НИВО  И  ИСТОРИЈАТ ЗА ПЛАНИРАЊЕ И 
УРЕДУВАЊЕ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И НЕГОВАТА ОКОЛИНА 

4. ПОДАТОЦИ ЗА ПРИРОДНИТЕ ЧИНИТЕЛИ КОИ МОЖАТ ДА ВЛИЈААТ НА РАЗВОЈОТ 
НА ПОДРАЧЈЕТО ВО НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ  

5. ПОДАТОЦИ ЗА СОЗДАДЕНИ ЧИНИТЕЛИ КОИ  СЕ РЕЛЕВАНТНИ ЗА  СОСТОЈБИТЕ  ВО 
ПРОСТОРОТ И ЗА ПРОСТОРНИОТ РАЗВОЈ 

6. АНАЛИЗА НА СТЕПЕНОТ НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ВАЖЕЧКИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН 

7. ПОДАТОЦИ И ИНФОРМАЦИИ ОД  ИНСТИТУЦИИ 

• ГРАФИЧКИ  ПРИЛОЗИ: 

- АЖУРИРАНА ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА 

- ИЗВОДИ ОД  ПОСТОЕЧКИ  ПЛАНОВИ 

- ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА НА ИЗГРАДЕН ГРАДЕЖЕН ФОНД НА ВКУПНА ФИЗИЧКА 
СУПРАСТРУКТУРА 

- ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА НА ГРАДБИТЕ И ВОДОВИТЕ ОД ВКУПНО ИЗГРАДЕНА 
КОМУНАЛНА И ДРУГА ИНФРАСТРУКТУРА 

• НУМЕРИЧКИ  ДЕЛ 
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ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА 

 

А) ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ 

 

1.ВОВЕД 
 

Врз основа на извршената анализа на постојната планска документација, 
Генералниот урбанистички план на град Неготино, ДУП за град Неготино, согласно 
Законот за урбанистичко планирање („Сл.весник на РСМ“ бр. 32/20) и Правилникот 
за урбанистичко планирање („Сл.весник на РСМ“ бр. 225/20), општина Неготино 
покрена постапка за изработка на ДУП за Урбана единица 2 дел од блок 6(помеѓу 
улица „Гоце Делчев “ и улица „Васка Калајџиска“), општина Неготино. 

Планскиот опфат, предмет на оваа анализа, односно Документациска 
основа е изготвена врз: 

- ажурирана  геодетска  подлога  и теренско снимање од страна на стручни 
лица од  геодетска  фирма. 

 - Увид на лице место од страна на стручни лица ангажирани од фирмата 
изработувач на оваа планска документација 

- Одобрената Планска програма од страна на општина Неготино 

- Податоци иинформации добиени од други органи на државната управа и 
други субјекти согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање. 

Основни цели кои овој Детален урбанистички план треба да ги исполни се:   

- Функцинално и просторно поврзување на планскиот опфат со неговата 
непосредна околина, со централното градско подрачје и со градскиот организам 
во целина. 

- Создавање на оптимални услови за комунални услуги (сите видови 
сообраќај, водоснабдување, одведување на отпадни води, отстранување на 
цврстиот одпад, снабдување со енергија, ПТТ услуги и сл.)  

 

2. ГЕОГРАФСКИ И ГЕОДЕТСКИ ПОДАТОЦИ ЗА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ЗА 
НЕГОВИТЕ КОНТАКТНИ СОСЕДНИ ПРОСТОРИ 

Опфатот кој е предмет на Деталниот урбанистички план, зафаќа површина 
од 1,74 ха и неговата конкретна местоположба е дефинирана во рамките на 
следните граници:   

- на север, запад и југ е   улица „Васка Калајџиска“ 
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- на исток  улица „Гоце Делчев“. 
 

3.ИЗВОДИ ОД ПЛАНОВИ ОД ПОВИСОКО НИВО И ИСТОРИЈАТ ЗА ПЛАНИРАЊЕ И 
УРЕДУВАЊЕ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И НЕГОВАТА ОКОЛИНА 

За просторот кој е предмет на планската документација има изработено 
Генерален Урбанистички План  и Детален Урбанистички План и тоа:  

- ГУП за град НЕГОТИНО, усвоен на Совет на општина Неготино со Одлука 
бр. 08-562/3 од06.11.2020година, 

- Детален Урбанистички план за УЗ 2, со Одлука бр. 08-390/5 од   04.12.2015 
година, 

и планови кои граничат со планскиот опфат: 

- Детален урбанистички план за УЗ 1 КО Неготино, со Одлука бр. 07-285/4  
од 07.06.2012 година, 

 

4. ПОДАТОЦИ ЗА ПРИРОДНИТЕ ЧИНИТЕЛИ КОИ МОЖАТ ДА ВЛИЈААТ НА 
РАЗВОЈОТ НА ПОДРАЧЈЕТО ВО НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ  

Природните карактеристики на едно подрачје претставуваат збир на 
вредности и обележја создадени од природата, без учество и влијание на човекот. 
Тие опфаќаат: географска положба на подрачјето, климатски карактеристики, 
релјефните, сеизмички,геолошки, педолошки, хидрографски, и др.  

4.1  Географски податоци 

Деталниот  урбанистички план за Урбана единица 2, дел од блок 6 (помеѓу 
улица „Гоце Делчев “ и улица „Васка Калајџиска“) општина Неготино, ќе се 
изработи за плански опфат согласно ажурираната геодетскаподлога, која е 
составен дел на оваа Планска програма. 

Граници на планскиот опфат се: 
‐ на север, запад и југ е улица „Васка Калајџиска“ 
‐ на исток улица „Гоце Делчев“. 

4.2  Микроклима  

Климатските и микроклиматските карактеристики за овој терен се земени 
од мерните станици Неготино. Подрачјето на регионот се наоѓа под влијание на 
медитеранска клима која продира од југ преку Демир-Каписката клисура и на 
континентална клима која продира од север. Во овој простор има интензивна 
инсолација со време траење од 2230 часа сончев сјај годишно. Подрачјето е 
оскудно со врнежи. Просечно годишно врнежите изнесуваат 437 мм, со максимум 
во есен и пролет. Градот Неготино е лоциран на најсушното подрачје во 
Републиката. Појавата на магли е ретка, додека ветровите се чести и најголема 



11 
 

честина имаат од насоките север - северо-запад.  

4.3 Релјефни (морфолошки) карактеристики  

Градот Неготино и неговото непосредно окружување од геолошки аспект 
припаѓа на Вардарската геотектонска зона. Геолошкиот состав, како резултат на 
тектонските движења е изразито сложен, односно го сочинуваат алувијално 
делувијални седименти, неогена песоклива серија. 

4.4 Сеизмика на просторот  
Подрачјето на општина Неготино се наоѓа во Вардарската сеизмогена зона 

со максимална регистрирана јачина на поместување на тлото од 7о по МЦС 
скалата. Горната граница на магнитудата на очекуваните земјотреси е 8о по МЦС 
скалата. Теренот според инженерско-геолошките карактеристики е претежно 
стабилен со постојани физичко-механички својства кои не подлежат на битни 
измени под влијание на надворешни фактори или на човекот.  

4.5  Геолошки карактеристики 
Градот Неготино и неговото непосредно окружување од геолошки аспект 

припаѓа на Вардарската геотектонска зона. Геолошкиот состав, како резултат на 
тектонските движења е изразито сложен, односно го сочинуваат алувијално 
делувијални седименти, неогена песоклива серија, неоген бигровит варовник, 
квартерни песоци, чакали, туфови и бречи. Имајќи го во предвид споменатиот 
геолошки состав, земјишните слоеви на кои е изградено Неготино задоволуваат 
како во однос на носивоста такаи и во однос на влагата особено сооглед на фактот 
да не постои никаква опасност од подземни води. 

4.6 Хидрографија и хидрологија 
Хидрографската мрежа е изразито ретка, составена од реката Вардар. Од 

хидрографски аспект теренот на градот располага со слабо издашни извори. 
Подземните води се на голема длабочина, освен на терените околу Тимјаничка 
река. 

5. ПОДАТОЦИ ЗА СОЗДАДЕНИ ЧИНИТЕЛИ КОИ  СЕ РЕЛЕВАНТНИ ЗА  
СОСТОЈБИТЕ  ВО ПРОСТОРОТ И ЗА ПРОСТОРНИОТ РАЗВОЈ 

  
5.1 Архитектонско градежни податоци  

За целосно согледување на постојната состојба извршено е детално 
истражување по пат на директен увид на лице место - теренска работа и направена 
е детална анализа на добиените податоци. При увид на лице место направена е 
инвентаризација на објектите. Извршено е архитектонско снимање при што е 
утврдена големината на објектите, катноста и конструкцијата, површина на 
изграденост и корисна површина за домување.  
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5.2 Демографски податоци 
Со помош на законитостите на демографскиот развој и утврдените 

тенденции, темпото и интензитетот на досегашните движења, дефинирани се 
клучните постулати при определување на предметните демографски категории и 
структурните промени.  Имено се претпоставува натамошен прираст на бројот на 
жители, подобрување на општо стопанско ниво и други услови на општествениот и 
личниот стандард, подигнување на културно образовното ниво на населението и 
друго. 

Согласно порасотот на вкупното население и промени на неговата старосна 
структура, се очекува промени и во структурата на домаќинствата. Тие промени, 
пред се ќе произлезат од планирањето на домаќинството и други економски и 
социјални фактори. Вакви претпоставки имплицираат релативно побрз пораст на 
бројот на домаќинствата, од една страна, а од друга страна тренд кон постојано 
намалување на просечниот број на членови по едно домаќинство. 

 

5.3  Податоци за заштитено културно наследство 
Според добиените податоци од Министерство за култура  бр. 17-427/2 од 

22.02.2021 година, во подрачјето на опфат на Урбана единица 2 дел од блок 6 
(помеѓу улица „Гоце Делчев “ и улица „Васка Калајџиска“), општина Неготино, 
нема заштитено добро, ниту добро за кое основано се претпоставува дека 
претставуваат културно наследство. 

 

5.4 Сообраќај 
Се работи за блок кој е изграден и на тој простор има оформена сообраќајна 
мрежа. 

Во рамките на планскиот опфат улиците се асфалтирани со променливи 
ширини на коловоз и тротоар. 

 5.5  Електро енергетска мрежа и објекти 
Електрична инсталација е изведена  во делот на изградените објект и истите  

се приклучени на електричната мрежа.  

5.6  Водовод и канализација 

Водоснабдувањето во планскиот опфат со вода од градскиот водоведен сисем, 
е преку доводен цевовод, кој е изведен по постојните улици со профили од  
Ф50, Ф60 или Ф90. 

Според податоците од ЈП Комуналец  со број 08-27/2 од 19.02.2021 година, 
констатирано е дека во планскиот опфат има изведена фекална канализациона 
мрежа на која се приклучени постоечките објекти и тоа со профили од Ф150, 
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Ф200 и Ф250. 

Исто така во планскиот опфат има изведена атмосферска канализација, со 
канализациони цевки со профил Ф250. 

5.7 Телекомуникација 

Во рамките на планскиот опфат постајат подземни ТК инсталации. За 
планскиот опфат од страна на Македонски Телекомуникации  АД Скопје, добиено 
е известување бр.33745 од 03.02.2021 година за постојните инсталации, кои се 
внесени во документационата основа на планот 

6. АНАЛИЗА НА СТЕПЕНОТ НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ВАЖЕЧКИ УРБАНИСТИЧКИ 
ПЛАН 

Од анализата на терен е утврдено дека во тек е реализацијата  на Деталниот 
урбанистчки план. 

Основа за изработка на планската документација треба да претставуваат 
смерниците и насоките дефинирани со: 

- Генералниот урбанистички план на град Неготино, усвоен на Совет на 
општина Неготино со Одлука бр. 08-562/3  од 06.11.2020 година. 

- Детален Урбанистички план за УЗ 2, со Одлука бр. 08-390/5 од   04.12.2015 
година, 

Во однос на планскиот опфат, намената на површините во постоечката 
состојба на просторот за постојните објекти е во согласност со генералниот 
урбанситички план. 
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7. ПОДАТОЦИ И ИНФОРМАЦИИ ОД НАДЛЕЖНИ ОРГАНИ НА ДРЖАВНАТА 

УПРАВА И КОМУНАЛНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА 

На  барање  на  изготвувачот  на  планската  документација,  добиени  се 
податоци  и  информации  од  надлежните  комунални  претпријатија  и  државни 
институции, кои се приложени како составен дел на Документационата основа.  

• Га‐Ма АД Скопје  
• АЕК ‐ Скопје бр. 1404 ‐424/2 од 15.02.2021 година 
• Македонски Телеком АД Скопје бр. 33745 од 03.02.2021 година 
• ЈП за Државни Патишта ‐ Скопје  бр.10‐1132/2 од 10.02.2021 година 
• АД Мепсо бр. 11‐557/ 1 од 04.02.2021 година. 
• Електродистрибуција Дооел Скопје бр. 10‐55/7‐36 од 29.01.2021год. 
• Минстерство за Култура бр. 17‐427/2 од 22.02.2021 година 
• ЈП „Комуналец“‐ Неготино бр.08‐27/2 од 19.02.2021 година. 

 

8. ДОБИЕНИ МИСЛЕЊА ОД НАДЛЕЖНИ ОРГАНИ НА ДРЖАВНАТА УПРАВА И 

КОМУНАЛНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА 

• Агенција за катастар на недвижности бр. 0939‐13643/3 од 13.10.2021 
год.  

• Електродистрибуција Дооел Скопје бр. 10‐55/7‐406 од 14.09.2021 год. 
• Мислење  Агенција  за  Еелектронски  Комуникации  бр.1404‐1408/2  од 

06.05.2021 год.  
• Македонски Телеком АД Скопје бр. 33745 од 28.04.2021 година 
• ЈП за Државни Патишта ‐ Скопје  бр.10‐4487/2 од 04.05.2021 година 
• Мислење Дирекција за Заштита и Спасување 09/3‐37/2 од 06.05.2021 

год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















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 





ее
~

ЈП "КОМУНАЛЕЦ" - НЕГОТИНО
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пр Е Д М Е Т : Одговор на барање

Врз основа на Ваше барање за податоци за постојна инфраструктура за
изработка на ДУП за УЗ2 дел од УБ6 помеѓу улицитег..Гоце Делчев, и..Васка
Калајџиска" :КО Неготино Општина Неготино, на ажурирана геодетска .
подлога Ви ги испраќаме бараните податоци, за постојната инфраструктура
од доменот на владение и одржување на Ј.П.,,:Комуналец" - Неготино

Поради непостоење на прецизен подземен катастар на инсталациите
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Датум
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Б) НУМЕРИЧКИ ДЕЛ 

Вупната површина на планскиот опфат изнесува 1,74 ха  (17434м2).       

Во табеларниот прилог се дадени сите урбанистички параметри, за постојната 
состојба на планскиот опфат со површини за земјиштето и градбите. 

 

БИЛАНСНИ ПОКАЗАТЕЛИ - Постојна состојба  

Класа на намени Површина м2 
А1 - Домување во станбени куќи 9642 
В4 - Државни институции 396 
Неизградено земјиште 4162 
Сообраќајници 3234 
ВКУПНО 17434 
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1 9283/1 1 Останато 728 350 350 49 П скелетен добра 

2 
9285/1 
9285/2 
9285/3 

1 A1 332 166 332 50 П+1 скелетен добра 

3 9284/2 1 A1 492 121 242 25 П+Пк скелетен добра 

4 
9304/1 
9304/2 
9304/3 

1 A1 633 135 270 21 П+1 скелетен добра 

5 9305 

1 

A1 515 

108 216 

37 

П+1 скелетен добра 
2 53 53 П скелетен добра 
3 11 11 П скелетен добра 
4 18 18 П скелетен добра 

6 9322 
1 

А1 310 
66 132 

37 
П+1 скелетен добра 

2 48 48 П скелетен добра 

7 9321 
1 

А1 687 
61 131 

12 
П+1 скелетен добра 

2 18 18 П скелетен добра 
3 6 6 П скелетен добра 

8 9326 
1 

А1 468 
59 123 

25 
П+1 скелетен добра 

2 38 38 П скелетен добра 
3 20 20 П скелетен добра 

9 9324 1 А1 459 95 139 21 П+1 скелетен добра 
10 9323 1 А1 379 122 244 32 П+1 скелетен добра 

11 9303 
1 

А1 523 
98 196 

19 
П+1 скелетен добра 

2 28 28 П скелетен добра 
3 28 28 П скелетен добра 

12 9464 
1 

А1 385 
97 131 

25 
П+1 скелетен добра 

2 15 15 П скелетен добра 

13 9465 
1 

А1 474 
106 136 

22 
П+1 скелетен добра 

2 20 20 П скелетен добра 
3 16 16 П скелетен добра 

14 9491 
1 

А1 500 
130 260 

26 
П+1 скелетен добра 

2 22 22 П скелетен добра 
3 21 21 П скелетен добра 

15 9466 1 А1 466 138 260 30 П+1 скелетен добра 

16 9462 
1 

А1 607 
154 308 

25 
П+1+Пк скелетен добра 

2 17 17 П скелетен добра 

17 9463 
1 

А1 277 
99 130 

36 
П+1 скелетен добра 

2 19 19 П скелетен добра 

18 9428 
1 

А1 282 
99 99 

35 
П скелетен добра 

2 26 26 П скелетен добра 
19 9427 1 А1 568 150 300 26 П+1 скелетен добра 
20 9302/1 1 А1 345 96 192 28 П+1 скелетен добра 
21 9302/2 1 А1 218 96 96 44 П скелетен добра 

22 9284/3 1 В4 396 220 220 55 П Монтажна 
(барака)  

23 9284/1  4162 Неизградено земјиште 

ВКУПНО 14206 3190 4931  
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ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН 

за 
УРБАНА ЕДИНИЦА 2 ДЕЛ ОД БЛОК 6    

(ПОМЕЃУ УЛИЦА „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ “ И УЛИЦА „ВАСКА КАЛАЈЏИСКА“), 
ОПШТИНА  НЕГОТИНО 

ПЛАНСКИ ПЕРИОД    

 2021-2026 
 

С О Д Р Ж И Н А: 
А) ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ  
1. ВИД НА ПЛАНOТ, НАЗИВ НА ПOДРАЧЈЕТO НА ПЛАНСКИOТ OПФАТ, 

ПЛАНСКИОТ  ПЕРИOД  
2. ОПИС  НА ГРАНИЦАТА НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ   
3. ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПЛАНСКИОТ КОНЦЕПТ 
4. OПИС И OБРАЗЛOЖЕНИЕ НА ПЛАНСКИТЕ РЕШЕНИЈА ЗА ИЗГРАДБА, НА 

НАМЕНСКАТА УПOТРЕБА НА ГРАДЕЖНOТO ЗЕМЈИШТЕ ПАРЦЕЛИРАНO ЗА 
ИЗГРАДБА, НА ГРАДЕЖНOTO ЗЕМЈИШТЕ ЗА OПШТА УПOТРЕБА, СOOБРАЌАЈНАТА И 
КOМУНАЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА 

4.1 Наменска употреба на градежното земјиште 
4.2 Сообраќајна инфраструктура 
4.3 Комунална инфраструктура 

4.3.1 Водоснабдување 
4.3.2 Фекална Kанализација 
4.3.3 Атмосферска Kанализација 
4.3.4 Електро-енергетска мрежа 
4.3.5 Телекомуникациона мрежа 

5. ДЕМОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ 

6. ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ГРАДЕЊЕ 
6.1 Регулациона линија  
6.2 Граница на градежна парцела 
6.3 Градежна парцела 
6.4 Градежна линија 
6.5 Површини за градење 
6.6 Процент на изграденост 
6.7 Коефициент на искористеност 
6.8 Височина на градење 
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6.9 Паркирање 
6.10 Услови за движење на лица со инвалидитет 
6.11 Зеленило 

 
7. ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДБА 
 
8. МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ 

8.1 Мерки за заштита на природата, природното наследство и 
животната средина 

8.1.1 Мерки за заштита на почвата 
8.1.2 Мерки за заштита на водите 
8.1.3 Мерки за заштита на воздухот 
8.1.4 Мерки за заштита од бучава во животната средина 
8.2 Мерки за справување со отпад 
8.3 Мерки за одржлива мобилност и безбедност во сообраќајот 
8.4 Мерки за заштита од разурнување, природни непогоди и 
технолшки хаварии 
8.4.1  Мерки за заштита од урнатини  
8.4.2  Заштита и спасување од поплави  
8.4.3   Мерки за заштита од пожар, експлозии и опасни материи  
8.5 Мерки за заштита на недвижното културно наследство 

 
Б)  ГРАФИЧКИ ДЕЛ   
1.План на намена на земјиште ...........................................................1:1000 
2.Регулационен план............................................................................1:1000 
3.План на парцелација и површини за градење..................................1:1000 
4.Сообраќаен план...............................................................................1:1000  
5.Нивелациски план.............................................................................1:1000 
6.Инфраструктурен план  .....................................................................1:1000  
7.Синтезен план ....................................................................................1:1000 

 
Б)  НУМЕРИЧКИ ДЕЛ 
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1) ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ:   
 

1. ВИД НА ПЛАНOТ, НАЗИВ НА ПOДРАЧЈЕТO НА ПЛАНСКИOТ OПФАТ, 
ПЛАНСКИОТ  ПЕРИOД  

Планската документација претставува Детален урбанистички план за 
Урбана единица 2 дел од блок 6 (помеѓу улица „Гоце Делчев “ и улица „Васка 
Калајџиска“) општина Неготино, со површина на плански опфат од 1,74 ха,кој се 
изработува врз основа на член 13, од Законот за урбанистичко планирање („Сл. 
Весник на РСМ“ бр. 32/20)  и согласно Правилникот за урбанистичко планирање 
(„Сл. весник на РСМ“ бр.225/20) како и другата законска регулатива што го допира 
планирањето. Подрачјето на планскиот опфат носи назив  Урбана единица 2 дел 
од блок 6  Урбана единица 2 дел од блок 6 (помеѓу улица „Гоце Делчев “ и улица 
„Васка Калајџиска“) општина Неготино. 

 За Деталниот урбанистички план плански период е 5 години.  

2. ОПИС НА ГРАНИЦАТА НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ   

Опфатот кој е предмет на Деталниот урбанистички план, зафаќа површина 
од 1,74ха и неговата конкретна местоположба е дефинирана во рамките на 
следните граници:   

Граници на планскиот опфат се: 
- на север, запад и југ е   улица „Васка Калајџиска“ 
- на исток  улица „Гоце Делчев“. 
 

3.ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПЛАНСКИОТ КОНЦЕПТ  

Планскиот концепт е поставен врз основа на анализата на просторот и 
анализата на можностите за просторен развој. Планскиот концепт е во директна 
зависност од природните фактори, посебно од конфигурацијата на теренот и од 
можностите за просторна композиција, односно естетско обликување на 
просторот. Одржливиот развој ееден од принципите врз кој е поставен планскиот 
концепт. 

Во просторната организација на едно урбано подрачје потребно е да се 
вградат минатото, сегашноста и иднината, а тоа диктира создавање на населба за 
задоволување на животните и општествените потреби на населението, 
обезбедување на заштита од бука и прашина со широко отварање према околниот 
пејсаж, зеленило и сонцето. 

Границата на овој плански опфат е дефинирана во ГУП на град Неготино  со 
одлука од Совет на општина Неготино бр.08-562/3 од 06.11.2020 година и во 
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детален Урбанистички план за УЗ 2, со Одлука бр. 08-390/5 од   04.12.2015 година. 

Опфатот кој е предмет на Деталниот урбанистички план, зафаќа површина 
од 1,74 ха и неговата конкретна местоположба е дефинирана во рамките на 
следните граници:   

- на север, запад и југ е   улица „Васка Калајџиска“ 
- на исток  улица „Гоце Делчев“. 

 

4.OПИС И OБРАЗЛOЖЕНИЕ НА ПЛАНСКИТЕ РЕШЕНИЈА ЗА ИЗГРАДБА, НА 
НАМЕНСКАТА УПOТРЕБА НА ГРАДЕЖНOТO ЗЕМЈИШТЕ ПАРЦЕЛИРАНO ЗА 
ИЗГРАДБА, НА ГРАДЕЖНOTO ЗЕМЈИШТЕ ЗА OПШТА УПOТРЕБА, СOOБРАЌАЈНАТА И 
КOМУНАЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА 

Планското решение е пoставено врз oснoва на анализата на прoстoрoт  и 
oдoбрената Планска прoграма. Планското решение е вo директна зависнoст oд 
гoлемината на планскиoт oпфат, прирoдните фактoри, кoнфигурацијата на теренoт 
и oд мoжнoстите за прoстoрна кoмпoзиција, oднoснo естетскo oбликување на 
прoсторoт. Планското  решение се услoвено и oд мерките за заштита.  

Во планскиот опфат формирани се 23 градежни парцели. Границите на  
градежните парцели се поклопуваат со границите на катастарските парцели. 
формирањето на Градежните парцели е врз основа на сопственоста на земјиштето, 
како и барањата на сопствениците. Сите парцели и планирани површни за градење 
се во согласност со Правилникот за за урбанистичко планирање(„Сл.весник на 
РСМ“ бр. 225/20). 

  Целта на овој план е да изврши хармонизација на просторните, 
создадените и природни услови и да се предвидат наменски употреби на 
земјиштето со функционална целина, со естетска препознатливост и најважноод се 
со економскооправдување.  

4.1  Наменска употреба на градежното земјиште 

Со Деталниот урбанистички план, се предвидуваат следните класи на 
намени на земјиштето според член 77 од Правилникот за урбанистичко планирање 
(„Сл.весник на РСМ“  бр. 225/20): 

 
Основни класи на намена се:  

А – ДОМУВАЊЕ И ПРЕСТОЈ 
 А1 – Домување во куќи 

 А2 – Домување во згради  
 
В - ЈАВНИ ДЕЈНОСТИ И ИНСТИТУЦИИ 
В4- Деловни и комерцијални дејности во големи канцелариски згради 
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Е- ИНФРАСТРУКТУРА 
E1 – Сообраќајни линиски и други инфраструктури  
 
Утврдени се компатибилни класи на намена согласно член 83  од  

Правилникот за урбанистичко планирање („Сл.весник на РСМ“  бр. 225/20)чиј 
вкупен збир во однос  на основната класа на намена изнесува  вкупно   40% или 
поединечно: 

• A1 - ДОМУВАЊЕ ВО СТАНБЕНИ КУЌИ компатибилните класи на намена 
на основната класа на намена изнесуваат вкупно   40%    или поединечно: 

- Б1 - мали деловни и комерцијални објекти -  40%,  

• В4 - ДЕЛОВНИ И КОМЕРЦИЈАЛНИ ДЕЈНОСТИ ВО ГОЛЕМИ 
КАНЦЕЛАРИСКИ ЗГРАДИ, компатибилните класи на намена на основната 
класа на намена изнесуваат вкупно   40% :     

 - В2 – Здравствена и социјална заштита - 40 % 
 

4.2   Сообраќајна инфраструктура 

Сообраќајниот концепт за локалитетот кој е предмет на изработка на овој 
ДУП е поставен врз основа на ГУП за град Неготино, ДУП за УЗ 2,  постојната 
состојба и урбанистичкиот концепт за намена на површини. Од  генералниот и 
деталниот урбанистички план  превземени се трасите на сообраќајните профили 
на следните улици: 
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Потребниот број на паркинг места ќе се обезбеди во сопствената парцела 
со почитување на член 134 од Правилникот за урбанистичко планирање 
("Сл.весник на РСМ“ бр. 225/20). 

Обезбедувањето на потребниот број на паркинг места е основен услов за 
изградба до максималната дозволена висина и површина за градба.  Пешачкиот 
сообраќај во главно ќе се одвива по тротоарите кои се предвидени  и ги 
поврзуваат улиците, така што пешачкиот сообраќај може континуирано и 
несметано да се одвива.  

4.3   Комунална инфраструктура 

Приклучување на водоводната, канализационата, електричната и 
телефонска  инфраструктура е решено од планираната инфраструктурна мрежа.  
Приклучувањето на новата градба ќе се дефинира според капацитетите на 
планираната инфраструктурна мрежа и потребите на градбата, во согласност со 
условите  зададени од надлежните комунални фирми. 

4.3.1 Водоснабдување 

  При изработка на Основниот проект за градбата, задолжително да се 
почитуваат прописите за проектирање и градење, техничките стандарди за ваков 
инсталации. Снабдувањето со вода  ќе се врши преку планираните  приклучоци со 
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евентуално зголемување на профилите на приклучните инсталациони водови.   

Водоснабдителната норма треба да изнесува 500 л/ден/жит. 

Потребна количина на вода Q max/h = Nk x Q x a1 x a2 = каде што 2х60х60 
Nk – бројнажители-377 

Q – водоснабдителна норма Q = 500 л/ден/жит.  

а1 = коефициент на дневна нерамномерност а1 = 1,3 

а2 = коефициент на часовна нерамномерност а2 = 1,5  

 

Среднодневна потрошувачка:  

Q ср/ден = Nk x Q = 377x 500 = 188 500 l/ден.  

 

q ср/ден = Q ср/ден  = 188500= 2.18 l/сек.  
                  24x60x60     86400 
 

Максимална дневна потрошувачка:  

Qмах/ден=Qср/денх 1.5 = 188 500 х 1.5 = 282 750 л/ден 

 
qmax/ден=Qмаx/ден=282 750= 3.27 л/сек.                               
24x60x60    86400  
 

Максимална часовна потрошувачка:  

Qmax/h=Nkx 500 x 1.3 x 1.5=377 x 500 x 1.3 x 1.5 =  367 575= 4.25л/сек.                                  
                               86400                        86400            86400  
 
Оваа потребна количина на вода до водокорисниците ќе се дистрибуира 

од постојната водоводна мрежа со профил од Ф100мм. 

4.3.2 Фекална Kанализација 

Отпадните води од  планираните објекти  се одведуваат прку планирана 
канализциона мрежа,  по планираните улици. Падовите на новопредвидената 
фекална канализација се движат од 2%-3%, кои детално ќе се дефинираат со 
изработка на главни проекти. Димензиите на хидрауличка пресметка со точно 
познати количини на отпадни води ќе се дадат во наредните инфраструктурни 
проекти. Со добивање на потребните параметри за димензионирање на 
дренажната мрежа, истото ќе се изврши и ќе се добијат димензиите и наклоните 
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на цевките. 

 

qfek=0.8x( NkxQx а1 x а2) x 1.2 = кадешто е 
                      24x60x60  
Nk– број на жители - 377 

Q – водоснабдителна норма Q= 500 л/ден/жит. 

а1 = коефициент на дневна нерамномерност а1 = 1,3  

а2 = коефициент на часовна нерамномерност  а2 = 1,5  

 

qfek=0.8(377 x 500 x 1.3 x 1.5) x 1.2= 4,08 л/сек.                                
                            86400   
 
 
Канализационата мрежа се состои од армирано-бетонски канализациони 

цевки и ревизиони шахти. За минимален пречник е усвоен Ф 250. 

4.3.3 Атмосферска Kанализација 

 
Атмосферските води  кои ја напаѓаат урбанизираната зона се надворешни  

и сопствени. Сопствените води се оние кои се јавуват во границата на планскиот 
опфат, додека надворешните води се јавуваат надвор од границата на планскиот 
опфат и ја напаѓаат истата. Количината на сопствените води ќе се определи во 
зависност од интензитетот на дождот, сливната површина и коефициентот на 
отечување, која што количина е меродавна за димензионирање на каналската 
мрежа надворешните води кои потекнуваат од сливните површини надвор од 
урбанизираната зона, а ја напаѓаат истата, формираат порои односно долови. 

Количините на атмосферските води ќе се одредат во зависност од следните 
параметри: 

Q атм =F *qi *ال 

 

Q - вкупна количина на атмосферска вода 

F- вкупна сливна површина 

q – специфичен истек (110л) 

 коефициент на истекувањето кој е во директна врска од намената на - ال
површината, падот на теренот и планираниот процент на изграденост на разни 
градски функции. За намена станбени површини, коефициент изнесува 0,60. 
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Q атм= 1,74 * 110 *0,6 = 114,84л/сек 

Минималниот пречник на атмосферката канализација усвоен е ф300. 

 

4.3.4 Електро-енергетска мрежа 

Предвидените објекти со електрична енергија ќе се напојуваат  преку 
подземни кабловски водови кои поминуваат во непосредна близина на локациите. 
Кабловското напојување со среднонапонска и нисконапонска ел. мрежа ќе се 
определи и ќе се развива во понатамошниот тек на разработка на техничката 
документација, односно со изработка на основни проекти за електрична мрежа од 
страна на стручните служби на ЕВН-Неготино. Нисконапонско приклучување на 
предвидените  објектот ќе биде кабловско. 

При ова треба да се води сметка за: 

- Високонапонската мрежа да се изведе кабловскии подземно, 

- Нисконапонската мрежа се изведува комбинирано, кабловска, подземна 
и воздушна, 

Во однос на  електроенергетските  објектите  на ЕВН Македонија АД Скопје: 

- Целосно да се почитуваат законските и подзаконските прописи и работни 
норми кај сите вкрстувања и прближувања кон  објектите на ЕВН Македонија АД 
Скопје. 

- Навремено, пред почетокот на градежните работи во близина на 
дистрибутивната мрежа, потребно е изведбата на градежни работи да се 
координира со ЕВН Македонија АД Скопје, при што неопходните заштитни мерки 
треба да се утврдат договорно. 

- При работа во близина на високонапонски кабел и воздушни водови, 
потребно е придржување кон упатствата за превенција од предизвикување на 
штети за работниците ракувачи со кранови и багери, за заштита на каблите и 
условите за одобрение за работа со распрскувачки материјали. 

- Доколку при изградбата на објектот е потребна промена или дислокација 
на електроенергетските објекти и постројки на ЕВН Македонија АД Скопје, 
инвеститорот е должен да ги надомести трошоците за дислокација. 

- Во случај на настанување на штета електроенергетските објекти, 
инвеститорот е должен да ја надомести штетата на ЕВН Македонија АД Скопје. 

4.3.5 Телекомуникациона мрежа  

Телекомуникационата мрежа е предвидена да обезбеди телефонски 
приклучок за секое домаќинство. Воведувањето на оптички кабли во месната 
телефонска мрежа и на соодветните оптички системи ќе овозможи воведување на 
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т.н. широкопојасни претплатнички услуги во наредниот период  

  - Телекомуникациските водови треба да се водат подземно со соодветни 
телефонски каблови и пропратна опрема. 

5. ДЕМОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ 
 

Утврдувањето на концептот на просторната организација, уредувањето и 
користењето на територијата на Републиката, а во контекст на тоа и стопанската 
структура, зависи од развојот, структурните промени и просторната дистрибуција 
на населението. Врз основа на анализа на бројот, структурата, темпото на 
растежот, критериумите за разместување и подвижноста, треба да се покаже 
просторно-временската компонента на остварување на идната организација и 
уредување преку демографскиот аспект. Според податоците од пописот на 
населението, домаќинствата и становите спроведен во 2002год. Вкупниот број на 
жители во општината Неготино на чиј простор се наоѓа предметната локација, 
изнесува 19.212 жители. 

Во планскиот опфат кој е со површина од  1,74ха,  има предвидено 21 
градежни парцели со намена А1 - домување во куќи и максимум две станбени 
единици и една градежна парцела со намена А2 - домување во згради  со 
максимум 90 станбени единици. Врз основа на направената анилиза планиран 
број на жители е 377. Густината на населеност е 217  ж/ха, што е во согласност со 
планираната густина во Генералниот урбанистички план (до 220 жители/хектар). 

 

 

Површина на 
плански опфат 

Планиран број 
на жители 

Број на 
домаќинства 

Член/ 
домаќинство 

Густина на 
населеност 

ж/ха 
1,74 377 111 3,4 217 

 

 

6. ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ГРАДЕЊЕ 

6.1 Регулациона линија  
 Регулационата линија е линија на разграничување помеѓу градежно 

земјиште  за општа употреба и парцелирано градежно земјиште за поединечна 
употреба 

 
6.2 Граница на градежна парцела 
Граница на градежна парцела е линија на разграничување помеѓу две 

соседни градежни парцели, односно линија на разграничување на носители на 
правото на  градење. 
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6.3 Градежна парцела 

Градежна парцела е основна, најмала и неделива единица на градежното 
земјиште.  Планскиот опфат е составен од 23 парцели. Линијата на градежните 
парцели се движат по граници на КП  и  се поклопуваат со  регулационите линии.  

 
 6.4 Градежна линија 
 Градежната линија е планска одредба со која се уредува границата во 

градежната парцела до која е дозволено простирањето  на планираната градба, 
односно ја дефинира просторната диспозиција  на површината за градење во 
градежната парцела , а со тоа просторната диспозиција  на идната градба. 

Градежната линија се спроведува со дозволени пречекорувања од страна 
издадените елементи од архитектонската пластика на градбите согласно член 108 
од Правилникот за урбанистичко планирање („Сл.весник на РСМ“ бр.225/20).  

 
6.5 Површини за градење 
Во Деталниот урбанистички план со површина за градење се утврдува 

делот од градежната парцела која се предвидува за градење. Површината за 
градење е дел од градежната парцела ограничен со градежни линии. Површината 
за градење е дефинирана во рамките на една градежна парцела и не може да се 
протега низ две или повеќе градежни парцели.   

Диспозицијата на површината за градење и нејзиното растојание од 
границите на градежната парцела се дредува согласно член 107од Правилникот за 
урбанистичко планирање („Сл.весник на РСМ“ бр.225/20).   
 

6.6 Процент на изграденост 
Процентот на изграденост на земјиштото (Р)  е урбаниситчка величина која 

ја покажува густината на изграденост, односно колкав дел од градежнато земјиште 
е зафатен со градба. Процентот на изграденост на земјиштето се пресметува како 
однос помеѓу површината на земјиштето под градба и вкупната површина на 
градежното земјиште, изразен со порцент.  

 Во површината под градба се подразбира површината  ограничена со 
надворешни ѕидови и столбови на градбата во висина на приземната плоча без 
надворешни тераси, скали, рампи, патеки и сл.  

 

6.7 Коефициент на искористеност 
 
  Коефициентот на искористеност (К) на земјиштето е урбанистичка величина 

која го покажува интензитетот на изграденост на градежното 
земјиште.Коефициентот на искористеност на земјиштето се пресметува како однос 
помеѓу вкупната изградена површина, односно збирот на површините на сите 
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изградени катови на градбата и вкупната површина на градежното земјиште, 
изразен со рационален број од две децимали. Под вкупната изградена површина 
се сметат површините на сите подни површини, на сите надземни катови на 
градбата вклучувајќи ги и потпокривните катови, како и сутеренските катови 
односно катовите под нивото на приземјето што барем со едната своја страна се 
целосно над теренот . 

 Во вкупната изградена површина  не се пресметуваат површините на 
отворените делови од зградата: наткриени и отворени тераси, балкони, лоѓии 
надстреи, тремови, надворешни скали и пристапни рампи. 
 

6.8 Височина на градење 

Максималната височина на градбитезависи од намената на земјиштето, 
густината и типологијата на градењето односно од меѓусебното растојание на 
градбите  согласно член 118-122 од Правилникот за урбанистичко планирање 
(„Сл.весник на РСМ“  бр.225/20). Најмала катна височина со која се пресметува 
бројот на катови, мерено од плоча до плоча за домување е 2,90м, а за деловна 
дејност 3,40м. 

Височината на нутата плоча за станбени згради чија што градежна линија се 
совпаѓа со регулационата линија, и доколку и приземјата се станбени треба да 
биде по правило од 0,60 -1,60м,  додека  максималната височина на нултата плоча 
во однос на теренот за градби со мешани намени на домување со комерцијални 
намени во приземјето е 1,20м 

Од максималната височина на слемето и дозволената силуета на покривот 
може да отстапуваат други делови на градбите во планскиот отфат:  

- кули, покривни баџи, стакларници и издадени покривни елементи  

- оџаци, вентилациони канали, лифтовски куќички, вертикали комуникации 
и сите техничко- технолошки инсталации и 

 - сите архитектонски декоративни елементи со кои не се обѕидува или 
оформува затворен корисен простор над котата на горниот венец, односно над 
дозволената силуета на покривот.  

 

6.9 Паркирање 

Потребата за паркирање ќе се решава во рамките на сопствената парцела.  
Паркирањето првенствено да се реши во сопствената парцела со почитување на 
потребен број на паркинг места како основен услов за изградба на максимално 
дозволената висина и површина за градба. Потребниот број на паркинг места ќе се 
определи согласно член 134 од Правилникот за урбанистичко планирање   
(„Сл.весник на РСМ“  бр. 225/20). Обезбедувањето на потребен број на паркинг 
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места е услов за изградба на дозволената површина за градење, катноста, 
максималната висина, како и искористување на дозволениот процент на 
изграденост и коефициент на искористеност.  

 

6.10 Услови за движење на лица со инвалидитет 

За обезбедување услови за движење на лица со инвалидитет важат истите 
одредби од Правилникот за урбанистичкопланирање   („Сл.весник на РСМ“  бр. 
225/20).Приизградбананов објекти содржини во просторот се пременуваат 
мерките за спечување на бариери во просторот односно се овозможува непречено 
движење на лица со инвалидитет. Површината за движење на пешаците кои се 
планираат во урбанистичките планови: тротоари, пешачки улици, пешачки патеки 
и плоштади каде што карактеристиките на теренот тоа го дозволуваат, треба да се 
со контируирана нивелета без скалести денивелации со подолжен наклон од 
најмногу  8,33%. Доколку јавните пешачки површини се на терен со големи 
висински разлики кои мораат да се совладаат со скали, со урбанистчки план треба 
да се предвиди алтернативна врска со рампа со максимален пад од 8,33% или во 
однос 1:12. Рампата мора да е за двосмерно движење на лица со колички при што 
нејзината најмала ширина треба да е 1,65м, а оптимална 1,80м. 

 

6.11 Зеленило 

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. 

На градежните парцели со веќе изградени објекти, каде не постојат 
просторни можности за обезбедување на процентот за зелена површина , се прави 
компензација со поставување дрвореди и зеленило во жардињери, на кровни 
тераси и фасади. 

 
 

7.ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ГРАДЕЊЕ 
 

Посебните услови за изградба, развој и користење на градежното земјиште 
и градбите  се дадени табеларно.  

Посебните услови за градење се основа за изработка на идејни или 
директно основни проекти за градбата.  

При изработка на идејните и основните проекти на градбата, како и при 
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изградба на градбите, обврзно е да се почитуваат прописите за градење, 
современите техничките стандарди за ваков тип на градби, прописите за заштита 
на животната средина и природата, прописите за заштита и спасување и други 
прописи засегнати со намената и да се почитуваат општите и посебните услови за 
градење.    

Планските одредби се однесуваат на градежната парцела во рамките на 
планскиот опфат.   

Во градежната парцела број  1,  која е со вкупна површина од 720,21 м2 ,  
предвидена е максимална површина за градба од 428 м2, максимална вкупно 
изградена површина 1712м2  со максимум две станбени единици.  Процентот  на 
изграденост  е 59%, а коефициентот на искористеност 1,78. 

Основна класа на намена е А1 (домување во станбени куќи), додека   
компатибилна намена е Б1(мали деловни и комерцијални објекти), со максимален 
дозволен % на компатибилните класи од 40% во однос на основната класа на 
намена. 

Планирана е максимална височина на кровен венец од 10.20м, планирана 
катност од П+2+Пк.  

Потребниот број на паркинг места ќе се обезбеди во склоп на градежната 
парцела, утврдени согласно член 134 од Правилникот за урбанистичко планирање   
(„Сл.весник на РСМ“  бр. 225/20). Обезбедувањето на потребен број на паркинг 
места  е основен услов за изградба до максимално дозволена висина и површина 
за градба. 

Пристапот во градежната парцела е од секундарна улична мрежа односно 
од станбена  улица „Васка Калајџиска “. 

 

Во градежната парцела број  2,  која е со вкупна површина од 332,32 м2 ,  
предвидена е максимална површина за градба од 132 м2, максимална вкупно 
изградена површина 528 м2  со максимум две станбени единици.  Процентот  на 
изграденост  е 40%, а коефициентот на искористеност 1,59. 

Основна класа на намена е А1 (домување во станбени куќи), додека   
компатибилна намена е Б1(мали деловни и комерцијални објекти), со максимален 
дозволен % на компатибилните класи од 40% во однос на основната класа на 
намена. 

Планирана е максимална височина на кровен венец од 10.20 м, планирана 
катност од П+2+Пк.  

Потребниот број на паркинг места ќе се обезбеди во склоп на градежната 
парцела, утврдени согласно член 134 од Правилникот за урбанистичко планирање   



31 
 

(„Сл.весник на РСМ“  бр. 225/20). Обезбедувањето на потребен број на паркинг 
места  е основен услов за изградба до максимално дозволена висина и површина 
за градба. 

Пристапот во градежната парцела е од секундарна улична мрежа односно 
од станбена  улица „Васка Калајџиска “. 

 

Во градежната парцела број  3,  која е со вкупна површина од 476,89м2 ,  
предвидена е максимална површина за градба од 238м2, максимална вкупно 
изградена површина 952 м2  со максимум две станбени единици.  Процентот  на 
изграденост  е 50%, а коефициентот на искористеност 1,99. 

Основна класа на намена е А1 (домување во станбени куќи), додека   
компатибилна намена е Б1 (мали деловни и комерцијални објекти), со 
максимален дозволен % на компатибилните класи од 40% во однос на основната 
класа на намена. 

Планирана е максимална височина на кровен венец од 10,20 м, планирана 
катност од П+2+Пк.  

Потребниот број на паркинг места ќе се обезбеди во склоп на градежната 
парцела, утврдени согласно член 134 од Правилникот за урбанистичко планирање   
(„Сл.весник на РСМ“  бр. 225/20). Обезбедувањето на потребен број на паркинг 
места  е основен услов за изградба до максимално дозволена висина и површина 
за градба. 

Пристапот во градежната парцела е од секундарна улична мрежа односно 
од станбена  улица „Васка Калајџиска “. 

 

Во градежната парцела број  4,  која е со вкупна површина од 598,82 м2 ,  
предвидена е максимална површина за градба од 351 м2, максимална вкупно 
изградена површина 1404 м2  со максимум две станбени единици.  Процентот  на 
изграденост  е 59%, а коефициентот на искористеност 2.34. 

Основна класа на намена е А1 (домување во станбени куќи), додека   
компатибилна намена е Б1 (мали деловни и комерцијални објекти), со 
максимален дозволен % на компатибилните класи од 40% во однос на основната 
класа на намена. 

Планирана е максимална височина на кровен венец од 10,20 м, планирана 
катност од П+2+Пк.  

Потребниот број на паркинг места ќе се обезбеди во склоп на градежната 
парцела, утврдени согласно член 134 од Правилникот за урбанистичко планирање   
(„Сл.весник на РСМ“  бр. 225/20). Обезбедувањето на потребен број на паркинг 
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места  е основен услов за изградба до максимално дозволена висина и површина 
за градба. 

Пристапот во градежната парцела е од секундарна улична мрежа односно 
од станбена  улица „Васка Калајџиска “. 

 

Во градежната парцела број  5,  која е со вкупна површина од 506,41 м2 ,  
предвидена е максимална површина за градба од 225м2, максимална вкупно 
изградена површина 900м2  со максимум две станбени единици.  Процентот  на 
изграденост  е 44%, а коефициентот на искористеност 1,78. 

Основна класа на намена е А1 (домување во станбени куќи), додека   
компатибилна намена е Б1 (мали деловни и комерцијални објекти), со 
максимален дозволен % на компатибилните класи од 40% во однос на основната 
класа на намена. 

Планирана е максимална височина на кровен венец од 10.20 м, планирана 
катност од П+2+Пк.  

Потребниот број на паркинг места ќе се обезбеди во склоп на градежната 
парцела, утврдени согласно член 134 од Правилникот за урбанистичко планирање   
(„Сл.весник на РСМ“  бр. 225/20). Обезбедувањето на потребен број на паркинг 
места  е основен услов за изградба до максимално дозволена висина и површина 
за градба. 

Пристапот во градежната парцела е од секундарна улична мрежа односно 
од станбена  улица „Васка Калајџиска “. 

 

Во градежната парцела број  6,  која е со вкупна површина од 305,32 м2 ,  
предвидена е максимална површина за градба од 152м2, максимална вкупно 
изградена површина 608м2  со максимум две станбени единици.  Процентот  на 
изграденост  е 50%, а коефициентот на искористеност 1,99. 

Основна класа на намена е А1 (домување во станбени куќи), додека   
компатибилна намена е Б1 (мали деловни и комерцијални објекти), со 
максимален дозволен % на компатибилните класи од 40% во однос на основната 
класа на намена. 

Планирана е максимална височина на кровен венец од 10.20 м, планирана 
катност од П+2+Пк.  

Потребниот број на паркинг места ќе се обезбеди во склоп на градежната 
парцела, утврдени согласно член 134 од Правилникот за урбанистичко планирање   
(„Сл.весник на РСМ“  бр. 225/20). Обезбедувањето на потребен број на паркинг 
места  е основен услов за изградба до максимално дозволена висина и површина 
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за градба. 

Пристапот во градежната парцела е од секундарна улична мрежа односно 
од станбена  улица „Васка Калајџиска “. 

 

Во градежната парцела број  7,  која е со вкупна површина од 652,22 м2 ,  
предвидена е максимална површина за градба од 293 м2, максимална вкупно 
изградена површина 1117 м2  со максимум две станбени единици.  Процентот  на 
изграденост  е 46%, а коефициентот на искористеност 1,71. 

Основна класа на намена е А1 (домување во станбени куќи), додека   
компатибилна намена е Б1 (мали деловни и комерцијални објекти), со 
максимален дозволен % на компатибилните класи од 40% во однос на основната 
класа на намена. 

Планирана е максимална височина на кровен венец од 10,20 м, планирана 
катност од П+2+Пк.  

Потребниот број на паркинг места ќе се обезбеди во склоп на градежната 
парцела, утврдени согласно член 134 од Правилникот за урбанистичко планирање   
(„Сл.весник на РСМ“  бр. 225/20). Обезбедувањето на потребен број на паркинг 
места  е основен услов за изградба до максимално дозволена висина и површина 
за градба. 

Пристапот во градежната парцела е од секундарна улична мрежа односно 
од станбена  улица „Васка Калајџиска “. 

 

Во градежната парцела број  8,  која е со вкупна површина од 440,84 м2 ,  
предвидена е максимална површина за градба од 204 м2, максимална вкупно 
изградена површина 816 м2  со максимум две станбени единици.  Процентот  на 
изграденост  е 46%, а коефициентот на искористеност 1,85. 

Основна класа на намена е А1 (домување во станбени куќи), додека   
компатибилна намена е Б1 (мали деловни и комерцијални објекти), со 
максимален дозволен % на компатибилните класи од 40% во однос на основната 
класа на намена. 

Планирана е максимална височина на кровен венец од 10.20 м, планирана 
катност од П+2+Пк.  

Потребниот број на паркинг места ќе се обезбеди во склоп на градежната 
парцела, утврдени согласно член 134 од Правилникот за урбанистичко планирање   
(„Сл.весник на РСМ“  бр. 225/20). Обезбедувањето на потребен број на паркинг 
места  е основен услов за изградба до максимално дозволена висина и површина 
за градба. 
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Пристапот во градежната парцела е од секундарна улична мрежа односно 
од станбена  улица „Васка Калајџиска “. 

 

Во градежната парцела број  9,  која е со вкупна површина од 454,56 м2 ,  
предвидена е максимална површина за градба од 220 м2, максимална вкупно 
изградена површина 880 м2  со максимум две станбени единици.  Процентот  на 
изграденост  е 48%, а коефициентот на искористеност 1,93. 

Основна класа на намена е А1 (домување во станбени куќи), додека   
компатибилна намена е Б1 (мали деловни и комерцијални објекти), со 
максимален дозволен % на компатибилните класи од 40% во однос на основната 
класа на намена. 

Планирана е максимална височина на кровен венец од 10.20 м, планирана 
катност од П+2+Пк .  

Потребниот број на паркинг места ќе се обезбеди во склоп на градежната 
парцела, утврдени согласно член 134 од Правилникот за урбанистичко планирање   
(„Сл.весник на РСМ“  бр. 225/20). Обезбедувањето на потребен број на паркинг 
места  е основен услов за изградба до максимално дозволена висина и површина 
за градба. 

Пристапот во градежната парцела е од секундарна улична мрежа односно 
од станбена  улица „Васка Калајџиска “. 

 

Во градежната парцела број  10,  која е со вкупна површина од 363,94 м2 ,  
предвидена е максимална површина за градба од 152 м2, максимална вкупно 
изградена површина 608 м2  со максимум две станбени единици.  Процентот  на 
изграденост  е 42%, а коефициентот на искористеност 1,67. 

Основна класа на намена е А1 (домување во станбени куќи), додека   
компатибилна намена  е Б1 (мали деловни и комерцијални објекти), со 
максимален дозволен % на компатибилните класи од 40% во однос на основната 
класа на намена. 

Планирана е максимална височина на кровен венец од 10.20 м, планирана 
катност од П+2+Пк.  

Потребниот број на паркинг места ќе се обезбеди во склоп на градежната 
парцела, утврдени согласно член 134 од Правилникот за урбанистичко планирање   
(„Сл.весник на РСМ“  бр. 225/20). Обезбедувањето на потребен број на паркинг 
места  е основен услов за изградба до максимално дозволена висина и површина 
за градба. 

Пристапот во градежната парцела е од секундарна улична мрежа односно 
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од станбена  улица „Васка Калајџиска “. 

Во градежната парцела број  11,  која е со вкупна површина од 490,52 м2 ,  
предвидена е максимална површина за градба од 210 м2, максимална вкупно 
изградена површина 840 м2  со максимум две станбени единици.  Процентот  на 
изграденост  е 43%, а коефициентот на искористеност 1,71. 

Основна класа на намена е А1 (домување во станбени куќи), додека   
компатибилна намена е Б1 (мали деловни и комерцијални објекти), со 
максимален дозволен % на компатибилните класи од 40% во однос на основната 
класа на намена. 

Планирана е максимална височина на кровен венец од 10,20 м, планирана 
катност од П+2+Пк.  

Потребниот број на паркинг места ќе се обезбеди во склоп на градежната 
парцела, утврдени согласно член 134 од Правилникот за урбанистичко планирање   
(„Сл.весник на РСМ“  бр. 225/20). Обезбедувањето на потребен број на паркинг 
места  е основен услов за изградба до максимално дозволена висина и површина 
за градба. 

Пристапот во градежната парцела е од секундарна улична мрежа односно 
од станбена  улица „Васка Калајџиска “. 

 

Во градежната парцела број  12,  која е со вкупна површина од 378,07 м2 ,  
предвидена е максимална површина за градба од 168 м2, максимална вкупно 
изградена површина 672 м2  со максимум две станбени единици.  Процентот  на 
изграденост  е 44%, а коефициентот на искористеност 1,78. 

Основна класа на намена е А1 (домување во станбени куќи), додека   
компатибилна намена е Б1 (мали деловни и комерцијални објекти), со 
максимален дозволен % на компатибилните класи од 40% во однос на основната 
класа на намена. 

Планирана е максимална височина на кровен венец од 10.20 м, планирана 
катност од П+2+Пк.  

Потребниот број на паркинг места ќе се обезбеди во склоп на градежната 
парцела, утврдени согласно член 134 од Правилникот за урбанистичко планирање   
(„Сл.весник на РСМ“  бр. 225/20). Обезбедувањето на потребен број на паркинг 
места  е основен услов за изградба до максимално дозволена висина и површина 
за градба. 

Пристапот во градежната парцела е од секундарна улична мрежа односно 
од станбена  улица „Васка Калајџиска “. 
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Во градежната парцела број  13,  која е со вкупна површина од 473,82 м2 ,  
предвидена е максимална површина за градба од 234 м2, максимална вкупно 
изградена површина 936 м2  со максимум две станбени единици.  Процентот  на 
изграденост  е 49%, а коефициентот на искористеност 1,97. 

Основна класа на намена е А1 (домување во станбени куќи), додека   
компатибилна намена е Б1 (мали деловни и комерцијални објекти), со 
максимален дозволен % на компатибилните класи од 40% во однос на основната 
класа на намена. 

Планирана е максимална височина на кровен венец од 10.20 м, планирана 
катност од П+2+Пк.  

Потребниот број на паркинг места ќе се обезбеди во склоп на градежната 
парцела, утврдени согласно член 134 од Правилникот за урбанистичко планирање   
(„Сл.весник на РСМ“  бр. 225/20). Обезбедувањето на потребен број на паркинг 
места  е основен услов за изградба до максимално дозволена висина и површина 
за градба. 

Пристапот во градежната парцела е од секундарна улична мрежа односно 
од станбена  улица „Васка Калајџиска “. 

 

Во градежната парцела број  14,  која е со вкупна површина од 457,85 м2 ,  
предвидена е максимална површина за градба од 247 м2, максимална вкупно 
изградена површина 988 м2 со максимум две станбени единици.  Процентот  на 
изграденост  е 54%, а коефициентот на искористеност 2.16. 

Основна класа на намена е А1 (домување во станбени куќи), додека   
компатибилна намена е Б1 (мали деловни и комерцијални објекти), со 
максимален дозволен % на компатибилните класи од 40% во однос на основната 
класа на намена. 

Планирана е максимална височина на кровен венец од 10.20 м, планирана 
катност од П+2+Пк.  

Потребниот број на паркинг места ќе се обезбеди во склоп на градежната 
парцела, утврдени согласно член 134 од Правилникот за урбанистичко планирање   
(„Сл.весник на РСМ“  бр. 225/20). Обезбедувањето на потребен број на паркинг 
места  е основен услов за изградба до максимално дозволена висина и површина 
за градба. 

Пристапот во градежната парцела е од секундарна улична мрежа односно 
од станбена  улица „Васка Калајџиска “. 
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Во градежната парцела број  15,  која е со вкупна површина од 469,64 м2 ,  
предвидена е максимална површина за градба од 230 м2, максимална вкупно 
изградена површина 920 м2  со максимум две станбени единици.  Процентот  на 
изграденост  е 49%, а коефициентот на искористеност 1,96. 

Основна класа на намена е А1 (домување во станбени куќи), додека   
компатибилна намена е Б1 (мали деловни и комерцијални објекти), со 
максимален дозволен % на компатибилните класи од 40% во однос на основната 
класа на намена. 

Планирана е максимална височина на кровен венец од 10.20 м, планирана 
катност од П+2+Пк.  

Потребниот број на паркинг места ќе се обезбеди во склоп на градежната 
парцела, утврдени согласно член 134 од Правилникот за урбанистичко планирање   
(„Сл.весник на РСМ“  бр. 225/20). Обезбедувањето на потребен број на паркинг 
места  е основен услов за изградба до максимално дозволена висина и површина 
за градба. 

Пристапот во градежната парцела е од секундарна улична мрежа односно 
од сервисна  улица „Гоце Делчев “ истанбена  улица „Васка Калајџиска “ . 

 

Во градежната парцела број  16,  која е со вкупна површина од 650,27 м2 ,  
предвидена е максимална површина за градба од 266 м2, максимална вкупно 
изградена површина 1064 м2  со максимум две станбени единици.  Процентот  на 
изграденост  е 41%, а коефициентот на искористеност 1,64. 

Основна класа на намена е А1 (домување во станбени куќи), додека   
компатибилна намена е Б1 (мали деловни и комерцијални објекти), со 
максимален дозволен % на компатибилните класи од 40% во однос на основната 
класа на намена. 

Планирана е максимална височина на кровен венец од 10.20 м, планирана 
катност од П+2+Пк.  

Потребниот број на паркинг места ќе се обезбеди во склоп на градежната 
парцела, утврдени согласно член 134 од Правилникот за урбанистичко планирање   
(„Сл.весник на РСМ“  бр. 225/20). Обезбедувањето на потребен број на паркинг 
места  е основен услов за изградба до максимално дозволена висина и површина 
за градба. 

Пристапот во градежната парцела е од секундарна улична мрежа односно 
од сервисна  улица „Гоце Делчев “. 
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Во градежната парцела број  17,  која е со вкупна површина од 288,34 м2 ,  
предвидена е максимална површина за градба од 165м2, максимална вкупно 
изградена површина 660м2  со максимум две станбени единици.  Процентот  на 
изграденост  е 57%, а коефициентот на искористеност 2.29. 

Основна класа на намена е А1 (домување во станбени куќи), додека   
компатибилна намена е Б1 (мали деловни и комерцијални објекти), со 
максимален дозволен % на компатибилните класи од 40% во однос на основната 
класа на намена. 

Планирана е максимална височина на кровен венец од 10.20 м, планирана 
катност од П+2+Пк.  

Потребниот број на паркинг места ќе се обезбеди во склоп на градежната 
парцела, утврдени согласно член 134 од Правилникот за урбанистичко планирање   
(„Сл.весник на РСМ“  бр. 225/20). Обезбедувањето на потребен број на паркинг 
места  е основен услов за изградба до максимално дозволена висина и површина 
за градба. 

Пристапот во градежната парцела е од секундарна улична мрежа односно 
од сервисна  улица „Гоце Делчев “. 

 

Во градежната парцела број  18,  која е со вкупна површина од 294,51 м2 ,  
предвидена е максимална површина за градба од 171 м2, максимална вкупно 
изградена површина 684м2 со максимум две станбени единици.  Процентот  на 
изграденост  е 58%, а коефициентот на искористеност 2.31. 

Основна класа на намена е А1 (домување во станбени куќи), додека   
компатибилна намена е Б1 (мали деловни и комерцијални објекти), со 
максимален дозволен % на компатибилните класи од 40% во однос на основната 
класа на намена. 

Планирана е максимална височина на кровен венец од 10.20 м, планирана 
катност од П+2+Пк.  

Потребниот број на паркинг места ќе се обезбеди во склоп на градежната 
парцела, утврдени согласно член 134 од Правилникот за урбанистичко планирање   
(„Сл.весник на РСМ“ бр. 225/20). Обезбедувањето на потребен број на паркинг 
места  е основен услов за изградба до максимално дозволена висина и површина 
за градба. 

Пристапот во градежната парцела е од секундарна улична мрежа односно 
од сервисна  улица „Гоце Делчев “. 
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Во градежната парцела број  19,  која е со вкупна површина од 578,31 м2 ,  
предвидена е максимална површина за градба од 302 м2, максимална вкупно 
изградена површина 1208 м2  со максимум две станбени единици.  Процентот  на 
изграденост  е 52%, а коефициентот на искористеност 1.78. 

Основна класа на намена е А1 (домување во станбени куќи), додека   
компатибилна намена е Б1 (мали деловни и комерцијални објекти), со 
максимален дозволен % на компатибилните класи од 40% во однос на основната 
класа на намена. 

Планирана е максимална височина на кровен венец од 10.20 м, планирана 
катност од П+2+Пк.  

Потребниот број на паркинг места ќе се обезбеди во склоп на градежната 
парцела, утврдени согласно член 134 од Правилникот за урбанистичко планирање   
(„Сл.весник на РСМ“  бр. 225/20). Обезбедувањето на потребен број на паркинг 
места  е основен услов за изградба до максимално дозволена висина и површина 
за градба. 

Пристапот во градежната парцела е од секундарна улична мрежа односно 
од сервисна  улица „Гоце Делчев “. 

 
Во градежната парцела број  20,  која е со вкупна површина од 344,63 м2 ,  

предвидена е максимална површина за градба од 201 м2, максимална вкупно 
изградена површина 804 м2 со максимум две станбени единици.  Процентот  на 
изграденост  е 58%, а коефициентот на искористеност 2.33. 

Основна класа на намена е А1 (домување во станбени куќи), додека   
компатибилна намена е Б1 (мали деловни и комерцијални објекти), со 
максимален дозволен % на компатибилните класи од 40% во однос на основната 
класа на намена. 

Планирана е максимална височина на кровен венец од 10.20 м, планирана 
катност од П+2+Пк.  

Потребниот број на паркинг места ќе се обезбеди во склоп на градежната 
парцела, утврдени согласно член 134 од Правилникот за урбанистичко планирање   
(„Сл.весник на РСМ“  бр. 225/20). Обезбедувањето на потребен број на паркинг 
места  е основен услов за изградба до максимално дозволена висина и површина 
за градба. 

Пристапот во градежната парцела е од секундарна улична мрежа односно 
од станбена  улица „Васка Калајџиска “. 

 
Во градежната парцела број  21,  која е со вкупна површина од 167,97 м2 ,  

предвидена е максимална површина за градба од 78 м2, максимална вкупно 
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изградена површина 312 м2  со максимум две станбени единици  Процентот  на 
изграденост  е 46%, а коефициентот на искористеност 1,82. 

Основна класа на намена е А1 (домување во станбени куќи), додека   
компатибилна намена е Б1 (мали деловни и комерцијални објекти), со 
максимален дозволен % на компатибилните класи од 40% во однос на основната 
класа на намена. 

Планирана е максимална височина на кровен венец од 10,20 м, планирана 
катност од П+2+Пк.  

Потребниот број на паркинг места ќе се обезбеди во склоп на градежната 
парцела, утврдени согласно член 134 од Правилникот за урбанистичко планирање   
(„Сл.весник на РСМ“  бр. 225/20). Обезбедувањето на потребен број на паркинг 
места  е основен услов за изградба до максимално дозволена висина и површина 
за градба. 

Пристапот во градежната парцела е од секундарна улична мрежа односно 
од станбена  улица „Васка Калајџиска “. 

 

Во градежната парцела број  22,  која е со вкупна површина од 395,61 м2 ,  
предвидена е максимална површина за градба од 222 м2, максимална вкупно 
изградена површина 444 м2.  Процентот  на изграденост  е 56%, а коефициентот на 
искористеност 1,21. 

Основна класа на намена е В4 (деловни и комерцијални дејности во 
големиканцелариски згради), додека   компатибилна намена  е В2 (Здравствена и 
социјална заштита), со максимален дозволен % на компатибилните класи од 40% 
во однос на основната класа на намена. 

Планирана е максимална височина на кровен венец од 6,60 м, планирана 
катност од П+1.  

Потребниот број на паркинг места ќе се обезбеди во склоп на градежната 
парцела, утврдени согласно член 134 од Правилникот за урбанистичко планирање   
(„Сл.весник на РСМ“  бр. 225/20). Обезбедувањето на потребен број на паркинг 
места  е основен услов за изградба до максимално дозволена висина и површина 
за градба. 

Пристапот во градежната парцела е од секундарна улична мрежа односно 
од сервисна  улица „Гоце Делчев “ . 
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Во градежната парцела број  23,  која е со вкупна површина од 4054,22м2 ,  
предвидена е максимална површина за градба од 2418м2, максимална вкупно 
изградена површина 13261м2 со максимум 90 станбени единици.  Процентот  на 
изграденост е 60%, а коефициентот на искористеност 3.27. 

Основна класа на намена е А2 (домување во згради), додека   компатибилна 
намена е Б1 (мали деловни и комерцијални објекти),Б2 (Големи единици за 
трговија), Б3 (Големи единици за угостителска дејност), Б4(Деловни и 
комерцијални дејности во големи канцелариски згради),Б5 (Хотели и хотелски 
комплекси), В1(Образование и наука) и В2(Здравствена и социјална заштита) со 
максимален дозволен % на компатибилните класи од 40% во однос на основната 
класа на намена. 

Планирана е максимална височина на кровен венец од 21,50 м, планирана 
катност од П+6.  

Потребниот број на паркинг места ќе се обезбеди во склоп на градежната 
парцела, утврдени согласно член 134 од Правилникот за урбанистичко планирање   
(„Сл.весник на РСМ“  бр. 225/20). Обезбедувањето на потребен број на паркинг 
места  е основен услов за изградба до максимално дозволена висина и површина 
за градба. 

Пристапот во градежната парцела е од секундарна улична мрежа односно 
од сервисна  улица „Гоце Делчев “ и станбен улица „Васка Калајџиска“. 

8. МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ 

8.1 Мерки за заштита на природата, природното наследство и 
животната средина 

 

Животната средина е простор со сите живи организми и природни 
богатства, односно природни и создадени вредности, нивните меѓусебни односи и 
вкупниот простор во кој живее човекот и во кој се сместени населбите, добрата во 
општа употреба, вклучувајќи ги и медиумите и областите на животната средина. 
Загадувањето на животната средина подразбира емисија на загадувачки материи 
и супстанции во воздухот, водата или почвата, како резултат на антропогените 
активности, која може да биде штетна за квалитетот на животната средина, 
животот и здравјето на луѓето или, емисија на загадувачки материи и супстанции 
од која може да произлезе штета за имотот или која ги нарушува или влијае врз 

23 A A2 
Б1,Б2,
Б3,Б4,  
В1, В2 

40% 4054 2418 
2418 

13261 
4836 7,0 П+1 

60 3.27 1904 3808 12,5 П+3 

1539 4617 21,5 П+6 
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биолошката и пределската разновидност и врз другите начини на користење на 
животната средина. Анализата на влијанијата врз животната средина, како 
превентива, има за цел да ги идентификува можните проблеми, да ги 
рационализира трошоците и да направи оптимален избор на мерките за заштита 
на животната средина. За разлика од “пасивниот” пристап, со кој се применуваат 
заштитни мерки по настанатиот проблем, што претставува финансиско 
оптоварување на производителите, давачите на услуги и општеството во целост, 
превентивната заштита на животната средина се трансформира во елемент на 
развој и појдовна основа за глобалното управување со животната средина 
засновано на принципите на одржливиот развој. Одржувањето на континуитет во 
следењето на состојбите во медиумите и областите на животната средина, дава 
претстава за трендот на промени кои настанале во текот на подолг временски 
период на анализираното подрачје, како основа за планирање и предвидување на 
промените кои би можело да се очекуваат во животната средина во временската 
рамка на која се однесува планскиот документ. Нарушувањето на природните 
процеси во животната средина се јавува како последица на нерационалното 
искористување на природните ресурси и животниот простор, преку: деградирање 
на почвените површини под дејство на природниот или антропогениот фактор; 
пренамена на земјоделско земјиште со висока бонитетна класа за непродуктивни 
или помалку продуктивни цели; примена на застарени производствени технологии 
во индустријата и т.н. Заштитата на животната средина како темелна вредност на 
Уставот на РМ (Член 8) е регулирана со Закон за животната средина (Сл.в. 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). Основна цел на Законот за животна 
средина е зачувување, заштита, обновување и унапредување на квалитетот на 
животната средина; заштита на животот и на здравјето на луѓето; заштита на 
биолошката разновидност; рационално и одржливо користење на природните 
богатства и спроведување и унапредување на мерките за решавање на 
регионалните и глобалните проблеми на животната средина. За заштита и 
унапредување на квалитетот и состојбата на медиумите и областите на животната 
средина, покрај одредбите од овој закон се применуваат и одредбите на законите 
за одделните медиуми и области: Со цел да се обезбеди заштита и унапредување 
на животната средина при изработката на Деталниот урбанистички план, потребно 
е да се почитуваат одредбите пропишани во Законот за животната средина и 
подзаконските акти донесени врз основа на овој закон. Исто така потребно е да се 
имплементираат плански мерки за заштита на биодиверзитетот. Планирање на 
современа инфраструктура и нови технологии. 

  8.1.1 Мерки за заштита на почвата 
 При изградба на содржините во склоп на планскиот опфат, да се внимава 

да не дојде до искористување на земјиштето на начин и обем со кој би се 
загрозиле неговите природни вредности, квалитетот, количината и режимот на 
површинските и подземните води. Изградбата на новите содржини вклучува 
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одстранување на постојните вегетациски видови и нарушување на живеалиштата 
на постојната фауна, како и раскопување и одстранување на поголема количина на 
почва. При реализација на активностите на терен да се избегне непотребно 
губење, модификација и фрагментација на природните живеалишта и прекумерно 
искористување на биолошките ресурси, со цел да се намалат или целосно 
елиминираат негативните последици врз стабилноста на постојните екосистеми. 
Употребата на тешка механизација во фазата на градба ќе предизвика 
зголемување на механичкиот притисок врз почвата, односно набивање и 
компактирање на површинскиот слој. Компакцијата на почвата ја намалува 
можноста за апсорпција на атмосферските талози, ја отежнува размената на 
гасови, биолошката активност на почвата како и растот на корењата кај 
растенијата. Механичкиот притисок врз почвата, дополнително ја намалува 
нејзината стабилност и го зголемува ризикот од ерозија. Доколку се применуваат 
мерки за намалување на компакција на почвата и изградбата на предвидените 
објекти заврши во период од две години од отпочнувањето на реализацијата на 
планот, влијанието може да се смета за краткотрајно.   

  8.1.2  Мерки за заштита на водите  
Со цел да се минимизира или целосно елиминира потенцијалната опасност 

од контаминација на водите од евентуално истекување или протекување на 
гориво, при изведувањето на градежните активности на предметното подрачје 
потребно е да се избегнува сервисирање на градежната опрема или полнење со 
гориво во близина на водните тела.  Директната емисија на отпадни води, може 
значително да влијае врз вкупната рамнотежа и видовите на застапена флора и 
фауна во површинските води во непосредната близина на планскиот опфат. Во 
близина на планскиот опфат нема површински водотеци. Да се превземат сите 
неопходни технички мерки за спречување на индиректно испуштање на масла и 
загадувачки материи и супстанции.   

  8.1.3 Мерки за заштита на воздухот  
Државниот мониторинг систем за квалитет на амбиентниот воздух, се 

состои од 15 мониторинг станици, од кои три се лоцирани во Скопје, а останатите 
во другите градови низ Републиката.  Податоците покажуваат дека на овој простор 
загадувањето на воздухот е ниско. Неопходно е при планирањето на просторот да 
се води сметка за изворите на загадување, воспоставување на зони на санитарна 
заштита и континуиран мониторинг на квалитетот на амбиентниот воздух, со цел 
да се одржи квалитетот на воздухот во граници на дозволените нивоа на емисии. 
Во периодот на експлоатација, транспортот по улиците и зголемената 
концентрација на возила на пристапниот пат, ќе влијае на зголемување на 
концентрацијата на присутни честици во воздухот. Вегетациската покривка 
изложена на висока концентрација на честици може да биде оштетена кога истите 
се наоѓаат во комбинација со другите присутни полутанти во воздухот, создадени 
како резултат на мобилните извори на загадување, посебно изразени на просторот 
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кој е предмет на анализа. Крупните честици, како прашината која паѓа директно на 
површината на земјата, ја редуцираат размената на гасови и процесите на 
фотосинтеза што води кон редукција на растот кај растенијата. 

8.1.4  Мерки за заштита од бучава во животната средина 
Изборот на мерките за контрола на бучавата зависи од повеќе фактори, 

меѓу кои, просторот што е предмет на анализа, трошоците, безбедноста 
иестетиката и од посакуваното ниво на редукција на звукот. При вршењето на 
предвидените активности да се обезбеди висок степен на заштита на животната 
средина и животот и здравјето на луѓето кои претстојуваат во непосредната 
околина. Потребно е да се нагласи дека загадувачот е должен да ги надомести 
трошоците за отстранување на опасноста од загадување на животната средина, да 
ги поднесе тршоците за санација и да плати правичен надомест за штетата 
причинета врз животната средина, како и да ја доведе животната средина, во 
најголема можна мерка, во состојба како пред оштетувањето.  

8.2 Мерки за справување со отпад 

Согласно со член 7 од Законот за управување со отпадот (Закон за 
управување со отпадот (Службен весник на Р.М” број. 68/04, 71/04, 107/07, 102/08, 
143/08, 124/10, 51/11, 123/12, 147/13, 163/13, 51/15, 146/15, 192/15, 39/16), 
создавачите на отпад се должни во најголема можна мера, да го избегнат 
создавањето на отпад и да ги намалат штетните влијанија на отпадот врз 
животната средина, животот и здравјето на луѓето.  Потребно е да се потенцира 
дека создавачот и/или поседувачот на отпадни материи и емисии ги сноси сите 
трошоци за санација на евентуално предизвиканите нарушувања во животната 
средина; Да се избегне губење, модификација и фрагментација на живеалиштата и 
прекумерно искористување на биолошките ресурси, со цел да се намалат или 
целосно елиминираат негативните последици врз стабилноста на екосистемите и 
деградација на биодиверзитетот.  Во периодот на градба на новите содржини ќе се 
отстрани и поголема количина на почва. По завршувањето на градежните 
активности потребно е да се процени можноста за повторно искористување на 
отстранетата почва од теренот, со цел да се избегнат дополнителните економски 
трошоци заради потребата од нејзина дислокација. По завршување на 
активностите на терен шутот треба да биде уредно одложен на депонија. Согласно 
Законот за управување со отпад. Создавачите на отпад се должни во најголема 
можна мера, да го избегнат создавањето на отпад и да ги намалат штетните 
влијанија на отпадот врз животната средина, животот и здравјето на луѓето. При 
управување со отпадот по претходно извршената селекција, отпадот треба да биде 
преработен по пат на рециклирање, повторно употребен во истиот или во друг 
процес за екстракција на секундарните суровини или пак да се искористи како 
извор на енергија.  Создавачот и/или поседувачот на отпадни материи и емисии ќе 
ги сноси сите трошоци за санација на евентуално предизвиканите нарушувања во 
животната средина. По завршувањето на градежните активности потребно е да се 
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обезбеди вегетациски покривач на почвата околу новоизградените содржини. Со 
плановите за хортикултура да се утврдат исклучиво декоративни насади.  

8.3 Мерки за одржлива мобилност и безбедност во сообраќајот 

Улична мрежа во планскиот опфат е планирана по принцип на хиерархиска 
функционална класификација, од секундарна мрежа.   Вкупна површина на 
планскиот опфат изнесува   1,74 ха од која  3538 м2  или 0,4 ха  е под сообраќајни 
коловозни површини или 20% од површината на вкупниот плански опфат. 
Комплетната сообраќајна сигнализација на уличната мрежа, како верикална и 
хоризонтална треба да е изведена согласно прописите од областа на сообраќајот. 
Временскиот рок за дејствување на возилата за брза помош би изнесувал до 10 
минути. 

8.4 Мерки за заштита од разурнување, природни непогоди и технолшки 
хаварии 

Претходните услови за заштита и спасување дадени во писмениот 
допис од Дирекцијата за заштита и спасување, се комплетно вградени во Детален 
урбанистички план и се дадени во понатамошниот текст.  Со Законот за заштита и 
спасување (Сл. в. на РМ бр 36/04, 49/04,  86/08,  124/10 и 18/11 и 41/14, пречистен 
93/12 и 41/14) се уредува системот за заштита и спасување на луѓето, животната 
средина, материјалните добра, природните богатства, животинскиот и 
растителниот свет и културното наследство од природни непогоди и други несреќи 
во мир, вонредна состојба и воена состојба во Република Македонија. Согласно 
Законот за заштита и спасување (Сл. в. на РМ бр 36/04, 49/04,  86/08,  124/10 и 
18/11 и 41/14, пречистен 93/12 и 41/14) и Закон за пожарникарство  (Сл. в. на РМ 
бр 67/04, 81/07 и 55/13 и 158/14, 193/15, 39/16) Закон за управување со кризи 
(Сл.в.на РМ бр. 29/05 и 36/11 и 41/14 и 104/15, 39/16) задолжително треба да се 
применуваат мерките за заштита и спасување.  Заштитата и спасувањето во 
Републиката се организира како единствен систем за откривање и спечување на 
настанувањето на последиците од настанатите природни и други несреќи и 
давање на помош во мир, вонредна состојба и воена состојб. Заштитата и 
спасувањето претставува поврзан процес за планирање, програмирање, 
организирање, раководење, командување, координирање, спроведувње, 
финансирање и надзор за навремена и ефикасна превенција како и подготвување, 
дејствување и отстранување на причините и последиците од природни непогоди и 
други несреќи. Заштитата и спасувањето е работа од јавен интерес. Заштитата и 
спасувањето  во Републиката ги организираат и спроведуваат  државните органи, 
органите на државната управа, органите на единиците на локалната самоуправа, 
јавните претпријатија, јавните установи и служби, трговски друштва, здруженија на 
граѓани, граѓаните и силите за заштита и спасување, на начин уреден со овој закон, 
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прописите донесени врз основа на овој закон, како и нормативите, стандардите и 
правилата на техничката практика.  Субјектите дадени погоре се должни да 
организираат заштита и спасување на своите вработени и луѓето затекнати во 
објектите во моментот на настанување на природната непогода или друга несреќа. 
Организацијата на мерките за заштита и спасување опфаќа планирање и 
подготвување на активности за спроведување на мерките за заштита и спасување 
Мерките за заштита и соасување се остваруваат преку организирање на дејства и 
постапки од превентивен и оперативен карактер, кои ги подготвуваат и 
спроведуваат Републиката (преку органите на државната управа во областите за 
кои се основани), единиците на локалната самоуправа, трговските друштва, 
јавните претпријатија, установите и службите. Спроведувањето на мерките за 
заштита и спасување од членот 61 на овој закон, посебно за секоја, со уредба го 
уредува Владата. Органите на државната управа, органите на единиците на 
локалната самоуправа, трговските друштва, јавните претпријатија, установите и 
службите, се должни да ја предвидат и планираат организацијата на 
спроведувањето на мерките за заштита и спасување и да спроведат мерки кои се 
во функција на превенцијата. Во функцијата на превенцијата се следниве мерки и 
активности:  

1. изработка на Процена на загрозеност за можни опасности и План за
заштита и спасување од проценети опасности 

2. вградување на предвидените и планираните мерки за заштита и
спасување во редовното планирање и работа 

3. уредување на просторот и изградба на објектите, во функција на заштита
и спасување 

4. воспоставување на организација и систем потребни за заштита и
спасување 

5. обезбедување на материјална база, персонал и други ресурси потребни
за извршување на планираната организација. 

 Методологијата за содржината и начинот на проценувањето на 
опасностите и планирање на заштитата и спасувањето, како и нормативите и 
стандардите врз основа на кои се определуваат државните органи и другите 
правни лица кои се должни да донесат план за заштита и спасување ги утврдува 
Владата. 

 Мерките за заштита и спасување задолжително се применуваат: 

1. при планирањето и уредувањето на просторот и населбите

2. во проектите, за објекти и технолошки процеси наменети за складирање,
производство и употреба на опасни материи, нафта и нејзини деривати, 
енергетски гасови, јавниот сообраќај, црна и обоена металургија, како и за јавна, 
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административна, културна, туристичко-угостотелска дејност и 

3. при изградба на објекти и инфраструктура

 Начинот на применувањето на мерките за заштита и спасувањето, при 
планирањето и уредувањето на просторот и населбите, во проектите и при 
изградба на објектите, како и учество во техничкиот преглед,  Владата го уредува 
со уредба.  

Во функција на уредувањето на просторот задолжително се обезбедува: 

1. изградба на објекти отпорни на сеизмички дејства

2. регулирање на водотеците и изградба на систем на одбрамбени насипи

3. изградба на снегозаштитни појаси и пошумување на голините

4. обезбедување на противпожарни пречки

5. изградба на објекти за заштита и

6. изградба на потребна инфраструктура

За навремено предупредување на населението за можни опасности и 
превенција од нив, во рамките на системот за заштита и спасување во Републиката 
се воспоставува: 

1. набљудување, јавување и известување и

2. организација за извршување на функции за заштита и спасување во
рамките на редовната дејност. За ефикасна заштита на населението и 
материјалните добра, граѓаните на Републиката, единиците на локалната 
самоуправа, трговските друштва, јавните претпријатија, установите задолжително 
обезбедуваат средства за лична и колективна заштита, материјално-технички 
средства потребни за спроведување на мерките за заштита и спасување и за 
силите за заштита и спасување и соодветно обучен персонал. Една значајна мерка 
за заштита и спасување која треба да се почитува за Детален урбанистички план во 
функција на превенција и во функција на заштитата и спасувањето е и уредувањето 
на просторот и изградбата на објектите согласно сите технички прописи за таков 
вид на градби.  Во Детален урбанистички план опфатени се  дел од предвидените 
урбанистичко-технички и хуманитарни мерки за заштита и спасување, кои се 
карактеристични за локацијата и условите каде треба да се градат предвидените 
индустриски објекти односно намената на комплексот, согласно член 61 од 
Законот за заштита и спасување спасување (Сл.весник на РМ бр.36/04, 49/04, 
86/08, 124/10 и 18/11, пречистен текст 93/12) и подазоконските уредби и други 
правни прописи од оваа проблематика.  

Урбанистичко-технички мерки се: 

1. засолнување
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2. заштита и спасување од поплави

3. заштита и спасување од пожари, експлозии и опасни материи

4. заштита од неексплодирани убојни и други експлозивни средства

5. заштита и спасување од урнатини

6. заштита и спасување од техничко-технолошки несреќи

7. спасување од сообраќајни несреќи

Хуманитарни мерки се: 

8. евакуација

9. згрижување на загрозеното и настраданото население

10. радилошка, хемиска и биолошка заштита

11. прва медицинска помош

12. заштита и спасување на животни и производи од животинско потекло

13. заштита и спасување на растенија и производи од растително потекло

14. Асанација на теренот

 При изработката на планската документација Проценката на загрозеност 
од природни непогоди и други несреќи на општина Неготино е основа врз база на 
која се планираат мерките за заштита и спасување и истите треба понатаму да се 
вградат во проектната документација. При изработка на идејните и основните 
проекти, како и при изградба на градбите, мерките за заштита и спасување 
задолжително треба да се разработуваат детално и истите да се вградат, согласно 
член 7 од Уредбата за начинот на применување на мерки за заштита и спасување, 
при планирањето и уредувањето на просторот и населбите, во проектит и при 
изградба на објектите, како и учество во технички прегледи (Сл. Весник на РМ бр. 
105/05). Мерките за заштита и спасување се однесуваат на заштита  од природни 
непогоди и други несреќи, во мир и во војна и од воени дејствија.  Природни 
непогоди се земјотреси, поплави, лизгање на земјиште, снежни лавини и наноси, 
голомразица, град, суша кои со природни неконтролирани сили ја загрозуваат 
животната средина, животот и здравјето на луѓето, материјалните добра, 
животинскиот и растителниот свет и културното наследсво. Други несреќи се 
настани кои се резиултат на одредени  превиди и грешки во извршувањето на 
секодневните стопански и други активности, како и невнимание при ракување со 
опасни материи и средства за производство, складирање и транспорт на истите 
(пожари, големи несреќи во патниот, железничкиот и воздушниот сообраќај, 
несреќи во рудници, индустриски несреќи предизвикани од експлозии и други 
техничко-технлошки причини, паѓање на радиоактивни врнежи, прашини и талози, 
излевање на нафта и нафтени деривати, и други отровни хемикалии, екслозии на 
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гасови, запалливи течности и гасови, како и други отровни хемикалии, експлозии 
на гасови, запалливи течности и гасови, како и други горливи матери кои со 
воздухот создаваат експлозивни смеси и други експлозивни матерјали од поголем 
размер). Дел од природните непогоди и другите несреќи можат да се јават и во 
границите на планскиот опфат.  

8.4.1  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 
Деталниот урбанистички план 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 
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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 план. Потребни 
се геомеханички, геолошки и хидротехнички испитувања на теренот. 

8.4.2  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 ма 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 
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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. Со глед на конфигурацијата на теренот на овој плански опфат не се 
можни поплави.  

8.4.3   Мерки за заштита од пожар, експлозии и опасни материи 
При изработката на Детален урбанистички план предвидени се пропишани 

мерки за заштита од пожари, согласно член 68 од: - Законот за заштита и 
спасување  (Сл. в. на РМ бр 36/04, 49/04,  86/08,  124/10 и 18/11 и 41/14) пречистен 
текст(Сл. в на РМ бр.  93/12 и 41/14 и 129/15)  како и согласно:  

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

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

 - Закон за заштита од експлозивни материи (Сл. в. на СРМ 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. 32/11 и 145/13)  

- 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 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 
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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. 100/10) 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.  

Улиците  за пристап до планскиот опфат и внатре во планскиот опфат 
сесо соодветни квалитетни хоризонтални и вертикални елементи на коловозот и 
овозможуваат непречена интрвенција на противпожарните возила. Падот на 
сообраќајницата е со мали вредности и е погоден за одвивање сообраќај на сите 
моторни возила. 

8.5 Мерки за заштита на недвижното културно наследство 

 Согласно Законот за урбанистичко планирање („Сл. Весник на РСМ“ 
бр.32/20),  во просторните и урбанистички планови, врз основа на документацијата 
за недвижното културно наследство, задолжително се утврдуваат плански мерки 
за заштита на спомениците на културата, како и насоки за определување на 
режимот на нивната заштита. Недвижното културно наследство е поделено на 
видови: споменици, споменични целини и културни предели.  По писменото 
обраќање, до Министерсво за култура - Управа за заштита на културното 
наследство е добиен одговор, со кое се потврдува дека во рамките на планскиот 
опфат нема  заштитени добра и добра за кои основано се претпоставува дека 
претставуваат културно наследство. 
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Б) НУМЕРИЧКИ ДЕЛ:  
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2. БИЛАНСНИ ПОКАЗАТЕЛИ 

2.1 Билансни показатели 
Вкупната  површина на планскиот опфат изнесува 1,74ха  (17434 м2).     

Во табеларниот прилог   се дадени сите урбанистички параметри , за постојната и 
планираната  состојба на планскиот опфат со површини за земјиштето и градбите 
како и  сите урбанистички параметри  за планскиот  опфат. 

БИЛАНСНИ ПОКАЗАТЕЛИ - Постојна состојба  

Класа на намени Површина м2 
А1 - Домување во станбени куќи 9642 
В4 - Државни институции 396 
Неизградено земјиште 4162 
Сообраќајници 3234 
ВКУПНО 17434 

 

БИЛАНСНИ ПОКАЗАТЕЛИ – Планирана состојба  

Класа на намени Површина м2 
А1 - Домување во станбени куќи 9445,46 
А2 - Домување во згради  4054,22 
В4 - Деловни и комерцијални дејности во големи канцелариски згради 395,61 
Сообраќајници 3538,71 
Вкупно 17434 

 

 СПОРЕДБЕНИ БИЛАНСНИ ПОКАЗАТЕЛИ Постојна состојба Планирана состојба 
1 Плански опфат(м2) 17434 17434 
2 Број на градежни парцели 23 23 
3 Површина на приземје (м2) 3190 7307 
4 Развиена површина по катови (м2) 4931 32318 
5 Процент на изграденост  18% 41,91% 
6 Коефициент  на искористеност 1.54 1.85 
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