
1 

“ПАРАМЕТАР” ДООЕЛ - Скопје 
Друштво за проектирање, инженеринг градба и консалтинг 

Ул.”Мајка Тереза” бр. 18-1/1, ЕДБ: МК4080011524085 
e-mail:parametar1@gmail.com тел: 070 221 278 

 ПЛАНСКА  ПРОГРАМА 
ЗА 

ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ  ПЛАН 
ЗА  УРБАНА ЕДИНИЦА  

5 ДЕЛ ОД БЛОК 17 
(помеѓу улица „ Фемо Кулаков“, „8 Ноември“  и 

 „Владо Арсов Шпанац “) 

ОПШТИНА  НЕГОТИНО 

Тех.бр. 04-82/2022 
Мај  2022 



2 
 

 

 

СОДРЖИНА: 

 
СОДРЖИНА: ................................................................................................................................... 2 

ОПШТ ДЕЛ ...................................................................................................................................... 3 

TЕКСТУАЛЕН ДЕЛ ........................................................................................................................ 10 

1. ВОВЕД .............................................................................................................................. 11 

2. ПОДРАЧЈЕ НА ПЛАНСКИ  ОПФАТ ............................................................................... 11 

3. СПЕЦИФИЧНИ ПОТРЕБИ .............................................................................................. 11 

4. ОПШТИ ЦЕЛИ .................................................................................................................. 12 

5. ПОСЕБНИ ЦЕЛИ ............................................................................................................. 12 

6. ПРОГРАМСКИ СОДРЖИНИ ........................................................................................... 13 

ГРАФИЧКИ ДЕЛ ............................................................................................................................ 15 

ИЗВОД ОД ГУП ............................................................................................................................. 16 

ИЗВОД ОД ДУП ............................................................................................................................ 17 

ИЗВОДИ ОД СОСЕДНИ ПЛАНОВИ ............................................................................................ 18 

ЗБИРЕН ГРАФИЧКИ ПРИЛОГ .................................................................................................... 19 

АЖУРИРАНА ГЕОДЕТСКА  ПОДЛОГА ...................................................................................... 20 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



3 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ОПШТ ДЕЛ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

  



5 
 

  
  
  



6 
 

  
  



7 
 

  

 



8 
 

“ПАРАМЕТАР” ДООЕЛ - Скопје  

ТРГОВСКО ДРУШТВО ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ, ИНЖИНЕРИНГ, ГРАДБА И КОНСАЛТИНГ 
                                                                                                            

Врз основа на член 44 од Законот за урбанистичко планирање („Службен весник на 
РСМ“ број 32/2020), ПАРАМЕТАР ДООЕЛ - Скопје, го издава следното: 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
за назначување планер 

 
 

За изработка на планска програма за 
ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ  ПЛАН 

ЗА  УРБАНА ЕДИНИЦА  
5 ДЕЛ ОД БЛОК 17 

(помеѓу улица „ Фемо Кулаков“, „8 Ноември“  и 
 „Владо Арсов Шпанац “) 

 
како планер се назначува: 

 
Методи Хаџи-Андов, дипл. инж. арх., овластување бр. 0.0583, планер 

 
 

Планерот е должен планската програма да ја изработи согласно член 44 од 
Законот за урбанистичко планирање („Службен весник на РСМ “бр. 32/2020), 
Правилникот за урбанистичко планирање („Службен весник на РСМ ” бр. 225/2020, 
219/2021 и 104/2022) и, како и другите важечки прописи и нормативи од областа на 
урбанизмот. 
 

ПАРАМЕТАР ДООЕЛ Скопје 
 

Управител: 
Методи Хаџи - Андов 

 
 

___________________ 
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1. ВОВЕД 
 
Изработката на Планската  програма е законска обврска  согласно член 

44 од Законот за урбанистичко планирање („Сл.весник на РСМ“ бр.32/20).  
Изработката  на   Детален урбанистички  план  за  Урбана единица 5 дел од 
блок 17 (помеѓу улица „ Фемо Кулаков“, „8 Ноември“  и „Владо Арсов Шпанац“) 
општина Неготино, е планиран во Програмата за изработка на урбанистички 
планови за 2022 година,  донесена од страна на Совет на општина Неготино. 

 
  

2. ПОДРАЧЈЕ НА ПЛАНСКИ  ОПФАТ 
 
Изработката  на Детален урбанистички  план  за  Урбана единица 5 дел 

од блок 17 (помеѓу улица „ Фемо Кулаков“, „8 Ноември“  и „Владо Арсов 
Шпанац“) општина Неготино,  ќе се изработи за плански  опфат согласно 
ажурираната геодетска подлога, која е составен дел  на оваа Планска   
програма. 

Граници на планскиот опфат се: 
- на запад е улица „Фемо Кулаков“ 
- на север и североисток улица „8 Ноември“, и 
- на јужната страна улица „Владо Арсов Шпанац“. 
 

3. СПЕЦИФИЧНИ ПОТРЕБИ 
  
••  ННААММЕЕННССККАА  УУППООТТРРЕЕББАА  ННАА  ЗЗЕЕММЈЈИИШШТТЕЕ  
Врз основа на барањата на инвеститорот, при изработката на  Детален 

урбанистички план за Урбана единица 5 дел од блок 17 (помеѓу улица „Фемо 
Кулаков“, „8 Ноември“ и „Владо Арсов Шпанац“) општина Неготино, ддаа  ссее  
дефинира основна класа на намена : 

 
А - ДОМУВАЊЕ И ПРЕСТОЈ 
- А1 - Домување во куќи 
- А2 - Домување во згради  
 
Д - ЗЕЛЕНИЛО, РЕКРЕАЦИЈА И МЕМОРИЈАЛНИ ПРОСТОРИ 
Д1 -  Парковско и пејзажно зеленило 
 
Е - ИНФРАСТРУКТУРА 
E1 - Сообраќајни линиски и други инфраструктури  

 
Компатибилните класи на намена во однос на основната намена да се 

одредат согласно член 82 од Правилникот за урбанистичко планирање 
(„Службен весник на РСМ ” бр. 225/2020, 219/2021 и 104/2022). 
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4. ОПШТИ ЦЕЛИ 

 
Деталниот урбанистички план треба да се изработи согласно извод од 

ГУП за град Неготино,  истражувањата извршени по пат на директен увид  на 
теренот и  анализа на добиените податоци  и истата треба да ги содржи сите 
елементи дефинирани за ваков вид на планови согласно Законот за 
урбанистичко планирање („Сл.весник на РСМ“ бр. 32/20) и тоа: 

- Документациона основа со текстуален, графички  и нумерички дел и  
- Планска документација со текстуален, графички и нумерички дел. 

 
 Графичкиот  дел треба да се изработи во дигитална форма и во размер 

1:1000.  
При увид на лице место да се извршат следните задачи: 
- Инвентаризација на постоечки објекти во рамките на планскиот опфат, 
- Архитектонско снимање на постоечките објекти на планскиот опфат, 
- Анкета со корисниците на објектите и просторот, со што ќе се утврди 

намената, процентот на изграденост и корисната површина на градбите. 
 При изработката на Детален урбанистички  план  за  Урбана единица 5 

дел од блок 17 (помеѓу улица „ Фемо Кулаков“, „8 Ноември“  и „Владо Арсов 
Шпанац“) општина Неготино, да се почитува изведената сообраќајна мрежа и 
планираните сообраќајници  од постоечките урбанистички планови за 
планскиот опфат. 

  Сите постоечки подземни и надземни градби во рамките на планскиот 
опфат да се евидентираат на ажурираната геодетска подлога која треба да 
биде составен дел на документационата основа на планот. 

Да се почитува постоечката инфраструктурна мрежа, а доколку 
инфраструктурата поминува низ приватно земјиште истата да се помести на 
јавна површина. 

 
 

5. ПОСЕБНИ ЦЕЛИ 
 

••  ННААММЕЕННАА  ННАА  ЗЗЕЕММЈЈИИШШТТЕЕТТОО  
Врз основа на намените на просторот, за планираниот опфат ја 

предлагаме  следната концепција на организација на просторот според 
основната класа на намена на земјиштето: 

 
А – ДОМУВАЊЕ И ПРЕСТОЈ 
- А1 – Домување во куќи 
- А2 – Домување во згради  
 
Д – ЗЕЛЕНИЛО, РЕКРЕАЦИЈА И МЕМОРИЈАЛНИ ПРОСТОРИ 
Д1 -  Парковско и пејзажно зеленило 
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Е- ИНФРАСТРУКТУРА 
E1 – Сообраќајна патна инфраструктура  
 
Заради флексибилноста на планот при одредување на намената на 

земјиштето како планска одредба да се утврди максимален процент на 
учество на компатибилните класи на намена  во рамките на основната класа 
на намена  согласно Правилникот за урбанистичко планирање („Службен 
весник на РСМ ” бр. 225/2020, 219/2021 и 104/2022). 

 
 
• ВИСИНА НА ОБЈЕКТИ 
Висината на објектите да биде согласно Законот за урбанистичко 

планирање  („Сл.весник на РСМ“ бр. 32/20) и Правилникот за урбанистичко 
планирање („Службен весник на РСМ ” бр. 225/2020, 219/2021 и 104/2022). 

 
 
• ГРАДЕЖНА ЛИНИЈА И ПОВРШИНА ЗА ГРАДЕЊЕ 
- При дефинирање на површината за градење да се запазат 

растојанијата помеѓу површината  за градење и границата на градежната 
парцела  согласно член 107 од Правилникот за урбанистичко планирање 
(„Службен весник на РСМ ” бр. 225/2020, 219/2021 и 104/2022). 

- Да се дефинираат можните пречекорувања  на издадените елементи, 
согласно член 108 од Правилникот за урбанистичко планирање („Службен 
весник на РСМ ” бр. 225/2020, 219/2021 и 104/2022). 

 
 
••  ССООООББРРААЌЌААЈЈ  
- Да се обезбеди пристап од постоечките сообраќајници. 
- Паркирањето да се реши во рамките на градежната парцела , согласно 

член 134 од Правилникот за урбанистичко планирање („Службен весник на 
РСМ ” бр. 225/2020, 219/2021 и 104/2022). 
 
 

6. ПРОГРАМСКИ СОДРЖИНИ  
 

Содржината на Детален урбанистички  план  за  Урбана единица 5 дел 
од блок 17 (помеѓу улица „ Фемо Кулаков“, „8 Ноември“  и „Владо Арсов 
Шпанац“) општина Неготино,  да биде во согласност со Правилникот за 
урбанистичко планирање („Службен весник на РСМ ” бр. 225/2020, 219/2021 и 
104/2022) и  согласно член 44 од Законот за урбанистичко планирање  
(„Сл.весник на РСМ“ бр. 32/20)  и тоа: 

 
- Документациона основа со текстуален, графички  и нумерички дел и  
- Планска документација со текстуален, графички и нумерички дел. 
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За Детален урбанистички  план  за  Урбана единица 5 дел од блок 17 
(помеѓу улица „ Фемо Кулаков“, „8 Ноември“  и „Владо Арсов Шпанац“) 
општина Неготино, задолжително треба да се изработи стручна ревизија  од 
овластена планерска куќа. 

Исто така задолжително треба да се обезбедат податоци и информации 
од јавните претпријатија и органите на државната управа согласно член од 
Законот за урбанистичко планирање („Сл.весник на РСМ“ бр. 32/20). 

 
При изработката на урбанистичкиот план ќе бидат почитувани сите 

податоци, информации и мислења добиени од органите на државната управа 
и другите субјекти. 
 

 

                                                     Изработил: 

Методи  Хаџи-Андов 

_________________ 
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MERKI ZA ZA[TITA I SPASUVAWE 
 
Уводен дел: 
Мерките за заштита и спасување (ЗС)  за ГУП за град Неготино општина 
Неготино се вградени врз основа на Законот за заштита и спасување 
(Сл.Весник на РМ бр.36/04, 49/04, 86/06, 124/10 и 18/11), Уредбата за 
начинот на применувањето на мерките за заштита и спасување при 
планирањето и уредувањето на просторот и населбите(Сл.В.На РМ 
бр.105/05) и другите подзаконски акти кои се однесуваат на поодделните 
мерки за заштита и спасување, а во согласност со член 11,точка 6 од 
Законот за просторно и урбанистичко планирање(Сл Весник на РМ бр.24/08). 
 
Опис на локацијата и објектите(основни податоци во врска со Заштита и 
спасување и кратка процена на загрозеноста на планскиот опфат(ПО) 
 

а)Општи карактеристики 
Планскиот опфат на ГУП за град Неготино претставува дополнување на 
постоечкиот ГУП за град Неготино. 

-Површината на планскиот опфат изнесува 369ха. 
 
 Планирана е класа на намена  
  А – Домување, 
  Б – Комерцијални и деловни намени, 
  В – Јавни институции 
  Г – Производство, дистрибуција и сервиси 
  Д – Зеленило и рекреација 
  Е - Инфраструктура 
-Теренот на местото на опфатот е релативно рамен, а почвата е со 

релативно добри геомеханички карактеристики и со слаба пошуменост. Во 
поглед на сеизмичката загрозеност опфатот се наоѓа во зона со коефициент 
на сеизмичност од 8 степени по Макросеизмичката скала(МСС); 

-Во непосредна близина на планскиот опфат нема реки , водотеци и 
водени акумулации од кој би бил загрозен од  евентуални поплави. 

-Предвидената густината на објектите и сообраќајната инфрастуктура во 
градежната парцела е со урбанистичко технички карактеристики  со кои се 
овозможуваат превентивните оперативните мерки  за заштита и спасување. 

 
б)Процена на загрозеноста на планскиот опфат и утврдување на 

потребните мерки за заштита и спасување 
-Нема потреба за изградба на објекти за заштита(засолништа),со оглед 

дека општина Неготино, а со тоа и третираниот плански опфат се наоѓа во 
зона на воена загрозеност со III основен степен на загрозеност; 

-Со оглед на отсуството на реки,водотеци и брани во близина на 
локацијата нема потреба за преземање на посебни мерки за заштита од 
поплави,освен вообичаените за прописен одвод на атмосверските води; 

 
-Потребно е да се вградат мерки за заштита од пожари,соодветни на 

степенот на загрозеност на планскиот опфат. 
O~ekuvano po`arno opteretuvawe e 420-840 KJ, {to proizleguva od 

opteretuvawe 25-50 kg/m² .Toa zna~i deka opteretuvaweto e sredno i 
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pojaveniot po`ar mo`e da se prenesuva vo neposrednata okolina, {to 
diktira postavuvawe na protivpo`arni hidranti na 80-100m rastojanie. 

Загрозеноста од евентуални шумски пожари е мала; 
-Со оглед на тоа дека поширокиот реон во кој се наоѓа третираниот 

плански опфат не е регистриран по присуството на заостанати 
неексплодирани убојни средства (НУС), нема потреба во планската 
документација да се вградат превентивни мерки за заштита од истите; 

-Со оглед на тоа дека планскиот опфат се наоѓа во сеимичка зона (8 
степени по МСС),треба да бидат застапени соодветни превентивни технички 
мерки; 

 
в)Заклучок 
Согласно член 6 од Уредбата за начинот на применувањето на мерките 

за заштита и спасување,при планирањето и уредувањето на просторот и 
населбите(Сл.В.На РМ бр.105/05),врз основа на процената на загрозеност 
на планскиот опфат во ГУП за истиот,спрема член 61 од Законот за заштита 
и спасување се опфатени следните урбанистичко-технички  мерки за 
заштита и спасување: 

-Заштита и спасување од пожари,екплозии и опасни материи; 
-Заштита и спасување од урнатини; 
-Заштита и спасување од техничко-технолошки несреќи. 
Со вградување на истите ќе се овозможи преземање и непречено 

реализирање и на потребните хуманитарни мерки - евакуација – прва 
медицинска помош. 
 

1.Заштита и спасување од пожари,екплозии и опасни материи 
Согласно член 68,став 3 од Законот за ЗС (прочистен текст) во ГУП Неготино 
на третираниот ПО опфатени се потребните превентивни мерки за заштита 
и спасување од пожари,експлозии и опасни материи со планираните 
урбанистички решенија во ПО и превидената примена на техничките 
нормативи при понатамошната фаза на на проектирање и изградба на 
планираните објекти во истиот, и тоа: 
-Бидејќи во близина на планскиот опфат има водоводна мрежа,согласно 
член 76 од Законот за ЗС планирано е потребниот проток на вода за гасење 
на пожари да се обезбеди со приклучок од водоводната мрежа во рамките 
на планскиот опфат. 
-Во рамките на поширокото опкружување на планскиот опфат предвидена е 
изградба на хидрантска мрежа за гасење пожари, регулирано со 
Правилникот за техничките нормативи за хидрантска мрежа за гасење  на 
пожари. 
   Со оглед на површината на опфатот, хидрантската мрежа е планирана за 
поширок дел од населбата бидејќи сите околни објекти се со намена 
домување и предвидена е со поставување на надворешни хидранти со 
пречник 80 до 100мм, на меѓусебно растојание помало од 80м, со пречник на 
разводниот цевовод не помал од 100мм со проток на вода од 10 л/сек и 
обезбеден потребен-пресметан притисок (5 бари)  на местото на 
потрошувачката, кој не смее да биде помал од 2,5 бари (член 17,20 и 21 од 
гореспомнатиот Правилник). 
    Надворешните  хидранти се предвидени подземни и на растојание 5-10м 
од објектите. 
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-Предвидена прописна оддалеченост меѓу објектите која не дозволува 
префрлање на евентуалниот пожар од еден на друг објект. 
-Предвидени прописни сервисни  улици со ширина на коловозот од 6,0м со 
што е обезбеден непречен пристап на ПП и други возила. 
-Внатрешно сообраќајно решение (сообраќајници и платоа) овозможува 
непречен пристап и маневар на силите и средствата за гасење пожари. 
Носивоста на коловозот на сообраќајниците треба да изнесува 10 тони  на 
осовинско оптеретување, а минималната ширина на едносмерна 
сообраќајница изнесува 3,50м. 
-Избор на градежни материјали за изградба на предвидените објекти со  
конструктивни елементи со потребен степен на отпорност на пожари. 
• Со наведените урбанистичко-технички мерки  се овозможува и примената 
на оперативните мерки за заштита и спасување од пожари,експлозии и 
опасни материи за откривање,спречување на ширење и гасење на пожари и 
експлозии, утврдување на причините за настанување, како и давање помош 
при отстранување на последиците . 
 
2.Заштита и спасување од урнатини 
Согласно член 8 од Уредбата за спроведување на заштитата и спасувањето 
од урнатини (Сл.Весник на РМ бр.98/2005) во ГУП за град Неготино утврдени 
се следните мерки за заштита и спасување од урнатини: 
-Оптималната отпорност на објектите од уривање предизвикано од 
сеизмички потреси изнесува 8 степени по МСС, поради што проектирањето 
на истите треба да се врши со наведениот коефициент на сеизмичност и со 
правилен избор на соодветен конструктивен систем и градежни материјали. 

-Со оглед на вкупната површина на опфатот,се претпоставува мал 
степен на урнатини и нивен мал процентуален однос спрема слободните 
површини; 

 -Stepen na proodnost na soobra}ajnicite - soobra}ajnata mre`a vo 
slu~aj na urnatini se obеzbeduva so predvidenoto propisno rastojanie 
me|u objektite, koi }e ovozmo`at brz pristap i nepre~ena rabota na 
silite za za{tita i spasuvawe. Proodnosta na komunikaciite pome|u 
objektite zavisi od nivnata katnost i rastojanijata na istite od dvete 
strani na komunikacijata. Odreduvaweto na me|usebnoto rastojanie 
pome|u objektite treba da se vr{i so predvidena {irina na urnatinite 
koja iznesuva  minimum ½ od visinata na soodvetnite objekti, so {to se 
onevozmo`uva sozdavaweto na t.n. tesni grla na soobra}ajnicite, kako i 
sozdavawe na zona na totalni urnatini;    
 Со наведените урбанистичко-технички мерки  се овозможува и примената 
на оперативните мерки за спасување од урнатини  кои опфаќаат мерки и 
активности за заштита од уривање, извидување на урнатините, пронаоѓање 
на затрупаните, осигурување на конструкцијата на оштетените и 
поместените делови на објектот заради спречување на дополнително 
уривање, преземање на мерки за заштита од дополнителни опасности, 
извлекување на затрупаните, давање на прва медицинска помош и 
извлекување на материјалните добра. 
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3.Заштита и спасување од технолошко-технички несреќи 
Бидејќи во планскиот опфат е предвиден објект со намена домување, во 

него не се употребуваат материи или постројки што предизвикуваат висок 
степен на загрозеност на луѓето и материјалните добра, со оглед на 
конкретниот  вид на дејноста на истите,потребно е согласно член 82 од 
Законот за заштита и спасување а во врска со член 2 од Правилникот за 
мерките за заштита од пожари, експлозии и опасни материи и член 14 од 
Правилникот за техничките нормативи за хидрантска мрежа за гасење на 
пожари се вградени и се предвидуваат следните превентивни мерки за 
заштита од технолошко-технички несреќи: 

-Примена на техниките нормативи при проектирањето и изградбата на  
објекти; 

-Редовно  и прописно одржување на инсталациите и опремата во истите; 
-Одржување и заштита на инфраструктурните водови во планскиот 

опфат; 
-Примена на прописи од областа на безбедноста и здравјето при работа 

и други во зависност од конкретната дејност на објектите. 
 

8. ИЗВАДОК ОД ЗАШТИТНО-КОНЗЕРВАТОРСКИ ОСНОВИ ЗА 
ГЕНЕРАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА НЕГОТИНО 

Заштитно конзерваторските основи за подрачјето на опфатот, за 
период од 2016-2026г., се изработуваат согласно  Законот  за  заштита  
на  културното  наследство (Сл. весник на  РМ бр. 20/04, 115/07, 18/11, 
148/11, 23/13, 137/13, 164/13, 38/14, 44/14, 199/14, 104/15, 154/15, 192/15 и 39/16),  и 
според  Правилникот  за  содржина  и  методологија  за  изработка  на  
заштитно - конзерваторските  основи  за  културното  наследство (Сл. 
весник на РМ бр. 111/05).  

Заштитно - конзерваторските  основи  ги  изработуваат  
надлежни  установи  за  заштита  на  недвижно  културно  наследство,  
доколку  во  оправдани  случаи  Управата   не  определи  друго  правно  
лице  за  нивно  подготвување  согласно  со  закон. 

Заштитно - конзерваторските  основи  ги  одобрува  и  заверува  
Управата  за  заштита  на  културното  наследство - Скопје. 

Заштитно - конзерваторските  основи  треба да  послужат  како  основа  за  
изготвување  на  параметрите  за  заштита  на  културното  наследство при  
изготвување  на  Генералниот урбанистички  план за град Неготино. 

Од страна на НУ Национален конзерваторски центар - Скопје, надлежен за 
заштита на недвижното културно наследство на подрачјето на општината 
Неготино (член 71 став 7 и член 146 став 4 точка 3 в.в. член 178 став 1 точка 1 од 
ЗЗКН), изработени се Заштитно – конзерваторски основи за Генерален 
урбанистички план за град Неготино, od koi go naveduvame odnosno 
citirame del od tekstualniot del koj se odnesuva za Re`imot na 
za{tita vo ramkite na planskiot opfat: 
 
Степени на заштита  

За поединечните заштитени добра кои ја сочинуваат Зоната на ограничена 
(гарантирана) заштита, со овие ЗКО се утврдува режим на заштита од два 
различни степена, поточно: 

 режим на заштита од втор степен, предметен за просторот во 
границите на самоте добра и 
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 режим на заштита од трет степен, предметен за контактната зона 
на самите добра. 

1 Режим на заштита на поединeчните заштитени добра 
 (Режим на заштита од втор степен) 
 За заштитените добра се определува режим на заштита од втор степен. 

Режимот на заштита од втор степен подразбира; зачувување на изворната 
состојба, а конзерваторските интервенции да не бидат во спротивност со целите 
на заштитата и изворниот карактер на доброто. Постојната урбана структура 
(изградена и неизградена) се адаптира за тековните потреби и нови функции, 
користејќи ги архитектонските карактеристики на добрата. 

 Зачувување на постојната состојба, габарит и висини, а заштитно 
конзерваторските интервенции да не бидат во спротивност со 
конзерваторските принципи и начела на конзервацијата. 

 задржување на постојното ниво на изграденост и лоцираност на објектите 
односно исклучување на можноста за изградба на нови градби на таа 
парцела; 

 задржување на постојната намена на објектите и отворениот простор; 
 
 редовно одржување на објектите и преземање мерки на непосредна заштита 

по потреба (превентива, конзервација, санација, реставрација); 
 
2– Режим на заштита на контактна зона  
  (Режим на заштита од трет степен) 
 За контактна зона, согласно Правилникот се определува Режим на заштита од 
трет степен; каде се исклучува можноста за изградба на нови објекти и проектни 
решенија за градба на објекти освен наменски објекти како сувенирници , времени 
објекти, патеки или хортикултурно уредување на просторот околу заштитеното 
добро без да се нарушува амбиентот и силуетата на споменикот кој треба да остане 
во изворна затекната состојба. 
 
Параметри за заштита на културното наследство 
(Заштитно-конзерваторски услови) 
За подрачјето на опфат на овие ЗКО што припаѓа на Зоната на ограничена 
заштита, се определуваат следните параметри за заштита (заштитно - 
конзерваторски услови):  

 При ископ на темели или изведување на други земјени работи, доколку се 
наиде на предмети или остатоци од градби што се од археолошко значење, 
изведувачот е должен привремено да прекине со изведувањето на работите и 
веднаш да го извести НУ Национален конзерваторски центар – Скопје, а 
работите да продолжи да ги врши под археолошки надзор или по претходно 
изведување на заштитни археолошки ископувања, во зависност од потребата, 
односно мерката определена од Управата за заштита на културното 
наследство;  

 Режимот на заштита ја исклучува можноста за воведување намени кои 
предизвикуваат бучава и загадување на околината; 

 Другите заштитно-конзерваторски услови се утврдуваат во планот според 
елементите предвидени со режимот на заштита.  
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9. ЕКОНОМСКО ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 
 
Најбитните глобални определби за идниот развој и поставките кои 
произлегуваат од концептот на организација и уредување на просторот се 
намалување на стапката на миграционите движења како и зголемување на 
животниот стандард, зголемување на обемот на работоспособното 
население и активитет. 
Поаѓајќи од постојните градби, од основните карактеристики и состојби во 
развој на станбениот фонд, тенденциите, расположивите ресурси и фактори 
на развој како и од насоките и претпоставките за идниот развој, се цени дека 
во наредниот период ќе се динамизира стапката и ќе се создадат услови за 
стабилен и континуиран растеж и развој на домувањето и станбениот фонд.  
Со порастот на општиот и личниот стандард на населението, зголемената 
куповна сила, измените во начинот на живеење и други услови, паралелно 
треба да се развиваат и комерцијалните и деловни дејности како и јавниот 
сектор. Основните принципи на овие дејности се доближување на 
продажниот простор до населението, концентрација и специјализација на 
објектите, проширување на асортиманот на стоките и услугите и 
современата технологија во организација на продажбата. 
 
Во конкретниот случај се задржува планскиот опфат на градот од претходниот ГУП. 
Планскиот опфат не е доволно реализиран, односно урбанизиран особено кон 
неговата периферија, што од своја страна подразбира дека се потребни значителни 
инвестициони средства во физичко проширување на системите на комуналната 
инфраструктура.  
Со реализација на овој плански концепт, ќе се добие позитивен ефект од 
урбанистички аспект, односно слободниот простор што е неуреден ќе прерасне во 
еден урбанизиран и еколошки среден опфат како квалитетен простор подобен за 
живеење.  
Во економската валоризација на Планот свој удел има определбата за примена и 
кoристење на најсовремени висококвалитетни природни и еколошки материјали при 
изградбата на објектите, со цел максимална термичка и звучна изолација и заштеда 
на енергија.  
Планската документација ќе обезбеди остварување директни или индиректни 
eкономски ефекти на локалното население во општината.  
Ефектуирањето на економската вредност на Планот отпочнува со реализација на 
предвидените инвестиции засновани на планските решенија преку предвидување 
на работни стопански зони, зони за домување и слично. Со реализација на 
изградбата на планираните објекти, ќе има зголемен финансиски придонес за 
Локалната самоуправа преку средствата за надомест за комуналии 
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10.0. УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДБА 
ЗА ГЕНЕРАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН 

ЗА ГРАД НЕГОТИНО 
                                                                                
 10.1. За спроведување на планот важат следните законски и подзаконски 
акти: 
Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл. весник на Р.М. бр. 
199/14, 44/15, 193/15, 31/16 и 163/16),  
 Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко 
планирање (Сл.весник на РМ, број 142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/15, 
99/16, 134/16, 33/17, 86/18),  
 Правилник за поблиска содржина, размер и начин на графичка 
обработка на урбанистички планови (Сл.весник на РМ бр. 142/15). 
            
1. Општи услови  
              
1.1. Реализацијата на Генералниот урбанистички план се остварува 
преку плановите од пониско ниво, односно Детални урбанистички 
планови. 
Границите на плански опфат на детален урбанистички план да се 
планираат во рамките на Блоковите, како цел блок или дел од блок. 
  Во Генералниот урбанистички план се дефинира:   
           
1.Граница на плански опфат 
Границата на планскиот опфат претставува граница на градот. 
Добиените Услови за планирање на просторот бр. 30014 од ноември 2014г. се 
однесуваат за плански опфат од 641ха, површина која во текот на постапката се 
намали односно површината на планскиот опфат за Генерален урбанистички план 
на град Неготино останува како и во актуелниот ГУП и истата изнесува 369,35ха. 
 
2.Блок 
Блокот е помала организациона единица на градежното земјиште од четвртта. 
Истиот се состои од една или повеќе градежни парцели и градежно земјиште за 
општа употреба. Границата на блокот се совпаѓа со оски на улици, 
регулациони линии, наменски зони, граници на градежни парцели и 
граници на катастраски парцели. 
Планскиот опфат на ГУП за град Неготино е поделен на 28 блока. 
 
3.Урбана единица 
Четвртта или урбана единица е најголема единица на градежното земјиште 
која се состои од повеќе блокови и земјиште за општа употреба. 
Планскиот опфат е поделен на 8 (осум) урбани единици. 
Секоја Урбана единица содржи одреден број блокови, така што планскиот 
опфат е поделен на 28 блока. 

 
УРБАНА ЕДИНИЦА 1 (БЛОКОВИ 1,2,3,4 и 5)                           П=23,17ха 
УРБАНА ЕДИНИЦА 2 (БЛОКОВИ 6,7,8,9 и 10)                         П=21,03ха 
УРБАНА ЕДИНИЦА 3 (БЛОКОВИ 11 и 12)                                П=28,91ха 
УРБАНА ЕДИНИЦА 4 (БЛОКОВИ 13,14 и 15)                           П=39,09ха 
УРБАНА ЕДИНИЦА 5 (БЛОКОВИ 16,17 и 18)                           П=34,33ха 
УРБАНА ЕДИНИЦА 6 (БЛОКОВИ 19 и 20)                                П=43,09ха 
УРБАНА ЕДИНИЦА 7 (БЛОКОВИ 21,22 и 23)                           П=31,52ха 
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УРБАНА ЕДИНИЦА 8 (БЛОКОВИ 24 и 25)                                П=48,72ха 
УРБАНА ЕДИНИЦА 9 (БЛОКОВИ 26,27 и 28)                           П=99,49ха 

                                                                                              Вкупно: 369,35ха 
4.Регулациона линија 
Регулационата линија се разграничува земјиштето за градба (градежни 
парцели) од земјиштето наменето за општ интерес (јавни сообраќајни 
површини и други површини). 
 
1. Намена на земјиште 
Намена на земјиштето е планска определба за целите за користење или 
изградба на земјиштето. 
Согласно планските решенија за уредување на просторот, планирани се  
следните класи на намени: 
 
А – ДОМУВАЊЕ 
А0 – ДОМУВАЊЕ СО ПОСЕБЕН РЕЖИМ 
А1 – ДОМУВАЊЕ ВО СТАНБЕНИ КУЌИ 
А2 – ДОМУВАЊЕ ВО СТАНБЕНИ ЗГРАДИ 
А3 – ГРУПНО ДОМУВАЊЕ 
А4 – ВРЕМЕНО СМЕСТУВАЊЕ 
 
Б – КОМЕРЦИЈАЛНИ И ДЕЛОВНИ НАМЕНИ 
Б1 – МАЛИ КОМЕРЦИЈАЛНИ И ДЕЛОВНИ НАМЕНИ 
Б2 – ГОЛЕМИ ТРГОВСКИ ЕДИНИЦИ 
Б3 – ГОЛЕМИ УГОСТИТЕЛСКИ ЕДИНИЦИ 
Б4 – ДЕЛОВНИ ПРОСТОРИ 
Б5 – ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКСИ 
Б6 – ГРАДБИ ЗА СОБИРИ 
 
В – ЈАВНИ ИНСТИТУЦИИ 
В1 – ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 
В2 – ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
В3 – КУЛТУРА 
В4 – ДРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ 
В5 – ВЕРСКИ ИНСТИТУЦИИ 
 
Г – ПРОИЗВОДСТВО, ДИСТРИБУЦИЈА И СЕРВИСИ 
Г2 – ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА 
Г3 – СЕРВИСИ 
Г4 – СТОВАРИШТА  
 
Д – ЗЕЛЕНИЛО И РЕКРЕАЦИЈА   
Д1 – ПАРКОВСКО ЗЕЛЕНИЛО 
Д2 – ЗАШТИТНО ЗЕЛЕНИЛО  
Д3 – СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА 
Д4 – МЕМОРИЈАЛНИ ПРОСТОРИ 
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Е – ИНФРАСТРУКТУРА  
Е1 – КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА 
Е2 – КОМУНАЛНА СУПРАСТРУКТУРА 
Е3 – НЕКОМПАТИБИЛНА ИНФРАСТРУКТУРА 
 
2. Под комбатибилни класи на намени се подразбираат две или повеќе класи на 
намена кои можат да егзистираат во иста наменска зона, блок или градежна 
парцела без притоа меѓусебно да го нарушуваат функционирањето, егзистирањето 
и вредноста на земјиштето и градбите и да не го надминуваат макскимално 
дозволениот процент на учество даден во Прилог бр. 2 од Правилникот за 
стандарди и нормативи за урбанистичко планирање. При изработка на планови од 
пониско ниво се дозволува употребата на компатибилните класи на намена на ниво 
на блок или наменска зона.  
3. Граница на четврт (урбана единица) ја определува најголемата организациона 
единица на градежното земјиште во ГУП. Истата опфаќа повеќе блокови и земјиште 
за општа употреба. Границата на четврт се совпаѓа со границите на блоковите од 
нејзиниот периметар.  
Границата на четврт е дефинирана преку осовини на сообраќајниците, дел од 
границата на планскиот опфат, речни корита, или природни граници (водотеци, 
парцели и сл).  
4. Граница на блок дефинира помала организациона единица на градежното 
земјиште од четвртта. Границата на блокот се совпаѓа со граница на опфат на ГУП, 
оски на улици, регулациони линии, наменски зони, граници на градежни парцели и 
граници на катастарски парцели.  
5. Граница на плански опфат на Детален урбанистички план опфаќа дел од 
планскиот опфат на Генералниот урбанистички план. Истата треба да биде: 
рационална, економична линија на опкружување која ќе се совпаѓа или ќе ги следи 
линеарните зададености на теренот, било да се природни (релјеф, водени токови и 
др.) или создадени (пат, оска на улица, граница на блок, граница на катастарска 
парцела, граница на подрачје со иста намена и др.), како и по границите на усвоени 
урбанистички планови од пониско ниво. 
За започнати постапки за донесување на детални урбанистички планови според 
предходен ГУП за Неготино, кои наменски се усогласени со предметниот ГУП, 
постапките може да продолжат по одредбите од Генералниот урбанистички план за 
Неготино (2016-2026г). 
6. Регулациона линија е линија на разграничување помеѓу градежното земјиште за 
општа употреба и парцелираното градежно земјиште за поединечна употреба.  
7. Граница на градежна парцела е линија на разграничување на носителите на 
право на градење помеѓу две соседни градежни парцели.  
8. Градежната парцела е ограничена со регулаторни линии –регулациона линија и 
граница на парцела кои се плански одредби во урбанистички план и урбанистичко 
планска документација што ја обележуваат промената на носителот на правото на 
градење.  
9. Градежна линија е планска одредба која претставува граница на површината за 
градење во градежната парцела и ја дефинира просторната граница до која 
градбата може да се гради. Градежната линија може да се спроведува со 
дозволени пречекорувања согласно Правилникот за стандарди и нормативи за 
урбанистичко планирање.  
10. Параметрите во однос на процентот на изграденост, како и на коефициентот 
на искористување на земјиштето се во рамките на предвидените со Правилникот, 
а посебни параметри за урбанистичките парцели ќе бидат предмет на поконкретни 
показатели на ниво на планска документација од пониско ниво, според 
архитектонско-урбанистичката концепција на решението.  
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11. Процент на изграденост (П) е урбанистичка величина која ја покажува 
густината на изграденост, односно колкав дел од градежното земјиште е зафатен 
со градба. 
Максимално дозволените вредности на процентот на изграденост (Р), 
коефициентот на искористеност (К) и дозволената височина изразена во катови или 
метри (Н) за класите на намени А1 и А2 изнесува:  
-А1-Домување во станбени куќи:  
(Р) до 70%, (Н)=10,2м, (П+2+Пк)  
-А2-Домување во станбени згради:  
(Р) до 70%, (Н)мин (П+3+Пк) за градежни парцели помали од 500м²  
(Р) до 70%, (Н)мин (П+7+Пк) за градежни парцели помали од 500-1000м²  
(Р) до 70%, (Н)мин (П+9+Пк) за градежни парцели помали од 1000м²  
-Со цел воедначување на силуетата на уличниот фронт, при изработка на планови 
од пониско ниво, кои не се отпочнати со изработка, во случаите кога градежна 
парцела со основна класа на намена А1-Домување во станбени куќи граничи со 
градежна парцела со основна класа на намена А2- Домување во станбени згради, 
разликата во планирата спратност да не биде повеќе од едно ниво.  
-Оваа одредба не се однесува на планираните објекти со основна класа на намена 
А2 -Домување во станбени згради, во постојните планови од пониско ниво.  
-Оваа одредба не се однесува на постојните објекти со основна класа на намена А2 
Домување во станбени згради;  
12. Коефициент на искористеност (К) на земјиштето е урбанистичка величина која 
го покажува интензитетот на изграденост на градежното земјиште.  
13. При изработка на планови од пониско ниво да се планираат нето густини на 
домување од 150 до 200 жители/хектар кај основната класа на намена А1-
Домување во станбени куќи, 250 жители/ хектар кај основната класа на намена А2-
Домување во станбени згради и 250 жители/хектар кај основната класа на намена 
А3-групно домување. По исклучок, во дел од планираните намени А2-Домување во 
станбени згради и А3-групно домување се дозволува зголемување до максимални 
20% повеќе од горенаведената густина за овие намени. За Блоковите со планирана 
Мешана намена се дозволува зголемување до максимални 20% од планираните за 
сите основни класи на намени од групата на класа на намена А-Домување.  
14. При оформување на содржините во рамките на ДУП, во потполност да се 
почитува и применува режимот за заштита пропишан во Заштитно конзерваторките 
основи со бр.08-40/2 од 28.02.2018г. а составен дел од овој текст.  
15. Во целост почитување и примена на Законот за заштита и спасување (Сл. 
Весник на РМ бр.93/12-Пречистен текст и бр.41/14, бр.71/16 и бр.106/16). Тоа 
опфаќа пред се изградба на објекти отпорни на сеизмички дејствија, регулирање на 
водотеците и изградба на систем на одбранбени насипи, обезбедување на 
противпожарни пречки, изградба на објекти и заштита и изградба на потребната 
инфраструктура. За ефикасна заштита на населението и материјалните добра, 
задолжително треба да се обезбедат средства за лична и колективна заштита, 
материјално-технички средства потребни за спроведување на мерките за заштита и 
спасување, обука за примена на средствата за заштита и спасување во за тоа 
предвидените центри.  
16. Заштитата од пожари опфаќа мерки и дејности од нормативен, оперативен, 
организационен, технички, образовно-воспитен и пропаганден карактер, кои се 
уредени со Законот за заштита и спасување, (Сл. Весник на РМ бр.93/12-Пречистен 
текст и бр.41/14, бр.71/16 и бр.106/16)  
Согласно кон изнесеното предвидени се следните плански мерки за заштита од 
пожар:  
- Инвеститорот во проектната документација, е должен да изготви посебен 
елаборат за заштита од пожари, експлозии и опасни материи. Оваа одредба ги 
опфаќа сите објекти, освен станбените објекти со висина на венецот до 12 метри и 
јавните објекти со капацитет за истовремен престој до 25 лица. За објектите за кои 
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не се изработува елаборатот за заштита од пожари, експлозии и опасни материи се 
применуваат важечки мерки, нормативи и стандарди кои се однесуваат на заштита 
и спасување.  
- Сообраќајното решение и начинот на кој треба да се предвиди изградба на 
објектите треба да овозможи пристап на противпожарно возило од повеќе страни.  
- Сообраќајниците се со доволна ширина и со задоволувачки осовински притосок 
што овозможува непречено и брзо движење на ПП возила.  
- Потребно е да се предвидат надземни (или подземни) пожарни хидранти за 
снабдување на ПП возила со вода за гасење.  
17. По однос на заштита од природни непогоди, објектите треба да се изградат 
согласно важечките технички прописи од соодветните области. По однос на 
технолошките непогоди, треба да бидат превземени сите мерки за заштита со 
изработката на проектите и премената на соодветната технологија.  
18. При оформување на содржините во рамките на локалитетот се применуваат 
соодветни мерки за заштита на елементите на животната средина, при 
оформувањето на зелените површини, а поконкретно разработени на ниво на ДУП 
или на ниво на Арх.-Урбанистички проект.  
19. За обезбедување услови за движење на инвалидизирани лица важат истите 
одредби од членови 75-79, од Правилникот за стандарди и нормативи за 
урбанистичко планирање (Сл.весник на РМ, бр.142/15, бр.217/15, бр.222/15, 
бр.228/15, бр.35/16, бр.99/16, бр.134/16, бр.33/17 и бр.86/18)  
20. Процентот на озеленетост е планска одредба во урб. план во рамки на 
градежната парцела, блокот или четврта. Процентот на озеленетост на ниво на 
урбана единица се добива кога ќе се соберат сите предвидени озеленувања во 
урбаната единица (јавно зеленило и зеленило планирано во пооделни градежни 
парцели).  
При изработка на планови од пониско нило и останати архитектонско урбанистички 
проекти, за процентуалната застапеност на зелената површина да се почитува 
Законот за урбано зеленило (Сл.Весник на РМ бр.11/18)  
21.Започнатите постапки за урбанистичките планови од пониско ниво, во кои 
планираните намени и сообраќај се усогласени со намените и сообраќајот 
планирани во овој ГУП, да продолжат согласно актуелната законска регулатива.  
22.Започнатите постапки за урбанистичките планови од пониско ниво, во кои 
планираните намени се усогласени со намените планирани во овој ГУП, но не и 
сообраќајот, по усогласување со планираниот сообраќај со овој ГУП да продолжат 
согласно актуелната законска регулатива.  
23.Учеството на групите на класи на намени В-Јавни институции и Д-Зеленило, 
без ограничувања може да се планира и зголемува за сметка на други намени. 
 
Основни параметри за уредување на просторот во делот на сообраќајот  
1. Стационарниот сообраќај т.е. прашањето за обезбедување на паркирни и 
гаражни места е обврска на локалната самоуправа и на сите корисници на 
земјиштето во рамките на опфатот на урбаното подрачје. Обезбедувањето на 
потребниот број на паркинг места е основен услов за изградба до максимално 
дозволената висина и површина за градба.  
2. Гаражните и паркинг местата можат да бидат јавни или за потребите и во 
владение на поедини корисници на градскиот простор.  
3. Јавно паркирано или гаражно место е наменето за било кое патничко возило под 
услови што ги определува надлежниот орган на локалната самоуправа.  
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4. Градбата на нови јавни паркинзи и гаражи ќе се врши според актуелната законска 
регулатива.  
5. Заштитниот појас на железницата изнесува по 25,0 метри од двете страни на 
осовината на крајните колосеци (според Законот за железнички систем - Службен 
Весник на РМ бр. 48/10, 23/11, 80/12, 155/12, 163/13 и 42/14).  
6. Во заштитниот појас на железничката пруга можат да се градат згради и други 
објекти и да се поставуваат постројки и уреди врз основа на одобрение под 
следниве услови:  
- Во населени места, планински или мочуришни терени или други места каде што 
теренските услови го бараат тоа, може да се одобри подигање индустриски згради, 
постројки и други слични објекти во заштитниот појас покрај железничката пруга, 
ако земјиштето на кое се наоѓаат овие постројки се наоѓа на подрачјето кое органот 
на општината го определил за изградба на објекти и постројки, но не поблиску од 
50,0 метри од оската на крајните колосеци.  
- Во населени места и на земјиштето од претходната точка, може да се одобри 
изградба на станбени, деловни, помошни и слични згради, копање бунари, 
резервоари, септички јами и слично, подигање електрични далноводи во 
заштитниот појас покрај железничката пруга, но не поблиску од 25,0 метри сметајќи 
од оската на крајните колосеци.  
- Во пружниот и заштитен појас и на објектите на железничката инфраструктура 
можат да се поставуваат натписи и рекламнни паноа на оддалеченост од најмалку 
7,0 метри од крајната точка на пружниот појас, со претходно одобрение од 
управителот на инфраструктурата.  
7. Локациите на нови бензински пумни станици и услужни центри, како и на 
останатите објекти од Група на намена Е-инфраструктура, кои не се планирани како 
наменски зони во графичкиот дел од овој ГУП може да се планираат при изработка 
на планови од пониско ниво или сл. при што треба да се запазат сите пропишани 
стандарди (сообраќајни, безбедносни, еколошки и планерски) за поставање на 
ваков вид објекти, согласно законската регулатива (Законски и подзаконски акти од 
областа на уредување на просторот, безбеност на сообраќајот, заштита на 
животната околина, ППЗ и други релевантни прописи).  
8. Во подрачјето на Градот, утврдувањето на патишта и улици на кои се забранува 
сообраќајот за сите или за одделни видови возила, се врши со сообраќајни проекти 
за утврдување на условите и режимот на сообраќајот, во постапка утврдена со 
закон, а во согласност со планерските критериуми и проектните услови и елементи 
за градски улични мрежи.  
9. Начинот на вкрстосување на улиците од примарната сообраќајна мрежа во 
градот Неготино е дефиниран според утврдената категоризација, како и усвоените 
функционални нивоа.  
10. Врските меѓу магистралните и сервисните улици прецизно се дефинираат во 
идејните и основните проекти за реализација на поедини сообраќајници.  
11. Етапност во реализацијата на примарната сообраќајна мрежа треба да се 
примени особено во коридорите на магистралните улици.  
12. Во однос на донесените планови од пониско ниво:  
Доколку регулационата линија на планираната улична мрежа со овој ГУП дефинира 
профил на улица помал од планираниот во план од пониско ниво, планираните 
услови за градежните парцели и градбите продолжуваат да важат.  
Доколку регулационата линија на планираната улична мрежа со овој ГУП 
дефинира профил на улица поголем од планираниот во план од пониско ниво, 
планираните услови за градбите продолжуваат да важат, доколку регулационата 
линија планирана со овој ГУП не се пресекува со градежната линија. 
 
 



GENERALEN URBANISTI^KI PLAN за град  НЕГОТИНО 
  Op{tina Неготино 

                          

47 
 

2.Посебни услови за изградба, развој и користење на градежното 
земјиште и градбите во урбаните четврти и блокови 
 
-Урбана единица претставува најголема организациона единица на градежното 
земјиште во ГУП,  
-Блокот е помала организациона единица на градежното земјиште од урбаната 
единица. Истиот се состои од една или повеќе градежни парцели и градежно 
земјиште за општа употреба. Границата на блокот се совпаѓа со оски на улици, 
регулациони линии, наменски зони, граници на градежни парцели и граници на 
катастарски парцели.  
-Наменска зона е ограничена површина на градежното земјиште со иста наменска 
употреба на земјиштето. Иста наменска употреба на земјиштето зоната има кога е 
составена од:  
-една иста намена при што зоната е хомогена  
-слични или истородни намени чијашто меѓусебна компатибилност овозможува 
релативна наменска хомогенизација,  

-различни, но компатибилни намени при што една е преовладувачка, 
односно повеќе застапена и станува именител на зоната и  
-различни намени без преовладувачка застапеност ниту на една од нив, при што 
мешањето на повеќе намени на ист простор станува основна каратрестика и 
именител на зоната (зона на мешана намена)  
-Компатибилни класи на намени кој што подразбираат две или повеќе класи на 
намени кои можат да егзистираат во иста наменска зона, блок или градежна 
парцела без притоа меѓусебно да го нарушуваат функционирањето, егзистирањето 
и вредноста на земјиштето и градбите и да не го надминуваат максимално 
дозволениот процент на учество според Правилникот за стандарди и нормативи за 
урбанистичко планирање (Сл.весник на РМ, бр.142/15, бр.217/15, бр.222/15, 
бр.228/15, бр.35/16, бр.99/16, бр.134/16, бр.33/17 и бр.86/18),  
 
-Висините на градбите, процентите на изграденост и коефициентите на 
искористеност да се во согласност со Правилникот за стандарди и нормативи за 
урбанистичко планирање (Сл.весник на РМ, бр.142/15, бр.217/15, бр.222/15, 
бр.228/15, бр.35/16, бр.99/16, бр.134/16, бр.33/17 и бр.86/18),  
 
-Паркирањето – гаражирањето да се предвиди во согласност со членови 54-59 од 
Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Сл.весник на 
РМ, бр.142/15, бр.217/15, бр.222/15, бр.228/15, бр.35/16, бр.99/16, бр.134/16, 
бр.33/17 и бр.86/18). Обезбедувањето на потребниот број на паркинг места е 
основен услов за изградба до максимално дозволената висина и површина за 
градба,  
 
- При изработка на планови од пониско ниво да се планираат нето густини на 
домување од 150 до 200 жители/хектар кај основната класа на намена А1-
Домување во станбени куќи, 250 жители/ хектар кај основната класа на намена А2-
Домување во станбени згради и 250 жители/хектар кај основната класа на намена 
А3-групно домување. По исклучок, во дел од планираните намени А2-Домување во 
станбени згради и А3-групно домување се дозволува зголемување до максимални 
20% повеќе од горенаведената густина за овие намени.  
-При планирање површини за градби кои граничат со заштитниот појас на 
Автопатот А1, пред издавање на одобрение за градење да се побара мислење од 
ЈП за Државни патишта. 

-Вградување соодветен режим за заштита на недвижното културно 
наследство при изработка на план од пониско ниво се врши според заштитно-
конзерваторските основи 
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2.1.  Домување 
        »   Одредбите се однесуваат за класи на намена: 
А – ДОМУВАЊЕ  
         » За површините наменети за изградба на објекти за домување 
дефинирани со Планот се дозволува планирање на компатибилни класи на 
намена. 
         » Целосно да се почитуваат нормативите и стандардите за 
проектирање на објекти за домување дадени во Правилникот за стандарди 
и нормативи за урбанистичко планирање (Сл.весник на РМ, број 142/15, 
217/15, 222/15, 228/15, 35/15, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18). 
          » Според густината на домувањето се одредува и основна класа на 
намена, односно, домување во станбени куќи – А1 и домување во станбени 
згради – А2 и во случај на планирање на намена А0-домување со посебен 
режим, при што како основен елемент при одредување на густината на 
домувањето е усвоено 25м2/станбена површина по жител. 
          »  Класа на намена А во рамките на планираната мешана намена во 
централното градско подрачје во блоковите: 3, 4, 5, 8, 10, 13, 18, 19, 20 и 
23,  со можност за планирање на поединечни класи на намена: А0, А1, А2, 
А3 и А4, класи на намена А1 и А2 во Блокови 11, 12 и 19, класи на намена 
А1, А2 и А3 во Блок 6, 20, 21 и 22. 
Поединечно планирање во рамките на блоковите за секоја класа на намена 
во рамките на основната класа на намена А-домување за наведените 
блокови ќе се разработува со планска документација од пониско ниво, 
односно со Детални урбанистички планови. 

2.2 БИЛАНСНИ ПОКАЗАТЕЛИ     
планиран развој до 2026г.     

Основна 
класа на 
намена 

Поединечна класа на намена 
Процент на 
изграденост 

Коеф. на 
искорист. 

мах. бр. на 
катови 

мах. 
височина 

А 

А1 домување во станбени куќи до 70% до 2.5 П+2+Пк 10,20м 

А2 домување во станбени згради до 70% / Пост./     
до П+7 

со ДУП 

А3 групно домување до 60% до 2.8 П+4 15,50м 
              

    Површина под станбен фонд (ха) 153,64         

    Вкупно жители во градот 16000         

    Вкупно домаќинства 4700         

    
Про 
с.бр.членови на домаќинство 

3,4         

    Вкупно станови 4542         

    Станбена површина по жител 
20-

25м2 
      

  
  Станбен простор по семејство  

40-
80м2 

        

    Бруто густина на населеност 113ж/ха         
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2.3. Комерцијални и деловни намени 
            »   Одредбите се однесуваат за класи на намена: 
Б - КОМЕРЦИЈАЛНИ И ДЕЛОВНИ НАМЕНИ  
 » Класа на намена Б во рамките на планираната мешана намена во 
централното градско подрачје во блоковите: 3, 4, 5, 8, 10, 13, 18, 19, 20 и 
23, со можност за планирање на поединечни класи на намена: Б1, Б2, Б3, 
Б4 и Б5 и класа на намена Б4-деловни простори во блок 25. 
           » За површините наменети за изградба на објекти за комерцијални и 
деловни намени дефинирани со Планот се дозволува планирање на 
компатибилни класи на намена. 
            » Целосно да се почитуваат нормативите и стандардите за 
проектирање на објекти за комерцијални и деловни намени дадени во  
Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање 
(Сл.весник на Р.М. бр. 142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/15, 99/16, 134/16, 
33/17, 86/18). 
 
2.4. Јавни институции 
 »   Одредбите се однесуваат за класи на намена: 
       В – ЈАВНИ ИНСТИТУЦИИ 

» Поединечно класата на намена застапена во основна класа на 
намена В – јавни институции да се планираат согласно планска 
документација (Детален урбанистички план), 

» Целосно да се почитуваат нормативите и стандардите за 
проектирање на објекти за државни институции, дадени во Правилникот за 
стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Сл.весник на Р.М. бр. 
142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/15, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18). 

» За површините наменети за изградба на објекти со основна 
класа на намена В1-образование и наука дефинирани со Планот 
се дозволува планирање на компатибилна класа на намена: Д3-
спорт и рекреација со процентуално учество до 20% од основна 
класа на намена. 

 
2.5. Производство, дистрибуција и сервиси 
 »   Одредбите се однесуваат за класи на намена: 
       Г2 – Лесна индустрија,  
       Г3 – сервиси,         
       Г4 - стоваришта 

» За површините наменети за изградба на објекти за лесна 
индустрија, сервиси и стоваришта дефинирани со Планот се дозволува 
планирање на компатибилни класи на намена согласно планска 
документација (Детален урбанистички план), 
 » Целосно да се почитуваат нормативите и стандардите за 
проектирање на објекти за државни институции, дадени во Правилникот за 
стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Сл.весник на Р.М. бр. 
142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/15, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18). 
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2.6 Зеленило и рекреација 
 » Функциите и капацитетите од комплементарен карактер може да 
се лоцираат според претходно изготвена планска документација. 
 » Предвидување на заштитно зеленило во склоп на постојните и 
новопредвидените стопански комплекси секаде каде што е можно. 
            » При спроведување на урбанистички документации да се 
спроведува Законот за урбано зеленило односно при изработка на планови 
и проекти да се обезбеди најмалку 20% зеленило за секоја градежна 
парцела. 
 
2.7. Сообраќајна инфраструктура 

» Сите предвидени простори (површини) за оваа намена ќе се изведат 
спрема актуелните прописи, стандарди и нормативи (како што е предложено 
со Планот).          

Попречните профили на собирните улици како и на сервисните улици 
се определени со ГУП за Неготино. 

» При изработка на инфраструктурни проекти можно е да се вршат 
корекции во положбата на оските, ако тие промени не значат поголемо 
нарушување на концептот на ГУП; 

» Подетално дефинирање на основните поставки на уличната мрежа 
дадена со ГУП ќе биде предмет на работа на наредна фаза на планска 
документација на ниво на ДУП и Инфраструктурни проекти. 

» При планирање кружни текови на крстосници каде постојат услови –
да не се нарушува регулационата линија. 

 
2.8. Паркирање 

» Се препорачува паркирањето да се решава за секоја градежна 
парцела  поединечно и во рамките на истата. Бројот на паркинг места ќе 
биде даден во пресметките во зависност од намената а во согласност со 
Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање 
(Сл.весник на Р.М. бр. 142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/15, 99/16, 134/16, 
33/17, 86/18). 
Паркирањето ќе биде обврска за добивање на решение за локациски услови 
за одредената градежна парцела. 
 
2.9. Инфраструктура 

За спроведување на сите надземни и подземни објекти и инсталации 
од инфраструктурата се обезбедени коридори помеѓу регулационите линии 
и во зависност од потребите и важечките законски и нормативни акти ќе се 
видат можни интервенции. 
              Во просторот наменет за улици по правило се сместуваат 
комуналните инсталации и објекти, и тоа: 
              - канализација; 
              - водовод; 
              - подземни електрични кабли; 
              - подземни Тткаблови и кабловски канали 
              - пароводни и гасоводни цевки; 
              - површинско одводнување на улиците; 
              - улично осветлување; 
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              - сообраќајни знаци; 
              - дрвореди и друго зеленило. 
 
Параметри за водовод и канализација 

Во зависност од урбанистичкото и сообраќајно решение на градот 
водоводната мрежа треба да се доизгради како циркулациона, со исклучок 
на поедини слепи краци. За да се намалат загубите од дистрибутивната 
мрежа потребно е истата да се реконструира а при тоа како минимални 
дијаметри да се вградат ПВЦ цевки со мин. Ø110. 
 За трајно решение на проблемите со водоснабдување на град Неготино, 
треба да се изработат инфраструктурни и основни проекти за дополна на 
постојната водоснабдителна мрежа кои ќе ги обработат и предложат 
најоправданите – најекономичните решенија со сите основни параметри, 
големини и карактеристики. 
До изградба на целосен новопланиран водоводен систем, 
водоснабдувањето на објектите на локалитетот ќе се врши преку постојната 
водоводна мрежа.            
Во зависност од урбанистичкото и сообраќајно решение на градот постојната 
канализациона мрежа треба да се доизгради со цевки со минимални 
дијаметри од Ф300мм. 
Одведувањето на отпадните води до изградбата на целосниот систем ќе се 
обезбеди преку постојната фекална каналска мрежа.         
Во планскиот период до 2026г. да се изгради атмосферска канализациона 
мрежа како посебен сепаратен систем. Атмосферската мрежа да се изведе 
преку целокупната територија на град Неготино, која ќе ги прифати 
површините наменети за домување и стопански активности како и сите други 
содржини на стопански функции, спорт и рекреација, зелени површини итн. 
Водното количество со кое ќе се димензионира секој канал ќе зависи од 
припадната површина и коефицинтот на истекување како и коефициентот на 
ретардација во колку времето на истекување е поголемо од времето од 
усвоениот меродавен дожд. 
За трајно решение на проблемите со одводнувањето на атмосферските 
отпадни води треба да се изработат идејни и основни проекти за 
атмосферска мрежа кои ќе ги обработат и предложат најоправданите и 
најекономичните решенија со сите основни параметри, големини и 
карактеристики. 
             
Параметри за електро-енергетска и ТТ мрежа 
                 Електроенергетско снабдување, далноводите и трафостаниците 
во склад со одредени капацитети врз основа на деталните урбанистички 
планови треба да се изработат преку единствен проект за електроенергетска 
мрежа. 
При ова треба да се води сметка за: 
                  -Високонапонската мрежа да се изведе кабловски, подземно, 
                  -Нисконапонската мрежа се изведува комбинирано, кабловска, 
подземна и воздушна, 
                  -Разместување на трафостаниците да се врши врз основа на 
потребните капацитети, а нивните локации да се ускладат со урбанистичкиот 
план 
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                  -Телефонските водови треба да се водат подземно со соодветни 
телефонски каблови и пропратна опрема. 
 
Е2 – комунална супраструктура 
 

a. Трафостаници 
 

                   Локациите на трафостаниците треба да бидат лесно пристапни 
со товарно возило од сообраќајниците. Преостанатиот простор да биде 
организиран со уредени зелени површини. 
                    Во колку локацијата е предвидена во склоп на објект треба да се 
обезбедат следните услови: 
                     -да биде во приземје на објект 
                     -лесно пристапна до сообраќајница 
                     -темелењето на трансформаторите да биде издвоено од 
темелите на објектот. 
                      -да се обезбеди површина за да се задоволат пропишаните 
растојанија. 
                      -да се преземат сите мерки за обезбедување од пожар. 
                      -да се превземат мерки за обезбедување од вибрации и бучава 
предизвикана од работата на трансформаторот. 
                      -да се обезбеди директна и природна вентилација. 
 

b. Бензиски станици 
 

Pokraj dadenite so GUP за Неготино lokacii za Benzinski stanici, so po-
natamo{no detalno planirawe, soglasno uslovite na terenot, 
soobra}ajnoto re{enie i zakonskata regulativa, se dozvoluva planirawe 
na klasa na namena E2-komunalna suprastruktura. 
 
Uslovite za gradba na Benzinski stanici, soglasno Zakonot za 
prostorno i urbanisti~ko planirawe }e se formiraat vrz baza na 
Detalen urbanisti~ki plan so opredeluvawe na uslovite za gradba, со 
почитување на одредбите од член 73 од Правилникот за стандарди и 
нормативи за урбанистичко планирање (Сл весник на РМ 142/15, 217/15, 
222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17 и 86/18). 
 
-не се дозволува пристапување до бензинските станици од автопатот А1 
(граница со Србија-Велес-Неготино-Гевгелија-граница со Грција). 
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3.ОРГАНИЗАЦИЈА НА ГРАДОТ ВО УРБАНИ ЕДИНИЦИ И БЛОКОВИ 

 
Во  ГУП за град Неготино планирани се 8 (осум) урбани едници, 

нумерирани од број 1 до број 8 
 
-Граница на урбана единица ја определува најголемата организациона единица 
на градежното земјиште во ГУП. Истата опфаќа повеќе блокови и земјиште за 
општа употреба.  
Границата на урбана единица е дефинирана преку осовини на сообраќајниците, 
дел од границата на планскиот опфат, речни корита, или природни граници 
(водотеци, парцели и сл).  
-Блокот е помала организациона единица на градежното земјиште од четвртта. 
Истиот се состои од една или повеќе градежни парцели и градежно земјиште за 
општа употреба. Границата на блокот се совпаѓа со оски на улици, регулациони 
линии, наменски зони, граници на градежни парцели и граници на катастарски 
парцели.  
-Наменска зона е ограничена површина на градежното земјиште со иста наменска 
употреба на земјиштето. Иста наменска употреба на земјиштето зоната има кога е 
составена од:  
-една иста намена при што зоната е хомогена  
-слични или истородни намени чијашто меѓусебна компатибилност овозможува 
релативна наменска хомогенизација,  

-различни, но компатибилни намени при што една е преовладувачка, 
односно повеќе застапена и станува именител на зоната и   
-различни намени без преовладувачка застапеност ниту на една од нив, при што 
мешањето на повеќе намени на ист простор станува основна каратрестика и 
именител на зоната (зона на мешана намена)  
-Компатибилни класи на намени кој што подразбираат две или повеќе класи на 
намени кои можат да егзистираат во иста наменска зона, блок или градежна 
парцела без притоа меѓусебно да го нарушуваат функционирањето, егзистирањето 
и вредноста на земјиштето и фрадбите и да не го надминуваат максимално 
дозволениот процент на учество според Правилникот за стандарди и нормативи за 
урбанистичко планирање (Сл.весник на РМ, бр.142/15, бр.217/15, бр.222/15, 
бр.228/15, бр.35/16, бр.99/16, бр.134/16, бр.33/17 и бр.86/18),  
-Висините на градбите, процентите на изграденост и коефициентите на 
искористеност да се во согласност со Правилникот за стандарди и нормативи за 
урбанистичко планирање (Сл.весник на РМ, бр.142/15, бр.217/15, бр.222/15, 
бр.228/15, бр.35/16, бр.99/16, бр.134/16, бр.33/17 и бр.86/18),  
-Паркирањето – гаражирањето да се предвиди во согласност со членови 54-59 од 
Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Сл.весник на 
РМ, бр.142/15, бр.217/15, бр.222/15, бр.228/15, бр.35/16, бр.99/16, бр.134/16, 
бр.33/17 и бр.86/18). Обезбедувањето на потребниот број на паркинг места е 
основен услов за изградба до максимално дозволената висина и површина за 
градба,  
- При изработка на планови од пониско ниво да се планираат нето густини на 
домување од 150 до 200 жители/хектар кај основната класа на намена А1-
Домување во станбени куќи, 250 жители/ хектар кај основната класа на намена А2-
Домување во станбени згради и 250 жители/хектар кај основната класа на намена 
А3-групно домување. По исклучок, во дел од планираните намени А2-Домување во 
станбени згради и А3-групно домување се дозволува зголемување до максимални 
20% повеќе од горенаведената густина за овие намени.  
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Урбана единица 1 зафаќа површина од 23,17ха како дел од 
централното градско подрачје. 

 
-Урбана единица 1 се состои од следните блокови:  
  Блок 1, Блок 2, Блок 3, Блок 4 и Блок 5 

 
 
Блок 1 

- Површината на блокот изнесува 4,76 хектари.  
- Класи на намени:  
-А1 – Домување во станбени куќи  
-Е1-Комунална инфраструктура (сообраќајници)  

 
Блок 2 

- Површината на блокот изнесува 2,55 хектари.  
- Класи на намени:  
-А1 – Домување во станбени куќи  
-Е1-Комунална инфраструктура (сообраќајници)  

 
Блок 3 

- Површината на блокот изнесува 3,27 хектари.  
- Класи на намени:  
-А1 – Домување во станбени куќи  
-Мешана намена (А-Домување, Б-Комерцијални и деловни намени и В-Јавни 
институции) 
-Е1-Комунална инфраструктура (сообраќајници)  
 

Блок 4 
- Површината на блокот изнесува 4,79 хектари.  
- Класи на намени:  
-А1 – Домување во станбени куќи  
-Мешана намена (А-Домување, Б-Комерцијални и деловни намени и В-Јавни 
институции) 
-Е1-Комунална инфраструктура (сообраќајници)  

 
Блок 5 

- Површината на блокот изнесува 7,80 хектари.  
- Класи на намени:  
-А1 – Домување во станбени куќи  
-Мешана намена (А-Домување, Б-Комерцијални и деловни намени и В-Јавни 
институции) 
-Е1-Комунална инфраструктура (сообраќајници)  

 
Поединечно површините кои ги зафаќаат класите на намена во 

рамките на блоковите и нивното процентуално учество во површината на 
блокот е прикажано во табеларниот приказ за Урбана единица 1. 

 
 
 



GENERALEN URBANISTI^KI PLAN за град  НЕГОТИНО 
  Op{tina Неготино 

                          

55 
 

УРБАНА ЕДИНИЦА 1 (БЛОКОВИ 1, 2, 3, 4 и 5)                                                                                       
П=23,17ха 

         

BLOK GRUPA NA KLASA NA NAMENA KLASA NA NAMENA OZNAKA VK.HA % 

1      
4,76ha 

DOMUVAWE 
Домување во 
станбени куќи 

А1 4,23 89 

INFRASTRUKTURA 
Soobra}ajna 

infrastruktura 
Е1 0,53 11 

                  

BLOK GRUPA NA KLASA NA NAMENA KLASA NA NAMENA OZNAKA VK.HA % 

2      
2,55ha 

DOMUVAWE 
Домување во 
станбени куќи 

А1 2,38 93 

INFRASTRUKTURA 
Сообраќајна 

инфраструктура 
Е1 0,17 7 

                  

BLOK GRUPA NA KLASA NA NAMENA KLASA NA NAMENA OZNAKA VK.HA % 

3      
3,27ha 

DOMUVAWE 
Домување во 
станбени куќи 

А1 2,17 66 

ME[ANA NAMENA 

Домување,комерц.и 
деловни 

намени,јавни 
институции 

А,Б,В 0,98 30 

INFRASTRUKTURA 
Soobra}ajna 

infrastruktura 
Е1 0,12 4 

                  

BLOK GRUPA NA KLASA NA NAMENA KLASA NA NAMENA OZNAKA VK.HA % 

4      
4,79ha 

DOMUVAWE 
Домување во 
станбени куќи 

А1 4,05 85 

ME[ANA NAMENA 

Домување,комерц.и 
деловни 

намени,јавни 
институции 

А,Б,В 0,55 11 

INFRASTRUKTURA 
Soobra}ajna 

infrastruktura 
Е1 0,19 4 

         
         

BLOK GRUPA NA KLASA NA NAMENA KLASA NA NAMENA OZNAKA VK.HA % 

5      
7,80ha 

DOMUVAWE 
Домување во 
станбени куќи 

А1 5,26 68 

ME[ANA NAMENA 

Домување,комерц.и 
деловни 

намени,јавни 
институции 

А,Б,В 2,1 27 

INFRASTRUKTURA 
Soobra}ajna 

infrastruktura 
Е1 0,44 6 
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Урбана единица 2 зафаќа површина од 21,03ха. 
 

-Урбана единица 2 се состои од следните блокови:  
  Блок 6, Блок 7, Блок 8, Блок 9 и Блок 10 
 

 
Блок 6 

- Површината на блокот изнесува 5,23 хектари.  
- Класи на намени:  
-А- Домување (А1– Домување во станбени куќи, А2-Домување во станбени 
згради и А3-групно домување) 
-Е1-Комунална инфраструктура (сообраќајници)  

 
Блок 7 

- Површината на блокот изнесува 4,38 хектари.  
- Класи на намени:  
-А1 – Домување во станбени куќи  
-Е1-Комунална инфраструктура (сообраќајници)  

 
Блок 8 

- Површината на блокот изнесува 4,49 хектари.  
- Класи на намени:  
-Мешана намена (А-Домување, Б-Комерцијални и деловни намени и В-Јавни 
институции) 
-Е1-Комунална инфраструктура (сообраќајници)  
 

Блок 9 
- Површината на блокот изнесува 2,40 хектари.  
- Класи на намени:  
-А1 – Домување во станбени куќи  
-Е1-Комунална инфраструктура (сообраќајници)  

 
Блок 10 

- Површината на блокот изнесува 4,52 хектари.  
- Класи на намени:  
-Мешана намена (А-Домување, Б-Комерцијални и деловни намени и В-Јавни 
институции) 
-Е1-Комунална инфраструктура (сообраќајници)  

 
Поединечно површините кои ги зафаќаат класите на намена во 

рамките на блоковите и нивното процентуално учество во површината на 
блокот е прикажано во табеларниот приказ за Урбана единица 2 
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УРБАНА ЕДИНИЦА 2 (БЛОКОВИ 6,7,8,9 и 10)                                                                                       
П=21,03ха 

         

BLOK GRUPA NA KLASA NA NAMENA KLASA NA NAMENA OZNAKA VK.HA % 

6      
5,23ha 

DOMUVAWE A1, A2, А3 4,92 94 

INFRASTRUKTURA 
Soobra}ajna 

infrastruktura 
Е1 0,31 6 

                 

BLOK GRUPA NA KLASA NA NAMENA KLASA NA NAMENA OZNAKA VK.HA % 

7      
4,38ha 

DOMUVAWE 
Домување во 
станбени куќи 

А1 4,23 97 

INFRASTRUKTURA 
Сообраќајна 

инфраструктура 
Е1 0,15 3 

                  

BLOK GRUPA NA KLASA NA NAMENA KLASA NA NAMENA OZNAKA VK.HA % 

8     
4,49ha 

МЕШАНА НАМЕНА 
Домување,комерц.и деловни 

намени,јавни институции 
4,08 91 

INFRASTRUKTURA 
Soobra}ajna 

infrastruktura 
Е1 0,41 9 

         

BLOK GRUPA NA KLASA NA NAMENA KLASA NA NAMENA OZNAKA VK.HA % 

9      
2,40ha 

DOMUVAWE 
Домување во 
станбени куќи 

А1 2,3 95 

INFRASTRUKTURA 
Сообраќајна 

инфраструктура 
Е1 0,1 5 

 

 
 
 

 
 
 
Урбана единица 3 зафаќа површина од 28,91ха. 
 

BLOK GRUPA NA KLASA NA NAMENA KLASA NA NAMENA 
OZ-

NAKA 
VK.HA % 

10     
4,52ha 

ME[ANA NAMENA 
Домување,комерц.и 

деловни намени,јавни 
институции 

А,Б,В 3.86 86 

INFRASTRUKTURA 
Soobra}ajna infra-

struktura 
Е1 0.66 14 
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-Урбана единица 3 се состои од следните блокови:  
  Блок 11 и Блок 12 
 

Блок 11 
- Површината на блокот изнесува 10,71 хектари.  
- Класи на намени:  
-А- Домување (А1– Домување во станбени куќи и А2-Домување во станбени 
згради) 
-Е1-Комунална инфраструктура (сообраќајници)  

 
Блок 12 

- Површината на блокот изнесува 18,20 хектари.  
- Класи на намени:  
-А- Домување (А1– Домување во станбени куќи и А2-Домување во станбени 
згради) 
-Мешана намена (А-Домување, Б-Комерцијални и деловни намени и В-Јавни 
институции) 
-Д2-заштитно зеленило покрај улица „Новопроектирана 1“ 
-Е1-Комунална инфраструктура (сообраќајници)  

 
Поединечно површините кои ги зафаќаат класите на намена во 

рамките на блоковите и нивното процентуално учество во површината на 
блокот е прикажано во табеларниот приказ за Урбана единица 3. 

 
 

УРБАНА ЕДИНИЦА 3 (БЛОКОВИ 11 и 12)                                                                                       

П=28,91ха
 

 

BLOK OZNAKA VK.HA %

8,86 82

Е1 1.85 17
Soobra}ajna 

infrastruktura

A1, A2

KLASA NA NAMENA

11      
10,71ha

INFRASTRUKTURA

DOMUVAWE

GRUPA NA KLASA NA 
NAMENA

 
 

BLOK GRUPA NA KLASA NA 
NAMENA KLASA NA NAMENA OZNAKA VK.HA % 

12      
18,20ha 

DOMUVAWE А1, А2 16 88 

ME[ANA NAMENA 
Домување,комерц.и 

деловни намени,јавни 
институции 

А,Б,В 0,55 3 

ZELENILO I 
REKREACIJA 

Заштитно зеленило Д2 0,23 1 

INFRASTRUKTURA 
Soobra}ajna infra-

struktura 
Е1 1.42 8 

 
 

Урбана единица 4 зафаќа површина од 39,09ха. 
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-Урбана единица 4 се состои од следните блокови:  
  Блок 13, Блок 14 и Блок 15 
 

Блок 13 
- Површината на блокот изнесува 11, 25 хектари.  
- Класи на намени:  
-А- Домување (А1– Домување во станбени куќи и А2-Домување во станбени 
згради) 
-Мешана намена (А-Домување, Б-Комерцијални и деловни намени и В-Јавни 
институции) 
-В-Јавни институции (В1-Образование и наука, В2-Здравство и социјална 
заштита, В3-Култура) 

Во Блок 13 планирана е намена В1-образование и наука за ООУ „Гоце 
Делчев“ со површина од  1,48ха. 

За наменската зона В1-образование и наука за основно училиште, 
планирана компатибилна намена е Д3-Спорт и рекреација-20%, дозволен 
процент на учество според Правилникот за стандарди и нормативи за 
урбанистичко планирање (Сл.весник на РМ, бр.142/15, бр.217/15, бр.222/15, 
бр.228/15, бр.35/16, бр.99/16, бр.134/16, бр.33/17 и бр.86/18). 

-Д3-спорт и рекреација 
-Е1-Комунална инфраструктура (сообраќајници)  
 

Блок 14 
- Површината на блокот изнесува 20,62 хектари.  
- Класи на намени:  
-А1– Домување во станбени куќи 
-В2-Здравство и социјална заштита 

             Во Блок 14 планирана е намена В2-здравство и социјална заштита – 
Здравствен дом Неготино со површина од  5,62ха. 

-Д-Зеленило и рекреација (Д2-Заштитно зеленило и Д3-Спорт и рекреација) 
-Е1-Комунална инфраструктура (сообраќајници)  

 
Блок 15 

- Површината на блокот изнесува 7,22 хектари.  
- Класи на намени:  
-А1– Домување во станбени куќи 
-В2-Здравство и социјална заштита 
-Е1-Комунална инфраструктура (сообраќајници)  

 
Поединечно површините кои ги зафаќаат класите на намена во 

рамките на блоковите и нивното процентуално учество во површината на 
блокот е прикажано во табеларниот приказ за Урбана единица 4. 
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УРБАНА ЕДИНИЦА 4 (БЛОКОВИ 13, 14 и 15)                                                                                       
П=39,09ха 

         

BLOK GRUPA NA KLASA NA 
NAMENA KLASA NA NAMENA OZNAKA VK.HA % 

13      
11,25ha 

DOMUVAWE  Домување во станбени куќи А1 3,44 31 

МЕШАНА НАМЕНА 
Домување,комерц.и деловни 

намени,јавни институции  (А, Б,В) 
4,77 42 

ЈАВНИ 
ИНСТИТУЦИИ 

Образование и наука В1 1,48 13 

Здравство и социјална 
заштита 

В2 0,18 2 

Култура В3 0,17 2 

ZELENILO I 
REKREACIJA 

Спорт и рекреација Д3 0,18 2 

INFRASTRUKTURA 
Soobra}ajna 

infrastruktura 
Е1 1,03 9 

      

BLOK GRUPA NA KLASA NA 
NAMENA 

KLASA NA NAMENA OZNAKA VK.HA % 

14      
20,62ha 

DOMUVAWE 
Домување во станбени 

куќи 
А1 13,19 64 

ЈАВНИ 
ИНСТИТУЦИИ 

Здравство и социјална 
заштита (здравство) 

В2 5,62 27 

ZELENILO I 
REKREACIJA 

Заштитно зеленило Д2 0,56 3 

Sport i rekreacija Д3 0,19 1 

INFRASTRUKTURA 
Soobra}ajna 

infrastruktura 
Е1 1,06 5 

 

BLOK GRUPA NA KLASA NA 
NAMENA 

KLASA NA NAMENA OZNAKA VK.HA % 

15      
7,22ha 

ДОМУВАЊЕ 
Домување во 
станбени куќи 

А1 6,35 88 

ЈАВНИ 
ИНСТИТУЦИИ 

Здравство и 
социјална заштита 

В2 0,54 7 

INFRASTRUKTURA 
Soobra}ajna 

infrastruktura 
Е1 0,33 5 

 
 
 
 
 
 

Урбана единица 5 зафаќа површина од 34,33ха. 
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-Урбана единица 5 се состои од следните блокови:  
  Блок 16, Блок 17 и Блок 18 
 

Блок 16 
- Површината на блокот изнесува 13,11 хектари.  
- Класи на намени:  
-А- Домување (А1– Домување во станбени куќи и А2-Домување во станбени 
згради) 
-Е1-Комунална инфраструктура (сообраќајници)  
 

Блок 17 
- Површината на блокот изнесува 10,02 хектари.  
- Класи на намени:  
-А- Домување (А1– Домување во станбени куќи и А2-Домување во станбени 
згради) 
-Е1-Комунална инфраструктура (сообраќајници)  
 

Блок 18 
- Површината на блокот изнесува 11,19 хектари.  
- Класи на намени:  
-А- Домување (А1– Домување во станбени куќи и А2-Домување во станбени 
згради) 
-Мешана намена (А-Домување, Б-Комерцијални и деловни намени и В-Јавни 
институции) 
-Е1-Комунална инфраструктура (сообраќајници)  
-Речно корито 

 
Поединечно површините кои ги зафаќаат класите на намена во 

рамките на блоковите и нивното процентуално учество во површината на 
блокот е прикажано во табеларниот приказ за Урбана единица 5. 

 
УРБАНА ЕДИНИЦА 5  
(БЛОКОВИ 16, 17 и 18)                                                                                        
П=34,33ха 

 
 

BLOK GRUPA NA KLASA NA 
NAMENA KLASA NA NAMENA OZNAKA VK.HA % 

16      
13,11ha 

DOMUVAWE А1, А2 11,79 90 

ZELENILO I 
REKREACIJA 

Заштитно зеленило Д2 0,31 2 

INFRASTRUKTURA 
Soobra}ajna infra-

struktura 
Е1 1,01 8 
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BLOK GRUPA NA KLASA NA 
NAMENA 

KLASA NA NAMENA OZNAKA VK.HA % 

17     
10,02ha 

DOMUVAWE 

Домување во станбени 
куќи 

А1 8.5 85 

Домување во станбени 
згради 

А2 0.93 9 

INFRASTRUKTURA 
Soobra}ajna infra-

struktura 
Е1 0.59 6 

 

BLOK GRUPA NA KLASA NA 
NAMENA 

KLASA NA NAMENA OZNAKA VK.HA % 

18      
11,19ha 

ДОМУВАЊЕ А1, А2 6.9 62 

ME[ANA NAMENA 
Домување,комерц.и 

деловни намени,јавни 
институции 

А,Б,В 2.24 20 

ZELENILO I 
REKREACIJA 

Заштитно зеленило Д2 0,15 1 

INFRASTRUKTURA 

Soobra}ajna infra-
struktura 

Е1 1.57 14 

река 0.33 3 

 
Урбана единица 6 зафаќа површина од 43,09ха. 
 

-Урбана единица 6 се состои од следните блокови:  
  Блок 19 и Блок 20 
 

Блок 19 
- Површината на блокот изнесува 20,52 хектари.  
- Класи на намени:  
-А- Домување (А1– Домување во станбени куќи и А2-Домување во станбени 
згради) 
-Мешана намена (А-Домување, Б-Комерцијални и деловни намени и В-Јавни 
институции) 
-В2-Здравство и социјална заштита 
-Д-Зеленило и рекреација (Д2-Заштитно зеленило и Д4-Меморијални 
простори) 
-Е1-Комунална инфраструктура (сообраќајници)  
          Во блок 19 се наоѓа објектот Саат Кула 
 
реден. 
број. 

Објект,  локација 
Категорија  
по значење 

Категорија 
по загрозеност 

 
01 

 
Саат Кула, Неготино 

значајно 
културно 

наследство 

незагрозено 
културно 

наследство 
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Режим на заштита на поединeчните заштитени добра 
 (Режим на заштита од втор степен) 
 За заштитените добра се определува режим на заштита од втор степен. 

Режимот на заштита од втор степен подразбира; зачувување на изворната 
состојба, а конзерваторските интервенции да не бидат во спротивност со целите 
на заштитата и изворниот карактер на доброто. Постојната урбана структура 
(изградена и неизградена) се адаптира за тековните потреби и нови функции, 
користејќи ги архитектонските карактеристики на добрата. 

 Зачувување на постојната состојба, габарит и висини, а заштитно 
конзерваторските интервенции да не бидат во спротивност со 
конзерваторските принципи и начела на конзервацијата. 

 задржување на постојното ниво на изграденост и лоцираност на објектите 
односно исклучување на можноста за изградба на нови градби на таа 
парцела; 

 задржување на постојната намена на објектите и отворениот простор; 
 
 редовно одржување на објектите и преземање мерки на непосредна заштита 

по потреба (превентива, конзервација, санација, реставрација); 
 
Режим на заштита на контактна зона  
  (Режим на заштита од трет степен) 
 
 За контактна зона, согласно Правилникот се определува Режим на заштита од 
трет степен; каде се исклучува можноста за изградба на нови објекти и проектни 
решенија за градба на објекти освен наменски објекти како сувенирници , времени 
објекти, патеки или хортикултурно уредување на просторот околу заштитеното 
добро без да се нарушува амбиентот и силетата на споменикот кој треба да остане 
во изворна затекната состојба. 

 
 − Посебни мерки на заштита  
  - Зачувување на изворната состојба 
 Објектите со режим на заштита од Втор степен на заштита, се задржуваат во 
границите на изградената површина, подразбирајки и соодветен однос и почитување 
на надворешниот архитектонски  и скулптурален изглед на добрaтa, зачувувајки го 
постојниот габарит и височина. 
 Во границите на овие недвижни добра не се дозволува изградба или 
доградба на нови објекти. Единствено во границите на заштитеното добро може да 
се дозволи партерно или хортикултурно уредување на просторот околу доброто и 
тоа само врз основа на соодветна проектна документација. Посебно треба да се 
инсистира на задржување на констатираните специфични елементи, детали, 
декоративна пластика и сл., со што се одредува и степенот на почитување на 
автентичноста на споменикот. Прецизините параметри за заштита и уредување на 
објектот со споменички вредности и неговата непосредна околина, ќе бидат 
разработени во Заштитно конзерваторските основи за Деталните урбанистички 
планови за тие опфати. 

Блок 20 
- Површината на блокот изнесува 22,57 хектари.  
- Класи на намени:  
-А- Домување (А1– Домување во станбени куќи, А2-Домување во станбени 
згради и А3-групно домување) 
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-Мешана намена (А-Домување и Б-Комерцијални и деловни намени) 
-В1-Образование и наука 

Во Блок 20 планирана е намена В1-образование и наука за ОУ „Страшо 
Пинџур“ со површина од  0,5ха. 

За наменската зона В1-образование и наука за основно училиште, 
планирана компатибилна намена е Д3-Спорт и рекреација-20%, дозволен 
процент на учество според Правилникот за стандарди и нормативи за 
урбанистичко планирање (Сл.весник на РМ, бр.142/15, бр.217/15, бр.222/15, 
бр.228/15, бр.35/16, бр.99/16, бр.134/16, бр.33/17 и бр.86/18). 

-Д-Зеленило и рекреација (Д1-Парковско зеленило и Д3-Спорт и рекреација) 
-Е1-Комунална инфраструктура (сообраќајници)  
 

Поединечно површините кои ги зафаќаат класите на намена во 
рамките на блоковите и нивното процентуално учество во површината на 
блокот е прикажано во табеларниот приказ за Урбана единица 6. 

УРБАНА ЕДИНИЦА 6 (БЛОКОВИ 19 и 20)                                                                                       
П=43,09ха 

         

BLOK GRUPA NA KLASA NA NAMENA KLASA NA NAMENA OZNAKA VK.HA % 

19      
20,52ha 

DOMUVAWE А1, А2 12,39 60 

ME[ANA NAMENA 
Домување,комерц.и деловни 

намени,јавни институции 
А,Б,В 5,91 29 

ЈАВНИ ИНСТИТУЦИИ Здравство и социјална заштита В2 0,74 4 

ZELENILO I REKREACIJA Заштитно зеленило Д2 0,1 1 

 Меморијални простори Д4 0,30 1 

INFRASTRUKTURA Soobra}ajna infrastruktura Е1 1,1 5 

         

BLOK GRUPA NA KLASA NA NAMENA KLASA NA NAMENA OZNAKA VK.HA % 

20      
22,57ha 

ДОМУВАЊЕ A1, A2, A3 17.5 77 

ME[ANA NAMENA 
Домување,комерц.и деловни 

намени 
А,Б 1.63 7 

ЈАВНИ ИНСТИТУЦИИ Образование и наука В1 1,37 6 

ZELENILO I REKREACIJA D1, D3 0,45 2 

INFRASTRUKTURA Soobra}ajna infrastruktura Е1 1.62 7 

 
 
 
 
Урбана единица 7 зафаќа површина од 31,52ха. 

-Урбана единица 7 се состои од следните блокови:  
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  Блок 21, Блок 22 и Блок 23 
 

Блок 21 
- Површината на блокот изнесува 13,88 хектари.  
- Класи на намени:  
-А- Домување (А1– Домување во станбени куќи, А2-Домување во станбени 
згради и А3-Групно домување) 
-Б5-Хотелски комплекси 
-В2-Здравство и социјална заштита 
-Д3-Спорт и рекреација 
-Е1-Комунална инфраструктура (сообраќајници)  
-Е3-Некомпатибилна инфраструктура (трафостаници над 20кв) 

 
Блок 22 

- Површината на блокот изнесува 7,88 хектари.  
- Класи на намени:  
-А-Домување (А1-Домување во станбени куќи, А2-Домување во станбени 
згради и А3-Групно домување) 
-А1– Домување во станбени куќи 
-Д4-Меморијални простори 
-Е1-Комунална инфраструктура (сообраќајници)  

 
Блок 23 

- Површината на блокот изнесува 9,76 хектари.  
- Класи на намени:  
-А1– Домување во станбени куќи 
-Мешана намена (А-Домување, Б-Комерцијални и деловни намени и В-Јавни 
институции) 
-Мешана намена (Б-Комерцијални и деловни намени и Г-(Г2,Г3,Г4)) 
-В1-Образование и наука 

Во Блок 23 планирана е намена В1-образование и наука за основно училиште со 
површина од  1ха. 

За наменската зона В1-образование и наука за основно училиште, 
планирана компатибилна намена е Д3-Спорт и рекреација-20%, дозволен процент 
на учество според Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко 
планирање (Сл.весник на РМ, бр.142/15, бр.217/15, бр.222/15, бр.228/15, бр.35/16, 
бр.99/16, бр.134/16, бр.33/17 и бр.86/18). 

-В5-Верски институции (Црква „Св.Ѓорѓи“ Неготино) 
-Е1-Комунална инфраструктура (сообраќајници)  
-Речно корито          
Во блок 23 се наоѓа Верски објект – Црква Св.Ѓорѓи 

реден. 
број. 

Објект,  локација 
Категорија  
по значење 

Категорија 
по загрозеност 

02  
 

Црква Св. Атанасие Велики, 
Неготино 

значајно 
културно 

наследство 

 
незагрозено 

културно 
наследство 
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Поединечно површините кои ги зафаќаат класите на намена во рамките на 
блоковите и нивното процентуално учество во површината на блокот е прикажано 
во табеларниот приказ за Урбана единица 7. 

 
  

УРБАНА ЕДИНИЦА 7 (БЛОКОВИ 21, 22 и 23)                                                                                       
П=31,52ха 

         

BLOK GRUPA NA KLASA NA 
NAMENA 

KLASA NA NAMENA OZNAKA VK.HA % 

21      
13,88ha 

DOMUVAWE A1, A2, A3 11,08 80 

ME[ANA NAMENA 
Домување,комерц.и деловни 

намени 
А,Б 0,2 1 

ЈАВНИ ИНСТИТУЦИИ Здравство и социјална заштита В2 0.39 3 

ZELENILO I 
REKREACIJA 

Заштитно зеленило Д2 0.1   

Спорт и рекреација Д3 0,41 3 

INFRASTRUKTURA 

Soobra}ajna infrastruktura Е1 0.7 6 

Некомпатибилна 
инфраструктура 

Е3 1 7 

 
 

BLOK GRUPA NA KLASA NA 
NAMENA 

KLASA NA NAMENA OZNAKA VK.HA % 

22      
7,88ha 

ДОМУВАЊЕ 

Домување во станбени 
куќи 

А1 0.37 5 

A1, A2, A3 4.95 63 

ZELENILO I 
REKREACIJA 

Меморијални простори Д4 2.01 26 

INFRASTRUKTURA 
Soobra}ajna infra-

struktura 
Е1 0.55 6 
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BLOK GRUPA NA KLASA NA 
NAMENA KLASA NA NAMENA OZNAKA VK.HA % 

23      
9,76ha 

ДОМУВАЊЕ 
Домување во станбени 

куќи 
А1 0,72 7 

ME[ANA NAMENA 

Домување,комерц.и 
дел. намени,javni inst. 

А,Б,V 2,62 27 

Комерц.и деловни 
намени и произв., 

дистрибуција и сервиси 
Б,Г 2,02 21 

 
ЈАВНИ 

ИНСТИТУЦИИ 
Образование и наука В1 1,05 11 

 Верски институции В5 0,39 4 

INFRASTRUKTURA 

Soobra}ajna 
infrastruktura 

Е1 1,94 20 

река 1,02 10 

 
Урбана единица 8 зафаќа површина од 48,72ха. 

-Урбана единица 8 се состои од следните блокови:  
  Блок 24 и Блок 25 
 

Блок 24 
- Површината на блокот изнесува 21,70 хектари.  
- Класи на намени:  
- Производство, дистрибуција и сервиси (Г2-Лесна индустрија, Г3-Сервиси,     
   Г4-Стоваришта)  
-Мешана намена (Б-Комерцијални и деловни намени и Г – Г2, Г3, Г4) 
-Б2-Големи трговски единици 
-Д3-Спорт и рекреација 
-Е1-Комунална инфраструктура (сообраќајници)  
-Е2-Комунална супраструктура (Бензинска станица - БС) 

 
Блок 25 

- Површината на блокот изнесува 27,02 хектари.  
- Класи на намени:  
- Производство, дистрибуција и сервиси (Г2-Лесна индустрија, Г3-Сервиси,     
   Г4-Стоваришта)  
-Б4-Деловни простори 
-Д2-Заштитно зеленило 
-Е1-Комунална инфраструктура (сообраќајници)  
-Е2-Комунална супраструктура (Полигон за обука - ПО) 
 

Поединечно површините кои ги зафаќаат класите на намена во рамките на 
блоковите и нивното процентуално учество во површината на блокот е прикажано 
во табеларниот приказ за Урбана единица 8. 
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УРБАНА ЕДИНИЦА 8 (БЛОКОВИ 24 и 25)                                                                                       
П=48,72ха 

         

BLOK GRUPA NA KLASA NA NAMENA KLASA NA NAMENA OZNAKA VK.HA % 

24  
     

21,70ha 

ПРОИЗВ.,ДИСТР. И СЕРВИСИ Г2, Г3, Г4 16.8 79 

ME[ANA NAMENA 

Комерц.и 
деловни намени, 
произв.,дистр. и 

сервиси 

B, G 0,51 3 

КОМЕРЦ.И ДЕЛОВНИ НАМЕНИ 
Големи трговски 

единици 
B2 0,27 1 

ZELENILO I REKREACIJA 
Спорт и 

рекреација 
Д3 0,85 4 

INFRASTRUKTURA 

Soobra}ajna 
infrastruktura 

Е1 2.2 8 

Комунална 
супраструктура 

Е2(БС) 1,1 5 

         

BLOK GRUPA NA KLASA NA NAMENA KLASA NA NAMENA OZNAKA VK.HA % 

25      
27,02ha 

ПРОИЗВ.,ДИСТР. И СЕРВИСИ Г2, Г3, Г4 21,8 81 

КОМЕРЦ.И ДЕЛОВНИ НАМЕНИ 
Delovni pro-

stori 
B4 0,33 1 

ZELENILO I REKREACIJA 
Заштитно 
зеленило 

Д2 2,78 10 

INFRASTRUKTURA 

Soobra}ajna 
infrastruktura 

Е1 1,35 5 

Комунална 
супраструктура 

Е2(ПО) 0,76 3 

 
 

Урбана единица 9 зафаќа површина од 99,49ха. 
-Урбана единица 9 се состои од следните блокови:  
  Блок 26, Блок 27 и Блок 28 
 

Блок 26 
- Површината на блокот изнесува 21,85 хектари.  
- Класи на намени:  
- В1 – Образование и наука 

Во Блок 26 планирана е намена В1-образование и наука - средно училиште со 
површина од  3,4ха. 

За наменската зона В1-образование и наука - Средното општинско училиште 
„Св.Кирил и Методиј“, планирана компатибилна намена е Д3-Спорт и рекреација-
20%, дозволен процент на учество според Правилникот за стандарди и нормативи 
за урбанистичко планирање (Сл.весник на РМ, бр.142/15, бр.217/15, бр.222/15, 
бр.228/15, бр.35/16, бр.99/16, бр.134/16, бр.33/17 и бр.86/18). 
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-Производство, дистрибуција и сервиси (Г2-Лесна индустрија, Г3-Сервиси,     
   Г4-Стоваришта)  
-Мешана намена (Б-Комерцијални и деловни намени и Г – Г2, Г3, Г4) 
-Мешана намена (Б-Комерцијални и деловни намени и В-јавни институции) 
-Мешана намена (Б-Комерцијални и деловни намени, Г – Г2, Г3, Г4 и Е2-
комунална супраструктура (Бензинска станица –БС) 
-Д1-Парковско зеленило 
-Д2-Заштитно зеленило 
-Е1-Комунална инфраструктура (сообраќајници)  
-Е2-Комунална супраструктура (Бензинска станица –БС и Автобуска станица -АС) 
-Е3-Некомпатибилна инфраструктура 
 

Блок 27 
- Површината на блокот изнесува 21,48 хектари.  
- Класи на намени:  
- А1– Домување во станбени куќи  
- Б5 – Хотелски комплекси 
-Мешана намена (А-Домување и Б-Комерцијални и деловни намени) 
-Д2-Заштитно зеленило 
-Д3-Спорт и рекреација 
-Д4-Меморијални простори 
 
-Е1-Комунална инфраструктура (сообраќајници)  
-Речно корито 
 

Блок 28 
- Површината на блокот изнесува 50,15 хектари.  
- Класи на намени:  
-Мешана намена (Б-Комерцијални и деловни намени и Г – Г2,Г3,Г4) 
-В5-Верски институции 
-Производство, дистрибуција и сервиси (Г2-Лесна индустрија, Г3-Сервиси,     
   Г4-Стоваришта)  
-Д1-Парковско зеленило 
-Д2-Заштитно зеленило 
-Е1-Комунална инфраструктура (сообраќајници)  
-Е2-Комунална супраструктура (Бензинска станица –БС) 
 
Во блок 28 се наоѓа Верски објект – Манастирски комплекс Св.Ѓорѓи 
 

реден. 
број. 

Објект,  локација 
Категорија  
по значење 

Категорија 
по загрозеност 

02 

 
Црква Св. Ѓорѓи, 

Неготино 

значајно 
културно 

наследство 

 
незагрозено 

културно 
наследство 

 

 
Согласно Заштитно-конзерваторски основи со третман на недвижното културно наследство 
за потребите на ГУП за Неготино, според графички прилог бр. 11 – Режим на заштита. 
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Детален опис на границите на КЗ на недвижното добро ќе биде прецизно опишан при 
изработката на ЗКО за Детален урбанистички план за предметниот опфат.  
 
Поединечно површините кои ги зафаќаат класите на намена во рамките на 
блоковите и нивното процентуално учество во површината на блокот е прикажано 
во табеларниот приказ за Урбана единица 9. 

УРБАНА ЕДИНИЦА 9 (БЛОКОВИ 26, 27 и 28)                                             
П=99,49ха 

         

BLOK GRUPA NA KLASA NA 
NAMENA 

KLASA NA NAMENA OZNAKA VK.HA % 

26      
21,86ha 

ЈАВНИ 
ИНСТИТУЦИИ 

Образование и наука В1 6.54 30 

ПРОИЗВ.,ДИСТР. И 
СЕРВИСИ 

Г2, Г3, Г4 8,1 37 

ME[ANA 
NAMENA 

Комерц.и деловни намени, 
произв.,дистр. и сервиси 

B, G 0,86 4 

Комерц.и деловни намени, јавни 
институции 

B, V 0,32 1 

Комерц.и деловни намени, 
произв.,дистр. и сервиси, 
комун.супрастраструктура 

Б, Г, Е2 1.91 9 

ZELENILO I 
REKREACIJA 

Парковско зеленило Д1 1,26 6 

Заштитно зеленило Д2 0.45 2 

INFRASTRUKTURA 

Soobra}ajna infrastruktura Е1 1,95 9 

Комунална супраструктура Е2(АС,БС) 0,32 2 

Комунална супраструктура Е3 0.15 1 

 

BLOK GRUPA NA KLASA NA 
NAMENA 

KLASA NA NAMENA OZNAKA VK.HA % 

27      
27,48ha 

ДОМУВАЊЕ Домување во станбени куќи А1 1,15 4 

КОМЕРЦ.И 
ДЕЛОВНИ 
НАМЕНИ 

Хотелски комплекси Б5 1,29 5 

ME[ANA 
NAMENA 

Домување,комерц.и деловни 
намени 

А,Б 0,08   

ZELENILO I 
REKREACIJA 

Заштитно зеленило Д2 2,5 9 

Спорт и рекреација Д3 13,51 49 

Меморијални простори Д4 6,14 22 

INFRASTRUKTURA 
Soobra}ajna infrastruktura Е1 2,08 8 

река 0,73 3 
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BLOK GRUPA NA KLASA NA 
NAMENA 

KLASA NA NAMENA OZNAKA VK.HA % 

28      
50,15ha 

ME[ANA NAMENA 
Комерц.и деловни намени, 

произв.,дистр. и сервиси 
B, G 0,3 1 

ЈАВНИ ИНСТИТУЦИИ Верски институции В5 2,5 5 

ПРОИЗВ.,ДИСТР. И 
СЕРВИСИ 

Г2, Г3, Г4 25,1 50 

ZELENILO I 
REKREACIJA 

Парковско зеленило Д1 4,9 10 

Заштитно зеленило Д2 1,8 4 

INFRASTRUKTURA 

Soobra}ajna infra-
struktura 

Е1 13,14 26 

Комунална супраструктура Е2(БС) 2,41 5 

 
 



xxx

BLOK OZNAKA VK.HA %

А1 4.23 89

Е1 0.53 11

BLOK OZNAKA VK.HA %

А1 2.38 93

Е1 0.17 7

BLOK OZNAKA VK.HA %

А1 2.17 66

А,Б,В 0.98 30

Е1 0.12 4

BLOK OZNAKA VK.HA %

А1 4.05 85

А,Б,В 0.55 11

Е1 0.19 4

BLOK OZNAKA VK.HA %

А1 5.26 68

А,Б,В 2.1 27

Е1 0.44 6

INFRASTRUKTURA

Домување,комерц.и деловни 
намени,јавни институции

DOMUVAWE

GRUPA NA KLASA NA 
NAMENA

KLASA NA NAMENA

Домување,комерц.и деловни 
намени,јавни институции

KLASA NA NAMENA

Soobra}ajna 
infrastruktura

KLASA NA NAMENA

Сообраќајна инфраструктура

Домување во станбени куќи

ME[ANA NAMENA

INFRASTRUKTURA

1      
4,76ha

2      
2,55ha

INFRASTRUKTURA

INFRASTRUKTURA

5      
7,80ha

4      
4,79ha

ME[ANA NAMENA

GRUPA NA KLASA NA 
NAMENA

KLASA NA NAMENA

DOMUVAWE Домување во станбени куќи

DOMUVAWE

INFRASTRUKTURA

Домување во станбени куќи

УРБАНА ЕДИНИЦА 1 (БЛОКОВИ 1, 2, 3, 4 и 5)                                                                                       

П=23,17ха

Домување,комерц.и деловни 
намени,јавни институции

3      
3,27ha

ME[ANA NAMENA

Домување во станбени куќи

GRUPA NA KLASA NA 
NAMENA

Soobra}ajna 
infrastruktura

DOMUVAWE

GRUPA NA KLASA NA 
NAMENA

GRUPA NA KLASA NA 
NAMENA

Soobra}ajna 
infrastruktura

Домување во станбени куќи

Soobra}ajna 
infrastruktura

KLASA NA NAMENA

DOMUVAWE

1



xxx

BLOK OZNAKA VK.HA %

4.92 94

Е1 0.31 6

BLOK OZNAKA VK.HA %

А1 4.23 97

Е1 0.15 3

BLOK OZNAKA VK.HA %

А,Б,В 4.08 91

Е1 0.41 9

BLOK OZNAKA VK.HA %

А1 2.3 95

Е1 0.1 5

BLOK OZNAKA VK.HA %

А,Б,В 3.86 86

Е1 0.66 14

KLASA NA NAMENA

Домување во станбени куќи

INFRASTRUKTURA

ME[ANA NAMENA

ME[ANA NAMENA

INFRASTRUKTURA

A1, A2, А3

INFRASTRUKTURA

Домување во станбени куќиDOMUVAWE

Сообраќајна инфраструктура

10     
4,52ha

INFRASTRUKTURA
Soobra}ajna 

infrastruktura

9      
2,40ha

DOMUVAWE

8     
4,49ha

GRUPA NA KLASA NA 
NAMENA

7      
4,38ha

Soobra}ajna 
infrastruktura

GRUPA NA KLASA NA 
NAMENA

Домување,комерц.и деловни 
намени,јавни институции

KLASA NA NAMENA

KLASA NA NAMENA

KLASA NA NAMENA

Домување,комерц.и деловни 
намени,јавни институции

Soobra}ajna 
infrastruktura

KLASA NA NAMENA

Сообраќајна инфраструктура

DOMUVAWE
6      

5,23ha

INFRASTRUKTURA

GRUPA NA KLASA NA 
NAMENA

УРБАНА ЕДИНИЦА 2 (БЛОКОВИ 6,7,8,9 и 10)                                                                                       

П=21,03ха

GRUPA NA KLASA NA 
NAMENA

GRUPA NA KLASA NA 
NAMENA

2



xxx

BLOK OZNAKA VK.HA %

2,64 25

6,2 58

Д2 0,31 3

Е1 1.56 15

BLOK OZNAKA VK.HA %

16 88

А,Б,В 0,55 3

Д2 0,23 1

Е1 1.42 8

BLOK OZNAKA VK.HA %

А1 3.44 31

А,Б,В 4.77 42

В1 1.48 13

В2 0.18 2

В3 0.17 2

Д3 0.18 2

Е1 1.03 9

ZELENILO I 
REKREACIJA

Заштитно зеленило

INFRASTRUKTURA

ME[ANA NAMENA
Домување,комерц.и деловни 
намени,јавни институции

DOMUVAWE Домување во станбени куќи

GRUPA NA KLASA NA 
NAMENA

Култура

DOMUVAWE

DOMUVAWE

Заштитно зеленило

INFRASTRUKTURA

KLASA NA NAMENA

GRUPA NA KLASA NA 
NAMENA

УРБАНА ЕДИНИЦА 3 (БЛОКОВИ 11 и 12)                                                                                       

П=28,91ха

Soobra}ajna 
infrastruktura

KLASA NA NAMENA

A1, A2,A3

11      
10,71ha

INFRASTRUKTURA

GRUPA NA KLASA NA 
NAMENA

Soobra}ajna 
infrastruktura

Домување,комерц.и деловни 
намени,јавни институции

ЈАВНИ ИНСТИТУЦИИ

Образование и наука

А1, А2

ZELENILO I 
REKREACIJA

ZELENILO I 
REKREACIJA

ME[ANA NAMENA

KLASA NA NAMENA

УРБАНА ЕДИНИЦА 4 (БЛОКОВИ 13, 14 и 15)                                                                                       

П=39,09ха

Спорт и рекреација

13      
11,25ha

Здравство и социјална 
заштита

Soobra}ajna 
infrastruktura

12      
18,20ha

А1, А2

3



xxx

BLOK OZNAKA VK.HA %

А1 13.19 64

В2 5.62 27

Д2 0.56 3

Д3 0.19 1

Е1 1.06 5

BLOK OZNAKA VK.HA %

А1 6.35 88

В2 0.54 7

Е1 0.33 5

BLOK OZNAKA VK.HA %

11,79 90

Д2 0,31 2

Е1 1,01 8

BLOK OZNAKA VK.HA %

А1 8.5 85

А2 0.93 9

Е1 0.59 6

BLOK OZNAKA VK.HA %

6.9 62

А,Б,В 2.24 20

Д2 0,15 1

Е1 1.57 14

0.33 3

ZELENILO I 
REKREACIJA

Заштитно зеленило

ЈАВНИ ИНСТИТУЦИИ

DOMUVAWE Домување во станбени куќи

GRUPA NA KLASA NA 
NAMENA

KLASA NA NAMENA

KLASA NA NAMENA

Здравство и социјална 
заштита(здравство)

Sport i rekreacija

GRUPA NA KLASA NA 
NAMENA

KLASA NA NAMENA

ZELENILO I 
REKREACIJA

14      
20,62ha

Заштитно зеленило

ДОМУВАЊЕ

Soobra}ajna 
infrastruktura

ЈАВНИ ИНСТИТУЦИИ

Домување во станбени куќи

Soobra}ajna 
infrastruktura

INFRASTRUKTURA

Здравство и социјална 
заштита

INFRASTRUKTURA

GRUPA NA KLASA NA 
NAMENA

KLASA NA NAMENA

Домување во станбени куќи

Soobra}ajna 
infrastruktura

17      
10,02ha

Домување во станбени 
згради

ДОМУВАЊЕ

INFRASTRUKTURA
Soobra}ajna 

infrastruktura

DOMUVAWE

GRUPA NA KLASA NA 
NAMENA

ME[ANA NAMENA

18      
11,19ha

INFRASTRUKTURA

15      
7,22ha

INFRASTRUKTURA
Soobra}ajna 

infrastruktura

УРБАНА ЕДИНИЦА 5 (БЛОКОВИ 16, 17 и 18)                                                                                       

П=34,33ха

GRUPA NA KLASA NA 
NAMENA

KLASA NA NAMENA

16      
13,11ha

DOMUVAWE

ZELENILO I 
REKREACIJA

Заштитно зеленило

Домување,комерц.и деловни 
намени,јавни институции

река

А1, А2

А1, А2

4



xxx

BLOK OZNAKA VK.HA %

12.39 60

А,Б,В 5.91 29

В2 0.74 4

Д2 0.1 1

Д4 0,30 1

Е1 1.1 5

BLOK OZNAKA VK.HA %

17.5 77

А,Б 1.63 7

В1 1,37 6

0.45 2

Е1 1.62 7

BLOK OZNAKA VK.HA %

11,08 80

А,Б 0,2 1

В2 0.39 3

Д2 0.1

Д3 0,41 3

Е1 0.7 6

Е3 1 7

Memorijalni prostori

ZELENILO I 
REKREACIJA

Заштитно зеленило

Некомпатибилна 
инфраструктура

A1, A2, A3

KLASA NA NAMENA

GRUPA NA KLASA NA 
NAMENA

Soobra}ajna 
infrastruktura

INFRASTRUKTURA

ME[ANA NAMENA

Soobra}ajna 
infrastruktura

INFRASTRUKTURA

УРБАНА ЕДИНИЦА 6 (БЛОКОВИ 19 и 20)                                                                                       

П=43,09ха

KLASA NA NAMENA

Здравство и социјална 
заштита

Здравство и социјална 
заштита

A1, A2, A3

DOMUVAWE

GRUPA NA KLASA NA 
NAMENA

20      
22,57ha

ME[ANA NAMENA

ДОМУВАЊЕ

Образование и наука

ME[ANA NAMENA

ZELENILO I 
REKREACIJA

А1, А2

ЈАВНИ ИНСТИТУЦИИ

DOMUVAWE

ЈАВНИ ИНСТИТУЦИИ

Домување,комерц.и деловни 
намени,јавни институции

INFRASTRUKTURA

19      
20,52ha

21      
13,88ha

D1, D3

Домување,комерц.и деловни 
намени

Soobra}ajna 
infrastruktura

ЈАВНИ ИНСТИТУЦИИ

Домување,комерц.и деловни 
намени

УРБАНА ЕДИНИЦА 7 (БЛОКОВИ 21, 22 и 23)                                                                                       

П=31,52ха

KLASA NA NAMENA

ZELENILO I 
REKREACIJA

Заштитно зеленило

GRUPA NA KLASA NA 
NAMENA

Спорт и рекреација

5



xxx

BLOK OZNAKA VK.HA %

А1 0.37 5

4.95 63

Д4 2.01 26

Е1 0.55 6

BLOK OZNAKA VK.HA %

А1 0.72 7

А,Б,V 2.62 27

Б,Г 2,02 21

В1 1,05 11

В5 0.39 4

Е1 1.94 20

1.02 10

BLOK OZNAKA VK.HA %

16.8 79

B, G 0,51 3

B2 0,27 1

Д3 0,85 4

Е1 2.2 8

Е2(БС) 1.1 5

GRUPA NA KLASA NA 
NAMENA

22      
7,88ha

Домување во станбени куќи

ZELENILO I 
REKREACIJA

GRUPA NA KLASA NA 
NAMENA

Soobra}ajna 
infrastruktura

A1, A2, A3

ДОМУВАЊЕ

KLASA NA NAMENA

24      
21,7ha

ПРОИЗВ.,ДИСТР. И 
СЕРВИСИ

Спорт и рекреација

ME[ANA NAMENA Комерц.и деловни намени и 
произв., дистрибуција и 

сервиси

ЈАВНИ ИНСТИТУЦИИ
Образование и наука

УРБАНА ЕДИНИЦА 8 (БЛОКОВИ 24 и 25)                                                                                       

П=48,72ха

23      
9,76ha

ДОМУВАЊЕ

KLASA NA NAMENA

INFRASTRUKTURA

река

Г2, Г3, Г4

Soobra}ajna 
infrastruktura

INFRASTRUKTURA

Soobra}ajna 
infrastruktura

Комунална супраструктура

ZELENILO I 
REKREACIJA

ME[ANA NAMENA
Комерц.и деловни намени, 
произв.,дистр. и сервиси

КОМЕРЦ.И ДЕЛОВНИ 
НАМЕНИ

Домување,комерц.и дел. 
намени,javni inst.

Големи трговски единици

Меморијални простори

GRUPA NA KLASA NA 
NAMENA

KLASA NA NAMENA

Домување во станбени куќи

Верски институции

INFRASTRUKTURA

6



xxx

BLOK OZNAKA VK.HA %

21.8 81

B4 0.33 1

Д2 2.78 10

Е1 1.35 5

Е2 0.76 3

BLOK OZNAKA VK.HA %

В1 6,54 30

8,1 37

B, G 0,86 4

B, V 0,32 1

Б, Г, Е2 1,91 9

Д1 1,26 6

Д2 0,45 2

Е1 1,95 9

Е2 0,32 1

Е3 0.15 1

BLOK OZNAKA VK.HA %

А1 1.15 4

Б5 1.29 5

А,Б 0.08

Д2 2,5 9

Д3 13.51 49

Д4 6,14 22

Е1 2.08 8

0.73 3

Г2, Г3, Г4

ПРОИЗВ.,ДИСТР. И 
СЕРВИСИ

Г2, Г3, Г4

KLASA NA NAMENA

ПРОИЗВ.,ДИСТР. И 
СЕРВИСИ

26      
21,85ha

Образование и наука

ME[ANA NAMENA

ZELENILO I 
REKREACIJA

Заштитно зеленило

INFRASTRUKTURA

Soobra}ajna 
infrastruktura

КОМЕРЦ.И ДЕЛОВНИ 
НАМЕНИ

УРБАНА ЕДИНИЦА 9 (БЛОКОВИ 26, 27 и 28)                                                                                       

П=99,49ха
GRUPA NA KLASA NA 

NAMENA

25      
27,02ha

ЈАВНИ ИНСТИТУЦИИ

Delovni prostori

GRUPA NA KLASA NA 
NAMENA

KLASA NA NAMENA

Комунална супраструктура

Комунална супраструктура

Комерц.и деловни намени, 
јавни институции

Комерц.и деловни намени, 
произв.,дистр. и сервиси

КОМЕРЦ.И ДЕЛОВНИ 
НАМЕНИ

INFRASTRUKTURA

Домување,комерц.и деловни 
намени

Заштитно зеленило

ZELENILO I 
REKREACIJA

Soobra}ajna 
infrastruktura

Домување во станбени куќи

KLASA NA NAMENA

ZELENILO I 
REKREACIJA

Парковско зеленило

Спорт и рекреација

Комерц.и деловни намени, 
произв.,дистр. и сервиси, 
комун.супрастраструктура

INFRASTRUKTURA

Soobra}ajna 
infrastruktura

Комунална супраструктура

Меморијални простори

GRUPA NA KLASA NA 
NAMENA

Заштитно зеленило27      
27,48ha

ДОМУВАЊЕ

река

Хотелски комплекси

ME[ANA NAMENA

7



xxx

BLOK OZNAKA VK.HA %

B, G 0,3 1

В5 2,5 5

25,1 50

Д1 4,9 10

Д2 1,8 4

Е1 13,14 26

Е2(БС) 2,41 5

ЈАВНИ ИНСТИТУЦИИ

INFRASTRUKTURA

Soobra}ajna 
infrastruktura

GRUPA NA KLASA NA 
NAMENA

Верски институции

28      
50,15ha

ME[ANA NAMENA
Комерц.и деловни намени, 
произв.,дистр. и сервиси

Парковско зеленило

Заштитно зеленило

KLASA NA NAMENA

Комунална супраструктура

ZELENILO I 
REKREACIJA

ПРОИЗВ.,ДИСТР. И 
СЕРВИСИ

Г2, Г3, Г4

8



класи на намена

А1 домување во станбени куќи

А2 домување во станбени згради

А3 групно домување

Б2 големи трговски единици 0,27 ха

Б4 деловни простори 0,33 ха

Б5 хотелски комплекси 1,29 ха

мешана намена 29,57 ха 8%

В1 образование и наука 10,5 ха 3%

здравство и социјална заштита 7,47 ха 2%

Здравство и здравствена заштита 5,62

Социјална заштита, детски градинки 1,85

В3 култура 0,17 ха

В5 верски институции 2,9 ха 1%

Г Г2,Г3,Г4 лесна индустрија, сервиси, стоваришта 71,8 ха 19%

Д1 парковско зеленило 6,2ха 2%

Д2 заштитно зеленило 9,3 ха 3%

Д3 спорт и рекреација 15,65 ха 4%

Д1, Д3 парковско, спорт и рекреација 0,45 ха

Д4 меморијални простори 8,45 ха 2%

Е1 сообраќајна инфраструктура 37,6 ха 10%

Е2 комунална супраструктура 4,6 ха 2%

Е3 некомпатибилна инфраструктура 1,15 ха

мешана намена 5,9 ха 2%

Неготинска (Тимјаничка) река 2,08 ха

369,35 ха 100%ВКУПНО

Е

Б, В, Г, Е2

А

Б

А, Б, В

РЕКАПИТУЛАР НА ПОВРШИНИ ПО КЛАСИ НА НАМЕНИ

В

Д

42%153,64 ха

В2
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споредбени

реден 
број

Документациона 
основа (ха)

Планиран 
развој  (ха)

А1 домување во станбени куќи 116.68
А2 домување во станбени згради 4.06
А3 групно домување /
Б1 мали комерцијални и деловни намени 2.26 во мешана намена

Б2 големи трговски единици 1.6 0,27
Б3 големи угостителски единици 0.49 во мешана намена

Б4 деловни простори 5.03 0,33
Б5 хотелски комплекси 0.72 1,29
В1 образование и наука 5.06 10.5
В2 здравство и социјална заштита 6.79 7,47
В3 култура 0.39 0,17
В4 државни институции 0.87 во мешана намена

В5 верски институции 0.73 2,9
Г2 лесна индустрија 31.57
Г3 сервиси 0.16
Г4 стоваришта 0.3
Д1 парковско зеленило 0.73 6.2
Д2 заштитно зеленило / 9,3
Д3 спорт и рекреација 8.23 16,1
Д4 меморијални простори 5.98 8,45
Е1 сообраќајна инфраструктура 58.56 37,6
Е2 комунална супраструктура 4.44 4,6
Е3 некомпатибилна инфраструктура 1.2 1,15

7. 109.98 /

8. мешана намена / 29,57

9. мешана намена / 5,9

10. 2.87 2.08

369.35 369.35

153,64

В                  
ЈАВНИ 

ИНСТИТУЦИИ

5.

2.

71,8

1.

ВКУПНА ПОВРШИНА НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ

реки

А, Б, В
Б, В, Г, Е2

Неизградено земјиште

СПОРЕДБЕНИ БИЛАНСНИ ПОКАЗАТЕЛИ

Г                
ПРОИЗВОДСТВО, 
ДИСТРИБУЦИЈА И 

СЕРВИСИ

А            
ДОМУВАЊЕ

Б   
КОМЕРЦИЈАЛНИ И 
ДЕЛОВНИ НАМЕНИ

6.

3.

4.

НАМЕНА НА ЗЕМЈИШТЕТО

Е   
ИНФРАСТРУКТУРА

Д               
ЗЕЛЕНИЛО И 
РЕКРЕАЦИЈА
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билансни

Основна 
класа на 
намена

Површина
Процент на 
изграденост

Коеф. на 
искорист.

мах. бр. на 
катови

мах. 
височина

А1 домување во станбени куќи до 70% до 2.5 П+2+Пк 10,20м

А2 домување во станбени згради до 70% / од П+3+Пк 
до П+9+Пк

34,0м

А3 групно домување до 60% до 2.8 П+4 15,50м

до 50% до 1.0 П+2 9,50м

Површина под станбен фонд (ха) 153,64

Вкупно жители во градот 16000

Вкупно домаќинства 4700

Прос.бр.членови на домаќинство 3.4

Вкупно станови 4542

Станбена површина по жител 20-25м2

Станбен простор по семејство 40-80м2

Бруто густина на населеност 113ж/ха

БИЛАНСНИ ПОКАЗАТЕЛИ 

планиран развој до 2026г.

Поединечна класа на намена

Забелешка:

за планирање на класа на намена  А0-домување со 
посебен режим во рамките на мешана намена, во 
основна класа на намена А-Домување, важат следните 
параметри:

А 153,64 ха
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ИЗВОД ОД ДУП 
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ИЗВОДИ ОД СОСЕДНИ ПЛАНОВИ 
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ЗБИРЕН ГРАФИЧКИ ПРИЛОГ 
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АЖУРИРАНА ГЕОДЕТСКА  ПОДЛОГА 
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