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 РЕШЕНИЕ ЗА ПЛАНЕРИ 

 

ДГППУ ТИПИНГ ДООЕЛ,  ВЕЛЕС                                                                                                     1        

 

 
 

                                                   РЕШЕНИЕ   
                              ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПЛАНЕРИ 

 
 
 
 

Илија Плачков, дипл. инж. арх. 
Овластување бр. 0.0357 

 

Планерот е должен проектната програма да ја изработи согласно 
Законот за урбанистичко планирање (Сл.Весник на РСМ бр. 32/20), како 
и другите важечки прописи и нормативи од областа на урбанизмот. 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            управител: 
 
                                                                                                       

                                                                                    Јагода Стојковска, дипл.град.инж. 

 

 
Врз основа на одредбите од Законот за урбанистичко планирање 
(Сл.Весник на РСМ бр. 32/20), во врска со изработка на  

Урбанистички проект за формирање на градежна парцела 1.1,  со 
намена - А1.5 - станбени  куќи во состав на селски стопански двор 
на КП 1211 и дел од КП 1213, КО Пепелиште согласно Општ акт за 
село  Пепелиште,  општина  Неготино  согласно  Законот  за 

урбанистичко планирање (Службен весник на Северна Република 

Македонија  број  32/20  член  58),  ДГППУ  ТИПИНГ,  дооел  Велес  го 

издава следното решение 

За изработка на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ за формирање на градежна 
парцела 1.1, со намена - А1.5 - станбени  куќи во состав на селски 
стопански двор на КП 1211 и дел од КП 1213, КО Пепелиште согласно 
Општ акт за село Пепелиште, општина Неготино  согласно Законот за 

урбанистичко планирање (Службен весник на Северна Република 

Македонија број 32/20 член 58), како планер се назначува: 

 

 









МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД - СКОПЈЕ 
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 Македонски Телеком АД - Скопје  

Кеј 13 Ноември бр.6, 1000 Скопје 

 
Бр: 35482 

Дата: 07.05.2021 

  
До 
Друштво за градежништво, промет, посредување и услуги  
ТИПИНГ ДООЕЛ Велес 
Ул.Маршал Тито бр.11/1  1400 Велес 
 

 
Ваше упатување Барање на податоци и информации 

Наше контакт лице 
Перо Ѓорѓески, Елизабета Манева 

Телефон 
+389 70 200 736; +389 70 200 571 

Во врска со Известување за планирани и постојни тк инсталации 

 
 

Почитувани, 

Во врска со Вашето Барање, добиено преку системот е-урбанизам, со кое што барате податоци за изработка на 
Урбанистички проект за формирање на градежна парцела со намена А1.5- станбени куќи во состав на селски 
стопански двор, на КП 1211 и дел од КП 1213, КО Пепелиште, согласно Општ акт за село Пепелиште, општина 
Неготино, Ве известуваме дека во границите на планскиот опфат нема постојна МКТ инфраструктура. 
 

Напомена: Информациите содржани во овој документ се доверливи и тие се наменети за користење само од страна на 
примателот. Примателот е обврзан да превземе разумно ниво на грижа заради заштита на доверливите информации 
содржани во документот. Воедно, примателот е обврзан документот или било кој дел од неговата содржина да не го открива 
или дистрибуира на трети лица кои не се засегнати со актуелниот предмет, а заради спречување на можни злоупотреби. 

 

Со почит, 

Македонски Телеком АД Скопје  

                     По овластување на  

Директор на сектор за пристапни мрежи 

                          Васко Најков 

                                         

mailto:kontakt@telekom.mk
http://www.telekom.mk/


 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ Скопје 

                                             Друштво за дистрибуција на електрична енергија 

                                                                                                        Бр. 10-55/7-191 од 07.05.2021   

                                                                                                                                                      Скопје 

Одговорно лице: Драган Николоски 

Контакт телефон: 02 3205 300 – 41 308 

 

 
Предмет: Издавање на податоци за електроенергетски објекти и инфраструктура oд 

ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ, Скопје 
  

Почитувани, 

Во врска со Вашиот допис број 1114-04/21 од 07.05.2021 година, со кој барате да Ви издадеме 

податоци за електроенергетски објекти и инфраструктура од ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ, 

Скопје за изработка на Урбанистички проект за формирање на градежна парцела сп намена А1.5- 

станбени куќи во состав на селски стопански двор, на КП 1211 и дел пд КП 1213, КО Пепелиште, 

спгласно Општ акт за село Пепелиште, општина Неготино, Ве известуваме дека во согласност со 

податоците од службената евиденција, располагаме со следните податоци:    

Во дадениот опфат/локација имаме: 

 

 110(35)kV  Трафостаница  

 110kV Подземна мрежа 

 110kV Надземна мрежа 

 35kV Подземна мрежа 

 35kV Надземна мрежа 

 

 10(20)/0.4kV Трафостаница 

 10(20)kV Подземна мрежа 

 10(20)kV Надземна мрежа 

 

 0.4kV Подземна мрежа   

 0.4kV Надземна мрежа 

 

 Друго  Во доставениот плански опфат, не постојат елекроенергетски објекти и инсталации  

                     соопственост на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје     

Составен дел на овој одговор е и прилог – графички приказ (подлога во pdf и dwg формат со 

соодветно обележани леери) со вцртани електроенергетски објекти и инфраструктура според 

податоците од службената евиденција.  

При  постоење на подземна инфраструктура во дадениот опфат, потребно е да се обратите до 

најблискиот Корисничко Енерго Центар, за проценка дали е потребно присуство на стручен 

вработен на лице место при реализирањето на активностите во предметниот опфат. 

Задолжително да се предвиди заштитен појас на електроенергетските објекти согласно Мрежните 

правила за дистрибуција на електрична енергија. 

  

Со почит, 

 

Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје 

Oддел Мрежен Инженеринг 



1:1.128

Датум: 10.05.2021

Легенда
Постоечка мрежа
Новоплан иран а мрежа
Демон тиран а мрежа 0 0,035 0,070,0175 Kilometers







 
- ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ - 

Сектор за превенција, планирање и развој 

Подрачно одделение за заштита и спасување –Неготино 

ул.Маршал Тито бр.1,1440 Неготино 

тел:( 043) 361- 176, 

e-mail:negotino@dzs.gov.mk 
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ПОЗС Неготино 

заштита и спасување-Неготино 
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Република Северна Македонија 
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фаx:043361176  
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dzs.gov.mk 

                                                                 12 Мај 2021 
 

 
 

Архивски број: 

Бр:09/3-39/2 
 

 

Дo 
ТИПИНГ ДООЕЛ ВЕЛЕС 

Ул Маршал тито 11/1 

1400 Велес 

 

Предмет:Податоци и информации, доставува,- 

Врска:      Ваш акт  бр 1114-04/21 од 04.2021 

 
Согласно член  32 став 1 од Законот за просторно и урбанистичко планирање, Одделението за 

издавање на урбанистичка согласност при Секторот за превенција, планирање и развој во 

Дирекција за заштита и спасување, Подрачно одделение за заштита и спасување Неготино 
информира: 

 

Почитувани, 

 

               Ве известуваме дека Дирекцијата за заштита и спасување нема постоечки 

инфраструктури а  нема друга планирана инфраструктура на планскиот опфат за изработка на 

Урбанистички проект за формирање на градежна парцела со намена А1.5- 

станбени куќи во состав на селски стопански двор, на КП 1211 и дел од КП 1213, 

КО Пепелиште, согласно Општ акт за село Пепелиште, општина Неготино 
воедно Дирекцијата за заштита и спасување Ви доставува претходни услови за заштита и 

спасување кои согласно Законот за заштита и спасување - пречистен текст (Сл. весник на РСМ, 
бр. 93/12), Процената на загрозеност на опфатот за кој се однесува деталниот урбанистички 

план, Уредбата за начинот на применување на мерките за заштита и спасување при планирање 

на просторот и населбите, во проектите и при изградба на објектите, како и учество во 

технички преглед (Сл. весник на РСМ, бр. 105/05) и други прописи кои ја регулираат оваа 

област, треба да бидат вградени при изработка на  на Урбанистички проект за 

формирање на градежна парцела со намена А1.5- станбени куќи во состав на 

селски стопански двор, на КП 1211 и дел од КП 1213, КО Пепелиште, согласно 

Општ акт за село Пепелиште, општина Неготино да се опфатат следните мерки: 
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1. ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ОД ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИИ И ОПАСНИ 

МАТЕРИИ 

При изработка на Основен проект за објектите кои се предвидува да бидат изградени 

од цврста градба (придружни објекти), треба да се почитуваат пропишаните мерки за 

заштита од пожари, согласно Законот за заштита и спасување (Сл. Весник на РСМ бр. 

36/04, 49/04, 86/08, 18/11 и 93/12), Законот за пожарникарство (Сл. Весник на РСМ бр 

67/04, 81/07, 55/13) и другите позитивни прописи со кои е регулирана оваа област. 

Во однос на заштитата од пожари, во наведената документација да се реши и 

громобранската инсталација, со цел да нема појава на зголемено пожарно 

оптоварување. 

 

2. ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ОД УРНАТИНИ 

Заштитата од урнатини, како превентивна мерка, се утврдува во урбанистичките 

решенија во текот на планирање на просторот, урбанизирање на населбите и 

изградбата на објектите. 

Во урбанистичките решенија се утврдува претпоставениот степен на урнатини, 

нивниот однос према слободните површини и степенот на проодност на 

сообраќајниците. При проектирањето да се води сметка да не се создаваат тесни грла 

на сообраќајниците и зони на тотални урнатини. 

Заштитата од урнатини се обезбедува со изградба на оптимално отпорни објекти 

согласно сеизмолошката карта на РСМ, кои се изградени со помала количина на 

градежен материјал и релативно помали тежини. 

 

3. ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ОД ПОПЛАВИ, УРИВАЊЕ НА БРАНИ И 

ДРУГИ АТМОСФЕРСКИ НЕПОГОДИ 

При изработка на Урбанистичката Планска Документација да се предвидат и пропишат 

мерките за заштита од поплави, уривање на брани и други атмосверски непогоди согласно 

Законот за заштита и спасување (“Службен весник на РМ” бр. 36/04, 49/04 и 86/08),и другите 

позитивни прописи со кои е регулирана оваа област. 

 

4. ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ОД СВЛЕКУВАЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕТО 
 

При изработка на Државната урбанистичка планска документација, со оглед на 

конфигурацијата на теренот, претпоставува можно настанување на свлекување на 

земјиштето, потребно е да се изготви елаборат од извршени геомеханички, геолошки и 

хидролошки испитувања. 

5. РАДИОЛОШКА, ХЕМИСКА И БИОЛОШКА ЗАШТИТА 

Да се предвидат мерките за радиолошка, хемиска и биолошка заштита. 

     

Согласно Процената на загрозеност од природни непогоди и други        несреќи на 

опфатот за кој се однесува урбанистичкиот план, а имајки ги предвид одредбите од 

Законот за заштита и спасување-пречистен текст (Сл. Весник на РСЛ бр. 93/12), може 

да се вградат и други мерки за заштита и спасување. 
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Сектор за превенција, планирање и развој 

Одделение за издавање на урбанистичка 

согласност 

ПОЗС Неготино 

 

Ул.Маршал Тито бр.1 1440 Неготино 

Република Северна Македонија 

 

Тел:043361176 

фаx:043361176  

емаил:negotino@dzs.gov.

mk 

 

Исто така, при проектирањето, да се имаат предвид одредбите од               Правилникот 

за мерки за заштита и спасување од пожари, експлозии и опасни материи. (Сл весник 

на РМ број 231/20), како и обврската при изградба на објекти да се изготвува техничка 

документација – елаборат за заштита од пожари, експлозии и опасни материи кој е дел 

од процесот за добивање на одобрение за градење. 

наУрбанистички проект за формирање на градежна парцела со намена А1.5- 

станбени куќи во состав на селски стопански двор, на КП 1211 и дел од КП 1213, 

КО Пепелиште, согласно Општ акт за село Пепелиште, општина Неготино или 

Откако ќе ги разработите и вградите условите за заштита и спасување во Урбанистичката 

документација за изработка на на  Урбанистички проект за формирање на градежна 

парцела со намена А1.5- станбени куќи во состав на селски стопански двор, на КП 

1211 и дел од КП 1213, КО Пепелиште, согласно Општ акт за село Пепелиште, 

општина Неготино доставите до Дирекцијата за заштита и спасување, за да добиете 

мислење за застапеност на мерките за заштита и спасување.  

 

 
 

 

по задолжение од Директорот 

         Овластено лице 
Доставено до:                                                                      

- Насловот 

- Архива 

         

 

 

 







SODR@INA 
 
A. Tekstualen del: 

- VOVED              
1. PROEKTNA PROGRAMA    
 -opis na proekten opfat 
 -proektni barawa za gradbite vo ramkite na proektniot opfat 
 -proektni barawa za infrastruktura 
 
2. INVENTARIZACIJA NA SNIMEN IZGRADEN GRADE@EN FOND, VKUPNA 
FIZI^KA SUPRASTRUKTURA I INFRASTRUKTURA VO RAMKI NA 
PROEKTNIOT OPFAT 

 

3. OPIS I OBRAZLO@ENIE NA PROEKTNIOT KONCEPT NA 

URBANISTI^KOTO RE[ENIE ВО ГРАДЕЖНАТА ПАРЦЕЛА, ВО КОЈА Е 
УТВРДЕН ПРОСТОР ОПРЕДЕЛЕН СО ГРАДЕЖНИ ЛИНИИ ВО КОЈ МОЖЕ ДА СЕ 
ПОСТАВУВААТ ПОВЕЌЕ ГРАДБИ  

- dejnosti i aktivnosti koi se odvivaat vo gradbite vo grade`nata parcela 
so numeri~ki pokazateli на урбанистичките параметри za sekoja gradba 
poedine~no, 
-vnatre{ni soobra}ajnici i na~in na obezbeduvawe na potreben broj na 
parking mesta,  
-parterno re{enie so hortikultura 
- vodovi i instalacii na infrastrukturite 

 

4. OPIS I OBRAZLO@ENIE NA PARCELACIJATA VO SLU^AITE KOGA SE 
RABOTI ZA URBANISTI^KI PROEKT SO PLAN ZA PARCELACIJA 
 
5. DETALNI USLOVI ZA PROEKTIRAWE I GRADEWE 

 
6. MERKI ZA: 

6.1. Merki za za{tita na `ivotnata sredina     
6.2. Merki za za{tita i spasuvawe     
6.3.Merki za obezbeduvawe na pristapnost za lica so invalidnost  
6.4 Merki za za{tita na prirodnoto i kulturnoto nasledstvo  

6.5 i drugi merki soglasno mislewa od nadle`ni subjekti so javni 
ovlastuvawa od ~len 47 od Zakonot za urbanisti~ko planirawe 

 

7.PRILOZI KON TEKSTUALEN DEL: 

-izve{taj od izvr{ena stru~na revizija 
-Geodetski elaborat za a`urirana geodetska podloga izraboten vo godinata vo 
koja se izrabotuva urbanisti~kiot proekt ili zapisnik za konstatacija deka 
nema promeni na terenot vo odnos na a`uriranata geodetska podloga na koja 
{to bil izrabotuvan urbanistikiot plan {to se sproveduva 

 

 
Б.  Графички дел 
 

1. Извод од општ акт за село Пепелиште        М= 1 : 1000 
2. Ажурирана геодетска подлога превземена од геодетски елаборат М= 1 : 500 
3. Инвентаризација и снимање на изградениот градежен фонд и вкупната 

физичка супраструктура и комунална инфраструктура                       М= 1: 500 
4. Урбанистичко решение-план на површини за градење         М= 1: 500 
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5. Инфраструктурен план              М= 1: 500 
6. Сообраќаен план                  М= 1: 500 
7. Синтезен план                       М= 1: 500 
8. Урбанистичко решение за проектниот опфат          М= 1: 500 

 

Идеен проект 

 
         
A. Tekstualen del 
 

–ВОВЕД 
 

 Урбанистички проект за формирање на градежна парцела 1.1, со намена - 

А1.5 - станбени  куќи во состав на селски стопански двор на КП 1211 и дел од КП 

1213, КО Пепелиште согласно Општ акт за село Пепелиште, општина Неготино, се 

изработува врз основа на просторните можности на локацијата, постојната состојба, 

проектната програма и одредбите кои произлегуваат од Изводот согласно Општ акт 

за село Пепелиште, општина Неготино. 

Изготвувањето на проектот се врши во согласност со член 58 од Законот за 

урбанистичко планирање („Сл.весник на РСМ“ бр. 32/20) и Правилникот за 

урбанистичко планирање („Сл. Весник на РМ“ бр.225/20). Цел на урбанистичкиот 

проект е да се формира една градежна парцела и површинa за градење, врз основа 

на утврдените услови за изградба дефинирани со постоечкиот Општ Акт за село 

Пепелиште, општина Неготино. 

Проектниот опфат ги опфаќа катастарските парцели бр.1211 и дел од КП 1213 

во катастарска општина Пепелиште, општина Неготино. Во границите на проектниот 

опфат се предвидува една градежна парцела. Површината на проектниот опфат 

изнесува  1939 м2. Теренот е со пад од југ кон север.  

Проектниот опфат граничи со катастарски парцели кои претставуват градежно 

изградено земјиште и тоа од северната страна граничи со КП 1209, од јужната 

страна граничи со дел од КП 1213 и од западната страна со дел од КП 1213 и КП 

1208, додека од источната граничи со постоечка улица дефинирана со општиот акт 

за село Пепелиште. 

Пристап во парцелата е  од источната страна од улица 1.   

So izrabotka na овој УП, se predviduva спојување во една градежна парцела 

на КП 1211 и дел од КП 1213, површина за izgradba na објект за домување со 

компатибилни намени во однос на основната намена. 

. 
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2. -INVEНTARIZACIJA NA SNIMEN IZGRADEN GRADE@EN FOND, VKUPNA 
FIZI^KA SUPRASTRUKTURA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURA VO RAMKI NA 
PROEKTNIOT OPFAT 

 

Просторот дефиниран за изработка на урбанистички проект ги опфаќа 
катастарските парцели 1211 и дел од КП 1213  во катастарска општина Пепелиште, 
општина Неготино.  
За целосно согледување на постојната состојба, во границите на опфатот извршени 
се детални истражувања на просторот. 
Истражувањата на локалитетот се извршени по пат на: 

- директен увид на теренот, и 
- директна комуникација со корисниците на просторот. 

 
При увидот на лице место, согледано е дека на предметниот проектен опфат кој 

е цел на разгледување на овој предмет, евидентирано е дека постојат објекти на 
самата локација. 

 
 

Со овој  урбанистички проект потребно е просторот програмски да се изготви 
согласно проектната програма и реалните потреби на Инвеститорот. На геодетската 
подлога, изработена од овластена фирма ажурирана е состојбата на просторот, со 
сите свои параметри на поставеност, димензии и висински точки на предметната 
локација и нејзината околина. 
 

 Сообраќајна инфраструктура 
 

Во фаза на изработка на урбанистички проект за формирање на градежна 
парцела на КП 1211 и дел од КП 1213  за изградба на објект со намена А1.5 - 
станбени  куќи во состав на селски стопански двор согласно Општ акт за село 
Пепелиште, општина Неготино, анализирана е целокупната состојба на објектите од 
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сообраќајната и комуналната инфраструктура во поблиската и подалечната околина 
на проектниот опфат. 

КП 1211 и дел од КП 1213  се лоцирана во јужниот дел од село Пепелиште. 

Во податоци и информации добиени од Јавно претпријатие за државни патишта во 
дописот бр. 10-4857/2 од 19.05.2021 преку системот е-урбанизам, известуваат дека 
проектниот опфат не поминува државен пат кој е во надлежност на ЈПДП.  
 

 Комунална инфраструктура 
 

1. Водовод 
 

 Приклучокот со примарниот вод да се изврши според важечките стандарди и 
нормативи за тој вид инфраструктура. Диспозицијата на водоводната мрежа е 
прикажана на приложената ситуација во М = 1 : 500. За предметната градежна 
парцела согласно со чл. 11 од Законот за снабдување со вода за пиење и 
одведување на урбани води (Сл.Весник на РМ бр. 68/04), чл. 89 точка 4 од Законот 
за води (Сл. Весник на РМ бр, 4/98) и чл. 19 од Законот за заштита и унапредување 
на животната средина и природа (Сл. Весник на РМ бр. 13/03) од страна на јавното 
претпријатие за комунални услуги треба да бидат издадени Хидротехнички услови 
за приклучок на градски водовод, фекална канализација и атмосферска 
канализација.  

 
2. Канализација 

Фекалните води од објектот се предвидува да се одводнат преку предвидена 
фекална канализација која ќе се вклучи во предвидената фекална канализација. 
Канализационата мрежа треба да биде усогласена со содржината на објектот. 
Димензионирањето на внатрешната канализациона мрежа ќе се изврши со 
Основниот проект. 
 
3. Атмосферска канализација 

 
Атмосферските води од објектот и припадните површини се предвидува да се 

одводнат преку предвидената атмосферска канализација која ќе се вклучи во 
 планираната атмосферска со Ф 300мм. 
 
4. Електро-енергетика 
 

Во податоци и информации добиени од Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје 
во дописот бр.10-55/7-191 од 07.05.2021 преку системот е-урбанизам, известуваат 
дека во проектниот опфат не постојат електроенергетски објекти и инсталации 
сопственост на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје 

При постоењето на подземна инфраструктура во опфатот, потребно е 
инвеститорот да се обрати до најблискиот Корисничко Енерго Центар, за проценка 
дали е потребно присуство на стручен вработен на лице место при реализирањето 
на активностите во предметниот опфат. За конкретните услови за обезбедување 
приклучок на електричната мрежа на новопредвидените објекти, ќе биде неопходно 
да се добие посебна електро‐енергетска согласност од надлежното претпријатие.  

АД МЕПСО во дописот бр. 11-2869/1 од 17.05.2021 година како податоци и 
информации известуваат дека проектниот опфат не се пресекува со ЕЕ објекти 
сопственост на АД МЕПСО. 
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4. Телефонска мрежа 
 

Македонски Телеком АД Скопје во дописот бр. 35482 од 07.05.2021 година 
како податоци и информации известуваат дека во границите на проектниот опфат 
нема постојни МКТ инфраструктура.  
Меѓутоа планерот да предвиди коридор за поставување на кабелска комуникациска 
инфраструктура на МКТ и пристапни точки за поврзување на објект/и во опфатот. 
Приклучокот на телекомуникациска инфраструктура ќе се изврши врз основа на 
условите кои ќе бидат издадени од надлежното претпријатие. 

Агенција за електронски комуникации -Скопје во допис бр.1404-1491/2 од 
18.05.2021 год. преку системот е-урбанизам известуваат дека немаат податоци за 
изградени јавни електроински комуникациски мрежи и системи. 
 

4. Гасовод 
 
ГАМА АД Скопје во дописот известуваат дека на наведениот проектен опфат 

нема изградено и не е планирано изградба на гасоводна мрежа. 
Национални енергетски ресурси  во дописот број 03-1734/2 од 17.05.2021 

година, известуваат дека на наведениот проектен опфат нема изградено и не е 
планирано изградба на гасоводна мрежа. 

 
 

6. Инвентаризација и снимање на постојни споменички целини 
Управата за заштита на културното наследство, орган во состав на 

Министерството за култура, нема доставено податоци и информации дали во 
границите на опфатот има или нема заштитени добра и добра за кои основано се 
претпоставува дека претставуваат културно наследство. Доколку при реализација на 
планот се појави археолошко наоѓалиште, односно предмети од археолошко 
значење, треба да се постапи во согласност со одредбите според член 65 од 
Законот за заштита на културното наследство („Службен 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, 39/16 и 11/18). 
 

3. OPIS I OBRAZLO@ENIE NA PROEKTNIOT KONCEPT NA 

URBANISTI^KOTO RE[ENIE ВО ГРАДЕЖНАТА ПАРЦЕЛА, ВО КОЈА Е 
УТВРДЕН ПРОСТОР ОПРЕДЕЛЕН СО ГРАДЕЖНИ ЛИНИИ ВО КОЈ МОЖЕ ДА СЕ 
ПОСТАВУВААТ ПОВЕЌЕ ГРАДБИ  

 

Локацијата на просторот опфатен со извод од општ акт за село Пепелиште, 

општина Неготино, се наоѓа во јужниот дел од село Пепелиште. 

Границата на проектниот опфат за изработка на урбанистички проект ја 
опфаќа катастарската парцела 967 во катастарска општина Пепелиште, општина 
Неготино согласно изводот од општ акт за село Пепелиште, општина Неготино е 
дефинирана: 

 
- На северната страна опфатот граничи со КП 1209,  
- На западната страна со дел од КП 1213 и КП 1208 
- На јужната страна граничи со дел од КП 1213  
- На источната граничи со постоечка улица  
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Вкупната површина на просторот во проектниот опфат изнесува 1939m2. 
 
Од анализата на постојната состојба се констатира дека земјиштето во проектниот 
опфат претставува градежно изградено земјиште со изградени објекти со намена за 
домување со помошни простории. 

Решението е изработено во склад со зададената Проектна програма, зададените 
услови во општиот акт за село Пепелиште, општина Неготино и сознанијата од 
состојбата на теренот како и согласно важечката законска регулатива. Со 
урбанистичкиот проект се врши формирање на една градежна парцела и тоа ГП 
бр.1.1 и дефинирање на површина за градба.  

Според потребите на Инвеститорот, на градежна парцела бр. 1.1 се 
планира изградба на комплекс од објекти за домување –селски стопански двор 
со компатибилна намена. 
Објектот или комплексот на градби се планираат со катност П+1 и максимална 
висина до 6,60м. 

 
Пристапот до градежна парцела бр. 1.1 е обезбеден од источната постоечка 

сообраќајница улица „1“. 
Паркинг простор се планира во границите на градежните парцели, согласно 
Правилникот за урбанистичко планирање („Сл. Весник на РСМ“ бр.225/20).  
Останатите слободни површини да се уредат хортикултурно со ниско и високо 
зеленило. Градбите да бидат изградени со современи и трајни градежни материјали, 
во склад со нивната функција и важечките технички стандарди и нормативи. 
 

4.1. Povr{ina i namena  
 

Povr{inata na grade`nata парцела ГП 1.1, врз основа на утврдените услови 
за изградба е со површина од 1939 м2. 

Osnovnata namena na prostorot na lokalitetot e izgradba na станбени  куќи 
во состав на селски стопански двор so компатибилна klasa na namena na 
zemji{teto до 30% согласно Правилникот за урбанистичко планирање. 

 Pokraj definiranata namena na povr{inata se predvideni povr{ini od 
javen interes, odnosno soobra}ajni povr{ini (vnatre{ni so trotoari i 
parking prostor).  

 Hortikulturnoto re{enie i izborot na tipot na zelenilo se ostava na 
izbor na investitorot.  

 

 Pregled na karakteristi~ni podatoci  
 

Со анализата на податоците се утврдени основните показатели кои ја 

карактеризираат урбанистичко проектна документација за формирање на градежна 

парцела на КП 1211 и дел од КП 1213, т.е ГП 1.1 за изградба на објект со намена 

А1.5- станбени  куќи во состав на селски стопански двор согласно општ акт за село 

Пепелиште, општина Неготино, завземајќи вкупна површина на проектен опфат од   

1939 м2.  и тоа: 

 
NUMERI^KI POKAZATELI 
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ВКУПНО: 1939 1032 2064 
 

 

 

СПОРЕДБЕНИ БИЛАНСНИ ПОКАЗАТЕЛИ 
Документациона 

основа 
УП 

1 Проектен опфат / 1939 

2 Број на градежна парцела / 1 

3 Површини на приземје (м2) / 1032 

4 Развиена површина по катови (м2) / 2064 

5 Процент на изграденост / 53% 

6 Коефициент на искористеност / 1,06 

 

4.2 Viso~ina na gradewe 
 
Soglasno Урбанистичкиот проект за формирање на градежна парцела на КП 

1211 и дел од КП 1213, ГП 1.1, за изградба на објект со намена А1.5- станбени  куќи 
во состав на селски стопански двор согласно општ акт за село Пепелиште, општина 
Неготино изработен согласно Pravilnikot za urbanisti~ko planirawe (Slu`ben 
vesnik na RСM бр. 225/20), градбата е предвидена да биде со висина од 6,6 м и 

катност од П+1.  
 

     4.3. Organizacija na vnatre{en soobra}aj 
 

 Со овој урбанистички проект за формирање на градежна парцела согласно 
Општ Акт за село Пепелиште, на КП 1211 и дел од КП 1213, КО Пепелиште, 
општина Неготино, предвидена е парцела со намена А1.5- станбени  куќи во 
состав на селски стопански двор согласно општ акт за село Пепелиште, општина 
Неготино. 
Комплетната сообраќајна сигнализација на уличната мрежа, како вертикална и 
хоризонтална треба да е изведена согласно прописите од областа на 
сообраќајот. 
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Пристапот до парцелата е решен од постоечката пристапна улица “1” која го има 
следниов профил:  

 
Паркирањето на моторните возила се предвидува во склоп на градежната 
парцела, а според нормативите и стандардите дадени во член 134 од Правилник 
за урбанистичко планирање (Сл. весник на РСМ, бр.225/20):   

 
4.4  Ozelenuvawe 

  
Слободниот неизграден дел од градежната парцела се предвидува да се 

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

4.5  Komunalna infrastruktura  

Komunalnata  hidrotehni~ka infrastruktura e dadena vo урбанистичкиот 
проект за формирање на градежна парцела на КП 1211 и дел од КП 1213, од ГП 
1.1 за изградба на објект со намена А1.5- станбени  куќи во состав на селски 
стопански двор согласно општ акт за село Пепелиште, општина Неготино, 
izraboten soglasno Pravilnikot  za urbanisti~ko planirawe (Slu`ben vesnik 
na RСM broj 225/20) so opredeleni mesta za priklu~oci od planiranata 
hidrotehni~ka infrastruktura.  

Planiranata telefonska mre`a }e se izvede so podzemni telefonski vodovi.  
Mestopolo`bata za priklu~uvawe na infrastrukturnata instalacija 

(vodovod, kanalizacija, telefonska , elektro i dr.), vidot na materijalot i 
popre~nite preseci na cevkite, }e se odredi so izrabotkata na Osnovnite 
proekti pooddelno za sekoja faza.  

Na nаvedeniot opfat ne postoi изведена infrastruktura od komunalna sfera, 
kanalizacija vo domenot na vladenie i odr`uvawe na J.P Komunalec-Negotinо.  

 
4.5.1 Водоводна и канализациона мрежа 
 
Водоснабдување  

 
Приклучокот со примарниот вод да се изврши според важечките стандарди и 

нормативи за тој вид инфраструктура. Диспозицијата на водоводната мрежа е 
прикажана на приложената ситуација во М = 1 : 500.  
 
Фекална канализација  
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Фекалните води од објектот се предвидува да се одводнат преку предвидена 

фекална канализација која ќе се вклучи во предвидената фекална канализација. 
Канализационата мрежа треба да биде усогласена со содржината на објектот. 
Димензионирањето на внатрешната канализациона мрежа ќе се изврши со 
Основниот проект. 

 
Атмосферска канализација 

 
Атмосферските води од објектот и припадните површини се предвидува да се 

одводнат преку предвидената атмосферска канализација која ќе се вклучи во 
 планираната атмосферска со Ф 300мм. 
 
4.5.2 Електроенергетска инфраструктура   
 

Градежната парцела со електрична енергија ќе се снабдува со приклучок до 
најблиската трафостаница. 

При постоењето на подземна инфраструктура во опфатот, потребно е 
инвеститорот да се обрати до најблискиот Корисничко Енерго Центар, за проценка 
дали е потребно присуство на стручен вработен на лице место при реализирањето 
на активностите во предметниот опфат. 
Услови за приближување до електро енергетски објекти 
- Целосно да се почитуваат законските и подзаконските прописи и работни норми кај 
сите вкрстувања и приближувања кон објекти и инсталации на ЕВН; 
- Навремено, пред почетокот на градежните работи во близина на дистрибутивната 
мрежа, потребно е изведбата на градежните работи да се координира со ЕВН 
Електродистрибуција КЕЦ Кавадарци, при што неопходните заштитни мерки треба 
да се утврдат договорено; 
- При работа во близина на нисконапонски, високонапонски, кабелски и воздушни 
водови, потребно е придржување кон упатствата за превенција од предизвикување 
на штети за работниците ракувачи со кранови и багери и други градежни машини, за 
заштита на електричната инфраструктура и условите за одобрение за работа со 
распрскувачки материјали; 
- Доколку при реализација на предметниот план во делот на инфраструктури објекти 
и постројки на ЕВН, инвеститорот е должен да ги надомести трошоците за 
дислокација договорно; 
- Во случај на настанување на штета на електроенергетските објекти, инвеститорот е 
должен да ја надомести штетата на ЕВН; 
 
4.5.3 Tелекомуникациска мрежа 
 

Телекомуникационата мрежа е предвидена да обезбеди телефонски приклучок за 
секоја површина за градба т.е да се планира коридор за кабелска комуникациска 
инфраструктура за поврзување на новопланираните објекти од страна на 
пристапните улици, во согласност со Правилникот за начин на изградба на јавни 
електронски комуникациски мрежи и придружни средства. 
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5.  DETALNI USLOVI ZA PROEKTIRAWE I GRADEWE 

a. Градежна парцела 1.1 

На градежната парцела број 1.1, која е со вкупна површина од 1939м2, 
предвидена е максимална површина за градба од 1032 м2 и максимална бруто 
развиена површина 2064 м2. Процентот на изграденост е 53%, а коефициентот на 
искористеност 1,06. 
На градежната парцела планирана е површина за градба со основна класа на 
намена А1.5- станбени  куќи во состав на селски стопански двор согласно општ акт 
за село Пепелиште, општина Неготино, компатибилни класи на намена се со 
максимален дозволен % на збирот на компатибилните класи од 30% во однос на 
основната класа на намена. 
Планирана е максимална височина на кровен венец од 6,60м и планирана катност 
П+1. 
Потребниот број на паркинг места ќе се обезбеди во склоп на градежната парцела, 
утврдени согласно член 134 од Правилникот за урбанистичкото планирање 
(„Сл.весник на РСМ“ бр. 225/20). 
Пристапот во градежната парцела е од постоечка улица од источна страна, односно 
од улица „1“. 
 

Општи услови за изградба 
 

1. Парцела 
Градежна парцела се дефинира со планот и го определува просторот што му 

припаѓа на постојната или планирана површина за градба. Катастарска парцела 
дефинира сопственост на земјиштето или право на користење на земјиштето. 
 
2. Регулациона линија 

Со регулационата линија се разграничува земјиштето за градба (градежна 
парцела) од земјиштето наменето за општ интерес (јавни сообраќајни површини и 
други површини). 
 

2. Градежна линија 
Со градежни линии се максимизира површината за градба во рамките на 

градежната парцела. 
 
4. Површина за градба 

Новопредвидената површина за градба ќе се изведува според важечката 
законска и подзаконска регулатива, Законот за урбанистичко планирање (Сл. весник 
на Р.С.М. бр. 32/20), Правилникот за урбанистичко планирање (Сл.весник на РСМ, 
број 225/20), одобрената техничка документација како и важечките технички прописи 
во градежништвото. 
 
5. Максимална и дозволена висина на градба 

Максималната висина на изградба дефинирана со оваа УП е дадена условно за 
површината за градба. 
 

6. Обележување на парцели 
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Нумерацијата на градежната парцела означена како („1.1“) е дефинирана за 
предметната парцела која е една градежна парцела. 
 

7. Намена на земјиште 
Намена на земјиштето е планска определба за целите за користење или 

изградба на земјиштето. Согласно условите дадени во општ акт за село Пепелиште, 
општина Неготино планирана е намена: 

А1-домување во станбени куќи,   
компатибилна класа на намена со максимален % на учество 
Б1 (30%)-мали комерцијални и деловни дејности до 30% од намена А1. 

Согласно новиот Правилник за урбанистичко планирање планирана е намена: 
  А1.5- станбени  куќи во состав на селски стопански двор  

компатибилна намена во иста просторна единица може да биде застапена 
со најмногу 30% на учество. 

Со разработка на идеен проект за новоформираната градежна парцела, се 
планира компатибилна класа на намена Б1.3-продавници за храна... 
 
8. Кровови 

Формата и висината на крововите се определува во зависност од 
предложената архитектура на дадениот градба и од намената на истиот. Градбите 
да се покриваат со коси кровови. Нагибот на кровот зависи од материјалот кој ќе 
биде употребен. 

 
9. Бариери 

Сите жардињери за цвеќе, украсни огради и други елементи во просторот, не 
смеат да го спречуваат или отежнуваат движењето на хендикепираните лица. 

 
10. Паркирање и гаражирање 

Потребите за паркирање ќе се реши во рамките на градежната парцела со 
почитување на потребниот број на паркинг места, согласно член 134 од Правилникот 
за урбанистичко планирање (Сл.весник на РСМ бр. 225/20). 
 
11. Инфраструктура 

За спроведување на сите надземни и подземни градби 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 
градби, и тоа: 
- канализација; 
- водовод;  
- подземни електрични кабли; 
- подземни Т каблови и кабловски канали 
- пароводни и гасоводни цевки; 
- површинско одводнување на улиците; 
- улично осветлување; 
- сообраќајни знаци; 
- дрвореди и друго зеленило. 
 

 Soobra}ajna povrzanost 
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Урбанистичко проектна документација за формирање на градежна парцела на 

КП 1211 и дел од КП 1213 за изградба на објект со намена А1.5- станбени  куќи во 
состав на селски стопански двор согласно општ акт за село Пепелиште, општина 
Неготино izrabotenа soglasnо член 57 од Pravilnikot za  urbanisti~ko 
planirawe (Slu`ben vesnik na RСM бр. 225/20), na predmetniot lokalitet 

predviduva директен пристап преку улица ,, 1 ” како некатегоризиран пат со ширина 
од 5-9м.   
 

 Komunalna infrastruktura  
  

Komunalnata  hidrotehni~ka infrastruktura e dadena vo urbanisti~kiot 
proekt, izraboten soglasno Pravilnikot za urbanisti~ko planirawe (Slu`ben 
vesnik na RСM бр. 225/20), so opredeleni mesta za priklu~oci od planiranata 
hidrotehni~ka infrastruktura.  
Planiranata telefonska mre`a }e se izvede so podzemni telefonski vodovi.  
Mestopolo`bata za priklu~uvawe na infrastrukturnata instalacija (vodovod, 
kanalizacija, telefonska , elektro i dr.), vidot na materijalot i popre~nite 
preseci na cevkite, }e se odredi so izrabotkata na osnovnite proekti pooddelno 
za sekoja faza.  
 

5.1  MERKI ZA ZAШTITA NA ЖIVOTNA SREDINA  
 

  Заштита на животна средина 
 

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

 Заштита на почвата и подземните води 
 

Во смисол на заштита на подземните води потребно е изведба на непропусна 
канализација за одводнување на отпадните води. Отпадните води од локацијата се 
планира да се одведуваат во канализационата мрежа и не постои опасност од 
загадување на подземните води. 
 

Zakonska regulativa {to gi opredeluva pravata i dol`nostite na pravnite 
i fizi~kite lica pri vr{eweto na dejnosta, od oblasta na za{titata na 
`ivotnata sredina: 

- Zakon  za `ivotnata sredina (Sl.v. na R.M. br. 53/05, br. 81/05, br. 24/07, br. 
159/08, br. 83/09, br. 48/10, br. 124/10, br. 51/11, br. 123/12, br.93/13  и br. 
187/13); 

- Zakon za za{tita na prirodata (Sl.v. na R.M. br. 67/04, br. 14/06, br. 84/07,  
br. 35/10, br. 47/11, br. 148/11, br.59/12, br.13/13 i br. 163/13); 

- Zakon za kvalitetot na ambientalniot vozduh (Sl.v. na R.M. br. 100/12-
pre~isten tekst) 
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- Zakon za upravuvawe so otpadot (Sl.v. na R.M. br. 09/2011-pre~isten tekst,  
br. 51/11 i br.123/12 ); 

- Zakon za za{tita od bu~ava vo `ivotnata sredina (Sl.v. na R.M. br.79/07, 
br. 124/10 i br. 47/11); 

- Zakonot za za{tita i spasuvawe (Slu`ben vesnik na RM broj 124/10) 
- Zakon za vodite (Sl. v. na R.M. br. 87/08, br. 06/09, br. 161/09, br. 83/10, br. 

51/11 i 44/12);   
-  Uredba za klasifikacija na vodite(Sl.v. na R.M. br.18/99); 
- Uredba  za kategorizacija na vodotecite, ezerata, akumulaciite i 

podzemnite vodi (Sl.v. na R.M. br.18/99); 
- Uredba za opredeluvawe na proektite i za kriteriumite vrz osnova na koi 

se utvrduva potrebata za sproveduvawe na postapkata za ocena na 
vlijanieto vrz `ivotnata sredina (Sl.v. na R.M. br.74/05 i br. 109/09);   

- Pravilnikot za standardi i normativi za urbanisti~ko planirawe - 
(Slu`ben vesnik na RM br. 142/15) i  

- drugi zakonski i podzakonski akti. 
 

 Preventivna za{tita na проектен opfat t.e. grade`nata parcela 
 

Analizata na vlijanijata vrz `ivotnata sredina kako preventiva, ima za 
cel da gi identifikuva mo`nite problemi, da gi racionalizira tro{ocite i 
napravi optimalen izbor na merkite za za{tita na `ivotnata sredina. Za 
razlika od "pasivniot" pristap (so koj se primenuvaat za{titni merki po 
nastanatiot problem, {to pretstavuva finansisko optovaruvawe na 
proizvoditelite i op{testvoto vo celost kako osnovna pri~ina za natrupuvawe 
na nere{enite problemi i zagaduvawe na sredinata), preventivnata za{tita na 
`ivotnata sredina se transformira vo element na razvoj i pojdovna osnova za 
globalnoto upravuvawe so `ivotnata sredina zasnovano vrz principite na 
odr`liv razvoj. 

 

 Integrirawe na procenkata na vlijanieto vrz `ivotnata sredina vo site 
nivoi na planiraweto 

 
Procesite na urbanizacija, industrijalizacija, realizacija na 

infrastrukturnite koridori i eksploatacijata na prirodnite resursi sozdavaat 
naru{uvawe na prirodnite procesi na makro i mikro plan.  

Identifikacijata na postojnite izvori na zagaduvawe i utvrduvaweto na 
stepenot na zagrozenost na sredinata od strana na novopredvidenite aktivnosti 
na prostorot e nedelliv segment pri analizite {to se sodr`at vo planskite 
dokumenti od lokalno, regionalno nivo i nivo na Republikata. 
 

 Uslovi za realizacija na Proektot, od aspekt na eksploatacija na resursi i 
surovini spored principite na odr`liv razvoj 

 
Sekoja lokacija {to le`i na prostorite i koga e obrabotlivo zemji{te, 

treba da bide za{titena i da se izbegnuvaat energenti kako fosilno i cvrsto 
gorivo (jaglen, drvo, mazut, maslo za gorewe, propan - butan), od ~ie sogoruvawe se 
emitiraat polucii so SO2, CO2, NO2, pepel i inerten prav, koi osven {to go 
naru{uvaat kvalitetot na vozduhot, vo vid na aerosedimenti go zagrozuvaat 
kvalitetot na po~vata i se odrazuvaat na prinosot na zemjodelskite kulturi 
(osobeno se negativni vlijanijata od emisija na SO2, kako rezultat na 
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sogoruvaweto na mazutot i vo pomala merka na drvoto). Da se stimulira dobivawe 
na energija po pat na biotehnologii. Biotehnologijata e tehnologija na idninata, 
kako osnova za obezbeduvawe obnovlivi izvori na energija (od surovini od 
organski otpad i rastitelen materijal). 
 

 Merki za namaluvawe ili spre~uvawe na {tetni vlijanija vo redovni 
uslovi i vo slu~aj na incidenti 

 
Te~nite i gasovitite otpadoci treba da se svedat na minimum vo zatvoreni 

i poluzatvoreni tehnolo{ki postapki. Vgradenite grade`ni materijali vo 
objektite da sodr`at atesti od ovlastena doma{na institucija za jonizira~ko 
zra~ewe.  

Da se pravi inventar na primeneti radioaktivni gromobrani. 
Cvrstiot otpad treba da se selektira, so mo`nost za negova recikla`a, 

kako merka za namaluvawe na negovite koli~ini, surovinski i energetski 
za{tedi, dodeka deponiraweto da se vr{i na sanitarna deponija. 

 

5.2.  MERKI ZA ZA[TITA I SPASUVAWE 

 

Во дописот број 09/3-39/2 од 12.05. 2021 година, Дирекцијата за заштита и 
спасување, Подрачно одделение за заштита и спасување Неготино, информира дека 
Дирекцијата за заштита и спасување нема постоечки инфраструктури  и нема друга 
планирана инфраструктура на планскиот опфат. Согласно Zakonot za za{tita i 
spasuvawe Пречистен текст (Sl. Vesnik na R.M. br.93/12), Законот за 

Пожарникарство (Sl. Vesnik na R.M. br.67/04, 55/13), Правилникот за мерките за 

заштита од пожари, експлозии и опасни материи (Sl. Vesnik na R.M. br.32/11) 

подзаконски акти и други прописи кои ја регулираат оваа област, za урбанистички 
проект за формирање на градежна парцела 1.1, со намена - А1.5 - станбени  
куќи во состав на селски стопански двор на КП 1211 и дел од КП 1213, КО 
Пепелиште согласно Општ акт за село Пепелиште, општина Неготино, se 
predviduvaat merki za za{tita i spasuvawe na lu|eto i materijalnite dobra od 
prirodni nepogodi,  epidemii, epizootii, epifiti i drugi nesre}i vo mir i vo 
vojna i od voeni dejstva vo Северна Republika Makedonija. 
 Merki za za{tita i spasuvawe se:  
urbanisti~ko-tehni~ki i humanitarni i drugi merki za za{tita i spasuvawe koi 
bi se pojavile pri i po prirodnite nepogodi i drugi nesre}i, a ne se predvideni 
so ovoj zakon. 
 

Urbanisti~ko-tehni~ki merki se: 
- zasolnuvawe; 
- za{tita i spasuvawe od poplavi; 
- za{tita i spasuvawe od po`ari, eksplozii i opasni materii; 
- za{tita od neeksplodirani ubojni i drugi eksplozivni sredstva; 
- za{tita i spasuvawe od urnatini; 
- za{tita i spasuvawe od tehni~ko-tehnolo{ki nesre}i i  
- spasuvawe od soobra}ajni nesre}i. 

 
Humanitarni merki se: 
- evakuacija 
- zgri`uvawe na zagrozenoto i nastradano naselenie; 
- radiolo{ka, hemiska i biolo{ka za{tita; 
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- prva medicinska pomo{ 
- za{tita i spasuvawe na `ivotni i proizvodi od `ivotinsko poteklo; 
- za{tita i spasuvawe na rastenija i proizvodi od rastitelno poteklo 
- asanacija na terenot. 

 

 Zasolnuvawe 
 

Republika Северна Makedonija ima obvrska za izgradba na javni 
zasolni{ta samo vo slu~aj na isklu~itelno zagrozeni objekti {to }e gi utvrdi 
Direkcijata vrz osnova na geolo{ko-hidrolo{kite i seizmi~kite karakteristiki 
na zemji{teto i na kapacitetot na zadovoluvawe na potrebite za zasolnuvawe. 
 Zasolnuvaweto i za{tita na naselenieto, materijalnite dobra i 
kulturnoto nasledstvo se vr{i so izgradba na javni zasolni{ta i drugi za{titni 
objekti, vo soglasnost so Programata na ELS Неготино za javni zasolni{ta i 
potrebi na podra~jeto i vo soglasnost so urbanisti~kiot plan. 
 Soglasno Uredbata za na~inot na izgradba na javni zasolni{ta i 
odr`uvawe i koristewe na ve}e izgradenite zasolni{ta i drugite za{titni 
objekti i opredeluvawe na potrebniot broj na zasolni{ni mesta, ("Sl. vesnik na 
RM" br. 153/10) i Uredbata za na~inot na primenuvawe na merkite  za za{tita i 
spasuvawe, pri planiraweto i ureduvaweto na prostorot na naselbite, vo 
proektite i pri izgradba na objektite, kako i u~estvo vo tehni~kiot pregled ("Sl. 
vesnik na RM" br. 105/05) ELS Неготино so Programa gi utvrduva lokaciite za 
izgradba na zasolni{ta i drugite za{titni objеkti na svoeto podra~je i gi 
vnesuva vo Urbanisti~kiot plan. 
 Za planirawe na za{titnite objekti zadol`itelno da se precizira 
mirnovremenata namena vo predmetniot urbanisti~ki proekt. 
 

 Za{tita i spasuvawe od poplavi, уривање на брани и други 
атмосферски непогоди 

 
При изработка на УПД да се предвидат и пропишат мерките за заштита од 

поплави, уривање на брани и други атмосферски непогоди согласно Законот за 
заштита и спасување (Сл.Весник на РМ бр. 36/04, 49/04 и 86/08) и другите позитивни 
прописи со кои е регулирана оваа област. 

 

 Za{tita i spasuvawe od po`ari, eksplozii i opasni materii 
 
При изработка на основен проект за објектите за кои се предвидува да бидат 

изградени од цврста градба, придружни објекти треба да се почитуваат пропишаните 
мерки за заштита од пожари, согласно Законот за заштита и спасување (Сл.Весник 
на РСМ бр. 36/04, 49/04, 86/08, 178/11 и 93/12), Законот за пожарникарство 
(Сл.Весник на РСМ бр. 67/04, 81/07, 55/13 и други позитивни прописи со кои е 
регулирана оваа област. Во однос на заштитата од пожари, во наведената 
документација да се реши и громобранската инсталација со цел да нема појава на 
зголемено пожарно оптоварување.  
Na povr{inata na predmetniot pроектен opfat na урбанистички проект за 
формирање на градежна парцела 1.1, со намена - А1.5 - станбени  куќи во 
состав на селски стопански двор на КП 1211 и дел од КП 1213, КО Пепелиште 
согласно Општ акт за село Пепелиште, општина Неготино, predvidenи сe 
grade`nи parcelи so namena na povr{ini А1.5 - станбени  куќи во состав на 
селски стопански двор. 
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 Povr{inite za gradba se postaveni taka da se pristapni za po`arnite 
vozila, a {irinata na pristapite ne smee da bide pomala od 3,5m, so {to se 
ovozmo`uva lesna podgotovka i stavawe vo dejstvo na potrebnata oprema za borba 
protiv po`arot  i spasuvawe na lu|eto. Ivi~wacite na pristapnite pati{ta mora 
da bidat zakoseni poradi lesen pristap na po`arnite vozila na objektot. 
 Soobra}ajniot sistem vo проектен opfat, ovozmo`uva lesen pristap na 
po`arnite vozila do objektite. Pri koncipirawe na soobra}ajot planirano e 
nesmetano dvi`ewe na po`arnite vozila. Soobra}ajnicata i pristapot se taka 
planirani da ovozmo`uva nesmetan pristap za po`arni vozila so dovolna {irina 
na pristapot, za da se ovozmo`i lesna podgotovka i stavawe vo dejstvo na 
potrebnata oprema za borba protiv po`arot i spasuvawe na lu|eto. Ivi~wacite 
na pristapnite pati{ta treba da se vo visina ne pogolema od 7,0 sm i zakoseni 
poradi lesen pristap na po`arnite vozila do objektot. 
 Vremenskiot rok za dejstvuvawe na po`arnite vozila zavisi od 
oddale~enosta na najbliskata protivpo`arna stanica, koja za ovoj planski opfat 
spa|a vo reonot na Protiv Po`arna Edinica vo Неготино, bi iznesuval 30 min. i 

TPPE Неготино za vreme od 30 min. 
 Planiraweto i izrabotkata na tehni~kata dokumentacija treba da e vo 
soglasnost so Zakonot za za{tita i spasuvawe Пречистен текст (Slu`ben vesnik 
na RM broj 93/12), Zakonot za po`arnikarstvo (Sl. Vesnik na R.M. br.67/04) i 
Zakonot za tehni~kite normativi za hidrantskata mre`a za gasnewe na po`ar 
(Sl. Vesnik na R.M. br.31/06). So planiraweto na hidrantska mre`a da se 
zadovolat site merki na preventiva i za{tita vo slu~aj na po`ar. Nadvore{nata 
hidrantska mre`a e zbir na grade`ni objekti i uredi so koi vodata od izvor 
pogoden za snabduvawe so voda, so cevovodi se doveduva na hidrantskite 
priklu~oci koi neposredno se koristat za gasnewe na po`ari ili na niv se 
priklu~uvaat protivpo`arnite vozila. 
  Sopstvenicite na javnite objekti se dol`ni da imaat soodvetni 
uredi i instalacii za za{tita od po`ari i eksplozii, druga protivpo`arna 
oprema, sredstva za gasnewe na po`ari i protivpo`arni aparati, spored 
propi{anite standardi. Uredite, instalaciite, opremata i sredstvata od stavot 
1 na ovoj ~len, zadol`iletno treba da se nao|aat na odredeni mesta, da se 
odr`uvaat vo ispravna sostojba, da bidat posebno obele`ani i sekoga{ dostapni 
za upotreba, soglasno so Zakon. 
 Soglasno Zakonot za za{tita i spasuvawe Пречистен текст (Slu`ben vesnik 
na RM broj 93/12), investitorot vo proektnata dokumentacija za izgradba na 
objekti, kako i za objekti na koi se vr{i rekonstrukcija-prenamena e dol`en da 
izgotvi posebni elaborati za za{tita od po`ari, eksplozii  i opasni materii i 
da pribavi soglasnost za zastapenosta na merkite za za{tita od po`ari, 
eksplozii i opasni materii. Soglasnost za zastapenost na merkite za za{tita od 
po`ari, eksplozii i opasni materii dava Direkcijata, osnosno nеjzinite 
podra~ni organizacioni edinici za za{tita i spasuvawe. Direktorot na 
Direkcijata ja utvrduva sodr`inata na elaboratot za za{tita i spasuvawe od 
po`ari, eksplozii i opasni materii. Direktorot na Direkcijata gi propi{uva 
merkite za za{tita od po`ari, eksplozii i opasni materii. Odredbata od stavot 
1 na ovoj ~len gi opfa}a site kapaciteti, osven stanbenite objekti so visina na 
venecot do 10 metri i javnite objekti so kapacitet za istovremen prestoj do 25 
lica. 
 Za objektite na koi ne se odnesuva odredbata na ovoj ~len se primenuvaat 
va`e~kite merki, normativi i standardi koi se odnesuvaat na za{tita i 
spasuvawe. 
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 Gromobranskata instalacija da se re{i soglasno Pravilnikot za MK 
standardi za za{tita na objekti od atmosфerski praznewa (Sl. Vesnik na R.M. 
br.101/2000). Vo planiraweto da se predvidi izrabotka na klasi~na gromobranska 
instalacija za za{tita na objektite od elektri~ni praznewa, (posebno na javnite 
objekti).   
 

 Za{tita od neeksplodirani ubojni i drugi eksplozivni sredstva 
 Soglasno Zakonot za za{tita i spasuvawe Пречистен текст (Slu`ben vesnik 
na RM broj 93/12), ~len 80, za{tita od neeksplodirani ubojni i drugi eksplozivni 

se vo nadle`nost na Direkcijata za za{tita i spasuvawe PO Неготино, vo 
sorabotka so MVR-PS Неготино.   
 Standardnite operativni proceduri za za{tita od neeksplodirani ubojni i 
drugi eksplozivni sredstva gi propi{uva Direkcijata. 
 

 Za{tita i spasuvawe od urnatini 
 

Заштитата од урнатини како превентивна мерка, се утврдува во 
урбанистичките решенија во текот на планирање на просторот, урбанизирање на 
населбите и изградба на објектите. Во урбанистичките решенија се утврдува 
претпоставениот степен на урнатини, нивниот однос према слободните површини и 
степенот на проодност на сообраќајниците. При проектирањето да се води сметка да 
не се создаваат тесни грла на сообраќајниците и зони на тотални урнатини. 
Заштитата од урнатини се обезбедува со изградба на оптимално отпорни објекти 
согласно сеизмолошката карта на РСМ кои се изградени со помали количини на 
градежен материјал и релативно помали тежини.  
 Za za{tita na lokalitetot od urnatini pri urbanisti~koto planirawe se 
slednite merki: 

- najmalo rastojanie od grade`nata linija do slednata grade`na linija e 
14.0m , na koridorot na ulicite; 

- objektite se so kota na venec maksimum do 12,20m; 
- pri ru{ewe objektot ja zafa}a N/2 od povr{inata okolu sebe, odnosno 

ru{evinite se vo sklop na parcelata; 
- soobra}ajnata mre`a nema da bide opteretena so ru{evini i }e ima 

mo`nost za pristap na vozila za po`ar, prva pomo{, itn. 
 

Prostorot na predmetniot planski opfat se nao|a vo zona na 8 stepeni po 
Merkalievata skala na o~ekuvani zemjotresi, {to nametnuva zadol`itelna 
primena na normativno-pravna regulativa, so koja se uredeni postapkite, 
uslovite i barawata za postignuvawe na tehni~ki konzistenten i ekonomski 
odr`liv stepen na seizmi~ka za{tita, pri izgradba na novite objekti. 

Gustinata na objektite odnosno nivnoto rastojanie e planirano vo domenot 
na seizmi~koto proektirawe so pomali visini na objektite i so pogolemi 
popre~ni profil na soobra}ajnicite, so {to vo slu~aj na seizmi~ko ru{ewe mo`e 
da se obezbedi protok na lu|e i vozila. 

Оваа мерка е како превентива која се утврдува во текот на планирањето на 
просторот, урбанизирањето на населбите и изградбата на објектите. Во 
урбанистичките решенија се утврдува степенот на урнатини, нивниот однос кон 
слободните површини и проодноста на собраќајниците, водејќи сметка да не се 
создаваат тесни грла и зони од тотални урнатини. 
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 Merki za za{tita i spasuvawe od prirodni i tehnolo{ki nepogodi. 
 

Na lokalitetot, mo`nostа od pojava na tehni~ki nesre}i kako rezultat na 

namenata na prostorot kade e predvidenа класа на namenа na povr{ini (А1.5 - 
станбени  куќи во состав на селски стопански двор) е мала. Вo maksimalniot 
procent na izgradenost spa|a i vnatre{niot soobra}aen sistem koj ima dobri 
soobra}ajni vrski so nadvore{niot soobra}aen koridor. 

Na podra~jeto nema golemi fabriki, postrojki na elektri~ni, termo i 
nuklearni centrali i drugi proizvodni pogoni i kapaciteti, opasni materii i 
skladovi so gorivo. Mo`e da dojde do zagaduvawe so havarija na golemite 
kapaciteti nadvor od R.С.M.  

  
Zaradi postignuvawe na celosna za{tita na lu|eto, materijalnite dobra,  
potesnata i po{irokata `ivotna sredina potrebno e sledewe na nasokite od 
nadle`nite dr`avni organi so cel oтstranuvawe na efektite od emisija na 
opasni materii ili posledica od po`ar i eksplozii.  

 

 Spasuvawe od soobra}ajni nesre}i 
 
 Planiranata uli~na mre`a za урбанистички проект за формирање на 
градежна парцела 1.1, со намена - А1.5 - станбени  куќи во состав на селски 
стопански двор на КП 1211 и дел од КП 1213, КО Пепелиште согласно Општ акт 
за село Пепелиште, општина Неготино, e planirana po princip na hиerarhiska 

funkcionalna klasifikacija, od primarna i sekundarna mre`a. 
 Kompletnata soobra}ajna signalizacija na uli~nata mre`a, kako 
vertikalna i horizontalna treba da e izvedena soglasno propisite od oblasta na 
soobra}ajot. 
 Vremenskiot rok za dejstvuvawe na vozilata za brza pomo{ zavisi od 
oddale~enosta na najbliskata ambulanta, bolnica ili poliklinika, koja za ovoj 
planski opfat e vo reonot na Medicinski centar - Неготино bi iznesuval 30 min. 

i TPPE Неготино za vreme od 30 min. 
 Vremenskiot rok za dejstvuvawe na po`arnite vozila zavisi od 
oddale~enosta na najbliskata protivpo`arna stanica, koja za ovoj planski opfat 
spa|a vo reonot na Protiv Po`arna Edinica vo Неготино, bi iznesuval 30 min. i 

TPPE Неготино za vreme od 30min.  

На источната страна од проектниот опфат, од каде што е и влезот во локација 
минува некатегоризиран пат, по кој се одвива неинтензивен сообраќај и степенот на 
загрозеност од сообраќајни несреќи од поголеми размери кои би влијаеле на 
проектен опфат е мал. 
 

 Evakuacija 
 

So evakuacija se vr{i plansko, organizirano i kontrolirano premestuvawe na 
naselenieto, materijalnite dobra i kulturnoto nasledstvo na Republikata, od 
zagrozenite vo pobezbednite podra~ja. 
 Evakuacijata se izvr{uva dokolku so drugi merki ne e mo`no da se spre~at 
posledicite od prirodnite nepogodi i drugi nesre}i. 

Naselenieto od podra~jeto  od koe se vr{i evakuacija, mo`e da se evakuira 
vo druga op{tina na odredeno bezbedno mesto i vo odredeno vreme. 



Урбанистички проект за формирање на градежна парцела 1.1, со намена - А1.5 - станбени  

куќи во состав на селски стопански двор на КП 1211 и дел од КП 1213, КО Пепелиште согласно 

Општ акт за село Пепелиште, општина Неготино  

                    Тех.бр. 0213-10/21/УП                                                                                  20 
 

Na povr{inata na predmetniot planski opfat se predvideni grade`ni 
parceli so namena домување во непосредната близина. Evakuacijata bi se 
vr{ela na naselenieto i  materijalnite dobra na zagadeniot prostor.  

 

 Zgri`uvawe na zagrozenoto i nastradanoto naselenie 
 
Zgri`uvaweto opfa}a prifa}awe, smestuvawe i obezbeduvawe na osnovni 

uslovi za `ivot na nastradanoto i zagrozeno naselenie. Republikata i edinicite 
na lokalnata samouprava se dol`ni da obezbedat smestuvawe i itno zgri`uvawe 
na naselenieto, koe poradi nepogodi i drugi nesre}i, ostanalo bez dom i 
sredstva za `iveewe i koe poradi zagrozenost se zadr`uva nadvor od svoeto 
mesto na `iveewe. 

Na povr{inata na predmetniot planski opfat se predvideni grade`ni 
parceli so namena домување, odnosno se predviduvaat merki za zgri`uvawe na 
vrabotenoto naselenie vo ovoj opfat. 
 

 Radiolo{ka, hemiska i biolo{ka za{tita 
 

Да се предвидат мерките за рadiolo{ka, hemiska i biolo{ka заштита. 
Согласно Процената на загрозеност од природни непогоди и други несреќи на 
опфатот за кои се однесува УПД а имајќи ги предвид одредбите од Законот за 
заштита и спасување-Пречистен текст (Сл.Весник на РМ бр. 93/12), може да се 
вградат и други мерки за аштита и спасување. Исто така, при проектирањето, да се 
имаат предвид одредбите од Правилникот за мерки за заштита и спасување од 
пожари, експлозии и опасни материи (Сл.Весник На РМ бр. 32/11), како и обврската 
при изградба на објекти да се изготвува техничка документација-Елаборат за 
заштита од пожари, експлозии и опасни материи кој е дел од процесот за добивање 
на одобрение за градење.  

Radiolo{ka, hemiska i biolo{ka za{tita opfa}a merki i aktivnosti za 
za{tita na lu|eto, dobitokot i rastenijata, so navremeno otkrivawe, sledewe i 
kontrola na opasnostite od posledicite od nesre}i so opasni materii, kako i 
posledicite od radiolo{ki, hemiski i biolo{ki agensi i prevzemawe na merki i 
aktivnosti za otstranuvawe na posledicite od niv, 

 Sopstvenicite na objekti vo koi se proizveduvaat i sklаdiraat opasni 
materii, sopstvenicite na transportni sredstva, sopstvenicite i korisnicite na 
objektite i uredite koi se nameneti za javno snabduvawe so voda, proizvodstvo, 
soobra}aj i skladirawe na prehranbeni proizvodi, lekarstva i sto~na hrana, 
javnite zdravstveni slu`bi, kako i sopstvenicite na objekti vo koi se vr{i 
zgri`uvawe i obrazovanie na decata, dol`ni se da obezbedat za{titni sredstva 
i da gi sproveduvaat standardite i procedurite za radiolo{ka, hemiska i 
biolo{ka za{tita. 

 

 Prva medicinska pomo{ 
 
Prva medicinska pomo{ opfa}a prezemawe na merki i aktivnosti za 

uka`uvawe na prva medicinska pomo{ so standardni i prira~ni sredstva na 
mestoto na povreduvaweto - zaboluvaweto, medicinska trija`a na povredenite i 
zabolenite i transport do najbliskite zdravstveni ustanovi. 
Vremenskiot rok za dejstvuvawe na vozilata za brza pomo{ zavisi od 
oddale~enosta na najbliskata bolnica ili poliklinika, koja za ovoj planski 
opfat vo reonot na Medicinski centar - Неготино bi iznesuval 30 min. 
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 Za{tita i spasuvawe na `ivotni i proizvodi od `ivotinsko poteklo 
 
Za{tita i spasuvawe na `ivotni i proizvodi od `ivotinsko poteklo 

opfa}a preventivni i operativni merki za za{tita na `ivotnite i proizvodite 
od `ivotinsko poteklo od dejstvata na prirodnite nepogodi, epizootii i drugi 
nesre}i. 

Preventivnite merki za za{tita i spasuvawe na `ivotni i proizvodi od 
`ivotinsko poteklo gi sproveduvaat nadle`nite organi i institucii vo nivnoto 
sekojdnevno rabotewe. 

Vo sproveduvawe na operativni merki, pokraj nadle`nite organi i 
institucii u~estvuva i Direkcijata so svoite edinici i timovi, so uka`uvawe na 
prva veterinarna pomo{ na povreden, zabolen ili kontaminiran dobitok so 
standardni i prira~ni sredstva na mestoto na povreduvaweto i transport do 
soodvetnite veterinarni ustanovi. 

 

 Za{tita i spasuvawe na rastenija i proizvodi od rastitelno poteklo 
 
Za{tita i spasuvawe na rastenija i proizvodi od rastitelno poteklo 

opfa}a preventivni i operativni merki i aktivnosti za za{tita od rastitelni 
bolesti, epifitotii, {tetnici, plaveli, radiolo{ka, hemiska i biolo{ka 
kontaminacija i drugi vidovi na zagrozuvawe. 

Preventivni merki za za{tita i spasuvawe na rastenija i proizvodi od 
rastitelno poteklo gi sproveduvaat nadle`nite organi i institucii vo nivnoto 
sekojdnevno rabotewe. Vo sproveduvaweto na operativnite merki, pokraj 
nadle`nite organi i institucii u~estvuva i Direkcijata so svoite edinici i 
timovi. 

 Asanacija na terenot 
 

Asanacija na terenot opfa}a pronao|awe, sobirawe identifikacija, 
transport i pogrebuvawe na zaginati i umreni lica, sobirawe, transport i zakop 
na uginati `ivotni, sobirawe i uni{tuvawe na site vidovi otpadni i drugi 
opasni materii {to go zagrozuvaat `ivotot i zdravjeto na lu|eto, dezinfekcija, 
dezinsekcija i deratizacija na terenot i objektite kako i asanacija na objektite 
za vodosnabduvawe. 

Za cvrstiot otpad se predviduva sobirawe vo kontejneri za otpadoci i 
nivno redovno evakuirawe do deponija. Eventualnite otpadoci od nekoj proces na 
proizvodstvo potrebno e da se sobiraat vo poseben kontejner. So toa }e se spre~i 
zagaduvawe na po~vite i podzemnite vodi, a so toa na `ivotnata i rabotnata 
sredina voop{to. Dene{niot stepen na razvitok na site granki na tehnikata i 
hemijata, apsolutno ovozmo`uva zdrav i ~ist `ivoten ambient, bidej}i mo`e da 
se pro~isti gotovo sekoj vid na otpadna voda. So pro~istuvawe na otpadnata 
voda, kako i so za{tita na vodata od zagaduvawe, se re{ava problemot na 
snabduvawe na stopanstvoto i naselbite so ~ista voda. So toa se re{ava i 
pra{aweto na vodata kako element na `ivotnata sredina, presuden za 
egzistencija na ~ovekot. 

Nositelite na oddelnite aktivnosti za asanacija na terenot }e se 
utvrduvaat spored nadle`nosta na predmetniot reon. 
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 Za{tita od svlekuvawe na zemji{te 
 
При изработка на планската документација со оглед на конфигурацијата на 

теренот, се претпоставува можно настанување на свлекување на земјиштето, 
поради што потребно е да се изготви елаборат од извршени геомеханички, геолошки 
и хидролошки испитувања.  
 Da se izvr{at site planski ispituvawa na zemji{teto {to e del od 
проектен opfat so cel za{tita od svlekuvawe. 

Vrz osnova na ~len 61 od Zakonot za za{tita i spasuvawe (Slu`ben vesnik 
na RM broj 124/10 i 93/12-pre~isten tekst), merkite za za{tita i spasuvawe 
zadol`itelno se primenuvaat: 

1) pri planiraweto i ureduvaweto na prostorot i naselbite; 
2) vo proektite, za objekti i tehnolo{ki procesi nameneti za skladiawe, 

proizvodstvo i upotreba na opasni materii, nafta i nejzini derivati, energetski 
gasovi, javniot soobra}aj, crna i oboena metalurgija, kako i za javna, 
administrativna, kulturna, turisti~ko-ugostitelska dejsnost 

3) pri izgradba na objekti i infrastruktura.  
Na~inot na primenuvawe na merkite za za{tita i spasuvawe, pri 

planiraweto i ureduvaweto na prostorot i naselbite, vo proektite i pri 
izgradba na objektite, kako i u~estvoto na tehni~kiot priem, Vladata go ureduva 
so uredba. 

 
Vo funkcija na ureduvaweto na prostorot zadol`itelno se obezbeduva: 
1) izgradba na objekti otporni na seizmi~ki dejstva; 
2) regulirawe na vodotecite i izgradba na sistem na odbranbeni nasipi; 
3) izgradba na snegoza{titni pojasi i po{umuvawe na golinite; 
4) obezbeduvawe na protivpo`arni pre~ki; 
5) izgradba na objekti za za{tita 
6) izgradba na potrebnata infrastruktura. 

 

5.3  ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ПРИСТАПНОСТ ЗА ЛИЦА СО ИНВАЛИДНОСТ  
 

Составен дел на урбанистичките планови се почитување на стандардите за 
мобилност и пристапност во објектите во рамките на проектниот опфат. Бариерите 
се пречки кои оневозможуваат непречено движење на хендикепирани лица. Затоа 
посебно внимание да се даде во зоните каде се движат пешаците, односно 
тротоарите и пешачките патеки. Сите жардинерии, украси огради и други елементи 
во просторот не смеат да го спречуваат или отежнуваат движењето на 
хендикепираните лица. 
За обезбедување услови за движење на инвалидизирани лица важат одредбите од 
Правилникот за урбанистичко планирање (,,Сл. Весник на РСМ” бр. 225/20) т.е 
мерките за пристапност и проодност, како и за надминување на урбаните бариери, 
што се сосотавен дел на урбанистичките планови. 
 

5.4  МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА НА НЕДВИЖНО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО 
 

 Pri izrabotka na planskata dokumentacija od ponisko nivo, potrebno e da 
se utvrdi to~nata pozicija na utvrdeniot lokalitet so kulturno nasledstvo. 
Dokolku pri izveduvaweto na zemjanite raboti se naide на објекти, na arheolo{ki 
artefakti, odnosno dojde do otkrivawe na materijalni ostatoci so kulturno-
istoriska vrednost, potrebno e da se postapi vo soglasnost so одредбите според 



Урбанистички проект за формирање на градежна парцела 1.1, со намена - А1.5 - станбени  

куќи во состав на селски стопански двор на КП 1211 и дел од КП 1213, КО Пепелиште согласно 

Општ акт за село Пепелиште, општина Неготино  

                    Тех.бр. 0213-10/21/УП                                                                                  23 
 

~len 65 od Zakonot za za{tita na kulturno nasledstvo (Sl. vesnik na RM br. 
20/04, br.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). 
 

 Pri primena na pроектните re{enija na Урбанистички проект за 
формирање на градежна парцела 1.1, со намена - А1.5 - станбени  куќи во 
состав на селски стопански двор на КП 1211 и дел од КП 1213, КО Пепелиште 
согласно Општ акт за село Пепелиште, општина Неготино za се {to ne e 
regulirano so ovie uslovi da se primenuvaat standardite i normativite 
utvrdeni so Zakonot za za{tita i spasuvawe (Slu`ben vesnik na RM broj 124/10, 

Пречистен текст Сл. весник бр. 93/12), Procena za zagrozenost na Republika 
Северна Makedonija od prirodni nepogodi i drugi nesre}i (Sl. vesnik na RM 
br.117/07) i procena na zagrozenost na op{tina Неготино od prirodni nepogodi i 
drugi nesre}i (Slu`ben glasnik na op{tina Неготино br. 15/2010). Metodologijata 
za sodr`inata i na~inot na procenuvawe na opasnostite i planirawe i za{titata 
i spasuvaweto (Sl. vesnik na RM br.76/06), Uredbite za sproveduvawe na 
za{titata i spasuvaweto od po`ari i urnatini (Sl. vesnik na RM br.105/05) i 
Uredbite za sproveduvawe na merkite za za{titata i spasuvawe.  































ИДЕЕН ПРОЕКТ 
 
 
- ОБЈЕКТ: ПРЕНАМЕНА НА СТАНБЕН ВО ДЕЛОВЕН И ДОГРАДБА НА ДЕЛОВЕН ОБЈЕКТ  
на ГП 1211 И дел од КП 1213, КО Пепелиште, ОПШТИНА НЕГОТИНО. 
 
- ИНВЕСТИТОР: Витомир Коциќ – с. Пепелиште  НЕГОТИНО 
 
 

ТЕХНИЧКО ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 
 

1. ВОВЕД 
 

2. ПРОСТОРНА ОРГАНИЗАЦИЈА 
 
Arhitektonskoto oformuvawe na objektite proizleguva od nekolku 

dominantni faktori: funkcionalnite barawa, potrebniot prostor vo soglasnost 
so barawata na investitorot, specifi~nosta na terenot, raspolo`ivite 
sredstva za izgradba na objektot, a sekako i okolinata vo koja toj treba da se 
vklopi 

 
3. КОНСТРУКЦИЈА 

 
Конструктивно доградбата на објектот со ознака 1.3 е предвидена да се изработи од 

челична конструкција на столбови, греди и рожници со покривање со термо кровни панели. 
Надворешните зидови се предвидени да се изработат од керамички блок д=12см + 
стиропор д=10см и обработка со абрип како демит фасада. 
 

Инвеститорот Витомир Коциќ од с. Пепелиште Неготино кој претходно има веќе 
изградено станбени и станбено-помошни објекти на КП 1211 и дел од КП 1213, КО 
Пепелиште, бара со изработка на урбанистички проект да се оформи нова градежна 
парцела и во рамките на површината за градење да се дефинира комплекс на градби во 
селски стопански двор. На еден од помошните станбени објекти е потребно да се направи 
пренамена од станбен во деловен објект за продавница за храна и на истиот да се направи 
доградба. А на друг да се направи пренамена од станбено-помошен во деловен објект.  
 
2. ЛОКАЦИЈА 
Планираната градежна парцела е со вкупна површина од 1939 м2. 
Влезот во градежната парцела е од источната страна од пристапната улица веќе 
дефинирана со општ акт за село Пепелиште. 
Локацијата е дефинирана со следните граници:  
 
- На северната страна опфатот граничи со КП 1209,  
- На западната страна со дел од КП 1213 и КП 1208 
- На јужната страна граничи со дел од КП 1213  
- На источната граничи со постоечка улица  
 



4. СООБРАЌАЈНО РЕШЕНИЕ 
 

Влезот во градежната парцела е од некатегоризиран пат дефинирана со општ акт 
за село Пепелиште а со УП како планирана улица за влез на возила за паркирање. 
Паркирањето е предвидено да се реши надземно во градежната парцела со простор за 4 
паркинг места дефинирани согласно Правилникот за урбанистичко планирање. 
 
5. ИНФРАСТРУКТУРА 
 
5.1. ВОДОСНАБДУВАЊЕ 
 

За предметниот објект снабдувањето со вода е предвидено преку планирана 
водоводна линија а до изградба на истата, преку бунар.  
 
5.2. ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА 
 

За проектираниот објект-доградба со пренамена, фекалната канализација е 
предвидена преку планирана канализациона линија а до изградба на истата, преку 
септичка јама.  
 
5.3. АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА 
 

Атмосферската вода од објектот и дворното место се води површински кон 
пристапната улица и тротоарот. 
 
5.4. ЕЛЕКТРИКА 
 

Објектот ќе биде поврзан со постоечката улична мрежа од страна на ЕВН. 
 
6. ХОРТИКУЛТУРА 
 

Слободните површини ќе бидат засадени со ниско и високо зеленило со површина 
повеќе од 20% од градежната парцела. 
 
 
 
 
 

Составил. Илија Плачков 
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