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Технички број 79/020

Урбанистички проект за село со намена А1.1-Станбени куќи (Слободностоечки), во
УПС Сопиште, на КП 1370/2, КО Сопиште, Општина Сопиште, Скопје
С О Д Р Ж И Н А:
1. ОПШТ ДЕЛ
- Регистрација на правно лице
- Лиценца на правно лице
- Решение за назначување на планери
- Овластувања на носителите на проектна документација
2. УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ
А-ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ
1. Проектна програма
2. Инвентаризација на снимен изграден градежен фонд, вкупна физичка супраструктура и
инфраструктура во рамки на проектниот опфат
3. Опис и образложение на проектниот концепт на урбанистичкото решение на градежната
парцела, во која е утрврден простор определен со градежни линии
3.1 Дејности и активности кои се одвиваат во градбите во градежната парцела со
нумерички показатели на урбанистичките параметри за секоја градба поединечно
3.2 Внатрешни сообраќајници, и начин на обезбедување на потребен број на
паркинг места
3.3 Партерно решение со хортикултура
3.4 Водови и инсталации на инфраструктурите
4. Детални услови за проектирање и градење
5. Мерки за заштита
5.1 Мерки за заштита на животната средина
5.2 Мерки за заштита и спасување
5.3 Мерки за обезбедување на пристапност за лица со инвалидност
5.4 Мерки за заштита на културното наследство
ПРИЛОЗИ КОН ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ
• Имотен лист
• Податоци, информации и мислења од надлежни субјекти
Б-ГРАФИЧКИ ДЕЛ
1. Извод за Блок 4 од УП за село Сопиште
2. Ажурирана геодетска подлога со граница на проектен опфат
3. Урбанистичко решение за проектниот опфат
4. Урбанистичко решение на сообраќај и нивелманско решение
5. Урбанистичко решение на приклучни точки за сите водови и градби на
инфраструктура
6. Партерно уредување со хортикултура
7. Идејна архитектонска документација

1:500
1:500
1:500
1:500
1:500
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Врз основа на Законот за урбанистичко планирање (Сл.весник на Р.М. бр.
32/20) и Правилник за урбанистичко планирање (Сл.Весник на РМ бр. 225/20)
а во врска со изработка на Урбанистички проект за село со намена А1.1Станбени куќи (Слободностоечки), во УПС Сопиште, на КП 1370/2, КО
Сопиште, Општина Сопиште, Скопје, ЕДНА ДООЕЛ од Скопје го издава
следното
РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПЛАНЕРИ
За изработка на Урбанистички проект за село со намена А1.1-Станбени
куќи (Слободностоечки), во УПС Сопиште, на КП 1370/2, КО Сопиште,
Општина Сопиште, Скопје, со технички број 79/020, како планери се
назначуваат:
Планер Потписник:
• АНДРИЈАНА САВИЌ, д.и.а. овластување бр. 0.0347
Планери Соработници:
• Ана Јанкуловска, м.и.а.
• Бојана Алексиќ, м.и.а.
• Борис Дамјаноски, м.и.а.
Планерите се должни урбанистичкиот проект да го изработат согласно
Врз основа на Законот за урбанистичко планирање (Сл.весник на Р.М. бр.
32/20) и Правилник за урбанистичко планирање (Сл.Весник на РМ бр. 225/20),
како и другите важечки прописи и нормативи од областа на урбанизмот.

УПРАВИТЕЛ:
Андријана Савиќ
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3. УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ
А. ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ
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1. ПРОЕКТНА ПРОГРАМА
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2. ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА НА СНИМЕН ИЗГРАДЕН ГРАДЕЖЕН ФОНД, ВКУПНА
ФИЗИЧКА СУПРАСТРУКТУРА И КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА ВО РАМКИ НА
ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ
Просторот дефиниран за изработка на Урбанистички проект за село со
намена А1.1-Станбени куќи (Слободностоечки), во УПС Сопиште, на КП 1370/2,
КО Сопиште, Општина Сопиште, Скопје, се наоѓа во Општина Сопиште.
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
При увидот на лице место, согледано е дека предметниот проектен опфат е
воглавно неизградено земјиште. На опфатот постои помошен објект-гаража.
Со овој архитектонско урбанистички проект потребно е просторот програмски
да се испланира 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.
Во рамките на проектниот опфат намената е:
НЗ – Неизградено земјиште

До предметната катастерска парцела се пристапува преку нерегулиран пат.
За комуналната инфраструктура, водовод, фекална,
атмосферска
канализација и електро-енергетска инфраструктура евидентирано е следното:
• Согласно добиеното писмо од Телеком бр.33547 од 21.01.2021год.
нема постојна МКТ инфраструктура.
• Согласно добиеното писмо од Акционерско друштво ГАМА нема траса
на планиран и изведен гасовод.
• Согласно добиеното писмо од АЕК со број 1404-255/2 од 22.01.2021
нема податоци за изградени јавни електронски комуникациски мрежи и
системи.
• Согласно добиеното писмо од Јавно претпријатие за државни патишта
со број 10-664/2 од 26.01.2021 год. Покрај предметниот плански опфат
не поминува државен пат кој е во надлежност на Јавното претпријатие
за државни патишта.
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•
•

Согласно добиеното писмо од Електродистрибуција дооел Скопје,ЕВН
груп со број 10-55/2-16 од 22.01.2021год. во дадениот опфат има 0,4кV
надземна мрежа
Согласно добиеното писмо од Водовод и Канализација Скопје со број
1302-142/2 од 27.01.2021 од Општината Сопиште треба да се побараат
податоци за останатата постоечка/предвидена водоводна и
канализациона мрежа согласно проектот за „Систем Патишка Река“ од
кој треба да се провери дали се предвидени водоводни цевководи по
улиците околу опфатот како и за фекална и атмосферска канализација.

Други податоци и информации, за постојни и планирани инсталации не се
добиени.
3. ОПИС
И
ОБРАЗЛОЖЕНИЕ
НА
ПРОЕКТНИОТ
КОНЦЕПТ
НА
УРБАНИСТИЧКОТО РЕШЕНИЕ НА ГРАДЕЖНАТА ПАРЦЕЛА, ВО КОЈА Е
УТВРДЕН ПРОСТОР ОПРЕДЕЛЕН СО ГРАДЕЖНИ ДЕЈНОСТИ
3.1 Дејности и активности кои се одвиваат во градбите во градежната
парцела со нумерички показатели на урбанистичките параметри за
секоја градба поединечно
Просторот дефиниран за изработка на Урбанистички проект за село со намена
А1.1-Станбени куќи (Слободностоечки), во УПС Сопиште, на КП 1370/2, КО Сопиште,
Општина Сопиште, Скопје, со својата местоположба припаѓа на територија на Општина
Сопиште.
Проектниот опфат опфаќа една катастарска парцела и тоа КП 1370/2 и се наоѓа во
Блок 4 од УП за село Сопиште – разработка на блок 1 плански период 2012-2022, донесен
со Одлука број 07-3968/1 од 09.11.2012 год. и добиен извод бр.23-2145/2 од 16.10.2020 год.
Oснова на изработка на Урбанистички проект за село со намена А1.1-Станбени
куќи (Слободностоечки), во УПС Сопиште, на КП 1370/2, КО Сопиште, Општина
Сопиште, Скопје се:
- Изводот за Блок 4 од Урбанистички план за село Сопиште – разработка на блок 1
плански период 2012-2022
- Ажурираната геодетска подлога изработена од овластена геодетска фирма
- Потпишаната проектната програма од Нарачателот
- Добиените податоци и информации од надлежните органи
Со овој УП се формира една градежна парцела, согласно Законот за урбанистичко
планирање (Сл.весник на Р.М. бр. 32/20). Вкупната површина на планскиот опфат изнесува
1247м2.
Вкупната површина на планскиот опфат изнесува 1247м2.
Нумерички показатели за секоја парцела и градба во проектниот опфат
Градежна парцела 1.1
Намена: А1.1-Станбени куќи (Слободностоечки)
Површина на градежна парцела: 1247м²
Површина за градење: 264м²
Вкупна изградена бруто површина: 449м²
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Процент на изграденост: 21,0%
Коефициент на искористеност: 2,78
Висина на венец: 6,50м
Број на катови: П+1
Паркирање:
Паркирањето да се реши во рамки на сопствена парцела со почитување на потребен број
паркинг места како основен услов за изградба до максимално дозволената висина и
површина за градба. Потребниот број на паркинг места ќе се определи согласно Правилник
за урбанистичко планирање (Службен весник на РМ бр. 225/20).
Објект 1.1.1
Намена: А1.1-Станбени куќи (Слободностоечки)
Површина за градење: 185м²
Вкупна изградена бруто површина: 370м²
Висина на венец: 6,50м
Број на катови: П+1
Објект 1.1.2
Намена: А1.1-Станбени куќи (Слободностоечки)
Површина за градење: 35м²
Вкупна изградена бруто површина: 35м²
Висина на венец: 4,50м
Број на катови: П
Постоечки помошен објект 1.1.3
Намена: А1.1-Станбени куќи (Слободностоечки)
Површина за градење: 44м²
Вкупна изградена бруто површина: 44м²
Висина на венец: 4,00м
Број на катови: П

3.2 Внатрешни сообраќајници и начин на обезбедување на потребен број
на паркинг места
Постапка за изготвување на Урбанистички проект за село со намена А1.1Станбени куќи (Слободностоечки), во УПС Сопиште, на КП 1370/2, КО Сопиште,
Општина Сопиште, Скопје, е покрената по иницијатива на Инвеститорот.
Пристапна улица е со променлив профил:
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- коловоз од 4,2м до 5,0м
Паркирањето е планирано во рамките на градежната парцела.
А1.1-Станбени куќи (Слободностоечки)
За определувањето на потребниот број на паркинг места користени се нормативи
според Правилник за урбанистичко планирање (Службен весник на РМ бр.225/20).

3.3 Партерно решение со хортикултура
Партерното решение на ниво на градежна парцела останува самостојно да го
решаваат сопствениците на градбите, но при тоа треба да се води сметка, со
озеленувањето да се постигне поголем процент, како од естетски така и од заштитен
аспект. Зеленилото во рамките на градежните парцели ќе има значајна функција во
заштита на животната средина, но ќе има и забележителни пејзажни ефекти.
Процентот на озеленетоста во рамките на градежната парцела треба да изнесува
минимум 20% согласно Законот за урбано зеленило (Сл.Весник на РМ со бр. 11/18).

3.4 Водови и инсталации на инфраструктурите
Водовод и канализација
За водоснабдување на објектите во градежните парцели ќе се користи постоечка и
новопланирана водоводна мрежа со големина од Ф100. Приклучокот со примарниот вод да
се изврши според важечките стандарди и нормативи за тој вид инфраструктура.
Секоја градба, за кои има потреба од водоснабдување, да се поврзе со примарната
водоводна мрежа во приклучна шахта (армиранобетонска, со прописен капак на отворот),
поставена во сопствената градежна парцела. Приклучокот со примарниот вод да се изврши
према важечките стандарди и нормативи за тој вид инфраструктура.
Исто така на предметната локација испланирани се приклучоци за фекална
канализација на планираната со големина од Ф250 и приклучок на атмосферска
канализација со големина од Ф300.
Одведувањето на фекалните и отпадните води од објектот ќе се врши преку
планирана фекална канализација со изработен основен проект.
Одведувањето на атмосферските води од објектот ќе се врши преку планирана
атмосферска канализација со изработен основен проект.
Атмосферските отпадни води ќе се испуштаат во најблиските реципиенти или во
канализациската мрежа на градот Скопје или на новопредвидена мрежа. Приклучувањето
на атмосферската канализациска мрежа ќе биде во соработка и под услови кои ќе ги
дефинира ЈП “Водовод и канализација“ кое е надлежно за одржување на мрежата
Градбата на примарните и секундарните канализациски мрежи ќе се утврди врз
основа на основен проект.
Електро - енергетика и ПТТ инсталации
Според добиеното писмо на ЕВН груп со број 10-55/2-16 од 22.01.2021год. во
дадениот опфат има 0,4кV надземна мрежа, во нивна надлежност.
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Согласно добиеното писмо од МЕПСО, постојни и планирани 110kV и 400кV
инсталации не се вкрстувааат со проектиот опфат.
Кабловското напојување со среднонапонска и нисконапонска ел. мрежа ќе се
определи во понатамошниот тек на разработка на техничката документација, односно со
изработка на идејни и главни проекти за електрична мрежа од страна на стручните служби
на ЕВН Македонија.
Телефонска мрежа
Согласно добиеното писмо од А1, АЕК и Телеком, на посочената предметна
локација, нема податоци за изградени јавни електронски комуникациски мрежи, додатно
испланиран е и нов телекомуникациски вод.
За дефинирање на потребниот број на телефонски приклучоци, од првостепено
значење е намената на објектот. Димензионирањето на бројот на телефонски приклучоци
треба да се врши според нивната големина, нивната функција и слични критериуми.
Поврзувањето на телефонски потрошувачи ќе се изведе во склад со развојните
програми на Македонски телекомуникации.

4. ДЕТАЛНИ УСЛОВИ ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ И ГРАДЕЊЕ
Локацијата на проектниот опфат за Урбанистички проект за село со намена А1.1Станбени куќи (Слободностоечки), во УПС Сопиште, на КП 1265/3, КО Сопиште,
Општина Сопиште oпфатена со УПС Сопиште – разработка на блок 1, плански период
2012-2022 со тех.бр. 23-1419/2 од 17.07.2020год., усвоен со Одлука на Совет на Општина
бр.07-3968/1 од 09.11.2012год.
Постапка за изготвување на Урбанистички проект на КП 1265/3, КО Сопиште,
Општина Сопиште, е покрената по иницијатива на Инвеститорите
Согласно Изводот од план се дадени следнит параметри:
БЛОК 4
Површина на Блок 4 – 35.80ха
Група на класа н намена – А, В, Д, Е
Компатибилни класи на намена со основната класа на намена – Да се одредат при
разработка на Блок 4, согласно табела 2 од Правилникот за стандари и нормативи за
урбанистичко планирање Сл.В. на РМ бр.63/12 и 126/12.
Вкупната процентуална застапеност на класите на намена – Да се одредат при
разработка на Блок 4
Површина на градежна парцела
- Да се одредат при разработка на Блок 4 Вкупно изградена површина на сите спратови
- Да се одредат при разработка на Блок 4
Број на спратови
- Да се одредат при разработка на Блок 4
Максимална височина на градбите до венец
- Да се одредат при разработка на Блок 4
Процент на изграденост во однос на ГП
- Да се одредат при разработка на Блок 4
Коефициент на искористеност во однос на ГП
- Да се одредат при разработка на Блок 4
Паркирање – Во состав на ГП, согласно со Правилникот за стандарди и нормативи за
урбанистичко планирање Сл.Весник на РМ Бр.63/12, член 55-61 со Архитектонско –
Урбанистички проект.
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Границата на наменските зони од Блок 4, да се уточи со понатамошна разработка на
Блоковите.
Разработката на Блок 4 ќе се реализира со разработка на цел Блок или дел од Блок.
Во случаите кога ќе се врши разработка на дел од Блок, задолжително да се изработи
наменски план и сообраќаен план на уличната сообраќајна мрежа во рамки на границите на
Блокот.
Во рамките на Блокот 2 се допушта во градежните парцели, планирање и намена на Б, Г2,
Г3 и Г4, согласно стандардите и нормативите за планирање.
Градежната парцела e опфатена со УПС Сопиште – разработка на блок 1 плански период
2012 – 2022 донесен со одлука бр. 07-3968/1 од 09.11.2012год.
Општи услови за изградба
1. Регулационата линија е граница меѓу градежно земјиште за општа употреба и градежно
земјиште парцелирано на градежни парцели наменети за поединечна намена. Во
графичките прилози дадени се регулациските линии на примарната сообраќајна мрежа.
2. Граница на градежна парцела е линија на разграничување на носителите на право на
градење помеѓу две соседни градежни парцели. Градежната линија претставува граница на
површината за градење во градежната парцела и ја дефинира просторната граница до која
градбите може да се градат.
3. Градежната линија се спроведува со дозволени пречекорувања од страна на издадените
елементи од архитектонската пластика на градбите.
4. Доколку градежната линија се совпаѓа со регулационата линија, дозволени
пречекорувања се:
-првиот скалник од влезните партии до 30см ако ширината на тротоарот е
поголема од 2,00см,
-првостепена пластика во која спаѓаат: ризалити, влезни партии, конструктивни столбови,
вертикални комуникации и други издадени делови на архитектонската основа до 30см ако
широчината на тротоарот е поголема од 2,00м,
-второстепена пластика во која спаѓаат: еркери, балкони, конзоли, стреи, брисолеи и др. кои
се појавуваат помеѓу првиот спрат и горниот венец до 90 см длабочина за уличен коридор
широк до 12м и до 7,5% од широчината на коридорот, но не повеќе од 1,50м длабочина.
Елементите на второстепената архитектонска пластика не се појавуваат на фасадата на
градбата најмалку 3,60м над котата на тротоарот,
-третостепена пластика во која спаѓаат: пиластри, корнизи, подпрозорници, венци и друга
плитка архитектонска пластика до 30см.
5. Кога површините за градење од страната на градежната парцела се на растојание од 3м
и помало не се дозволени пречекорувања на градежната линија со прво и второ степена
пластика.
6. Со оглед на специфичноста на теренот во пад максималната висина на објектите се
определува од висинската кота на просечната кота на партерот (заштитниот тротоар) околу
објектот. Максимална височина на градбата се изразува како вертикално растојание помеѓу
заштитниот тротоар и завршниот венец на градбата. Доколку заштитниот тротоарот е во
пад, максималната височина се одредува од висинската кота на тротоарот во средината на
страната на градбата долж падот на теренот.
7. Основните решенија на комуналните објекти и инсталации во овој урбанистичкиот план
за село, имаат информативен карактер, т.е. целта им е да укажат на концепциите за развој
на комуналните објекти и инсталации.
Понатамошната реализација и дооформување на системите на комуналните инсталации ке
продолжи да се одвива со изработка на основни проекти.
8. Содржината во текстуалниот и графичкиот дел од овој план преставувa солидна основа
за изработка на Основен проект и издавање одобрение за градба.
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Посебни услови за изградба
Градежна парцела 1.1
Намена: А1.1-Станбени куќи (Слободностоечки)
Површина на градежна парцела: 1247м²
Површина за градење: 264м²
Вкупна изградена бруто површина: 449м²
Процент на изграденост: 21,0%
Коефициент на искористеност: 2,78
Висина на венец: 6,50м
Број на катови: П+1
Паркирање:
Паркирањето да се реши во рамки на сопствена парцела со почитување на потребен број
паркинг места како основен услов за изградба до максимално дозволената висина и
површина за градба. Потребниот број на паркинг места ќе се определи согласно Правилник
за урбанистичко планирање (Службен весник на РМ бр. 225/20).
Објект 1.1.1
Намена: А1.1-Станбени куќи (Слободностоечки)
Површина за градење: 185м²
Вкупна изградена бруто површина: 370м²
Висина на венец: 6,50м
Број на катови: П+1
Објект 1.1.2
Намена: А1.1-Станбени куќи (Слободностоечки)
Површина за градење: 35м²
Вкупна изградена бруто површина: 35м²
Висина на венец: 4,50м
Број на катови: П
Постоечки помошен објект 1.1.3
Намена: А1.1-Станбени куќи (Слободностоечки)
Површина за градење: 44м²
Вкупна изградена бруто површина: 44м²
Висина на венец: 4,00м
Број на катови: П
Вкупната површина на проектниот опфат изнесува 1247м2. Во рамки на проектниот
опфат утврдени се нови површини за градење на објекти и тоа на ГП 1.1. објект 1.1.1 со
површина од 185м2 и бруто развиена површина по катови 370м2 и објект 1.1.2 со површина
од 35м2 и бруто развиена површина од 35м2 и постоечки помошен објект 1.1.3 со површина
од 44м2 и развиена површина за градење од 44м2.
Застапеност на зеленило во ГП: 49%
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5. МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА
5.1 Мерки за заштита на животната средина
Согласно законот за животна средина (Сл.в. на РМ бр.53/05, 81/05, 24/07, 159/08,
83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16 и 99/18),
заштитата и унапредувањето на животната средина е систем на мерки и активности
(општествени, политички, социјални, економски, технички, образовни и др.) со кои се
обезбедува поддршка и создавање услови за заштита од загадување, деградација и
влијание на/врз медиумите и одделните области на животната средина (заштита од
осиромашување на озонската обвивка, спречување на штетната бучава и вибрации,
заштита од јонизирачко и од нејонизирачко зрачење, заштита од непријатна миризба и
користење и депонирање на отпадоците и друг вид на заштита на животната средина).
Животната средина е простор со сите живи организми и природни богатства, односно
природните и создадените вредности, нивните меѓусебни односи и вкупниот простор во кој
живее човекот и во кој се сместени населбите, добрата во општа употреба, индустриските и
другите објекти, вклучувајќи ги и медиумите и областите на животната средина.
Загадување на животната средина е емисија на загадувачки материи и супстанции,
која е резултат на човековата активност, во воздухот, водата или почвата, којашто може да
биде штетна за квалитетот на животната средина, животот и здравјето на луѓето или,
емисија од која што може да произлезе штета за имотот или која ги нарушува или влијае
врз биолошката и пределската разновидност и врз другите пропишани начини на
користење на животната 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.
За остварување на наведената цел, поставките и потребите од заштита на средината
се вградуваат во сите домени на урбанистичкото планирање преку проверка и изготвување
на современи стандарди и нормативи.
Воздухот е еден од основните елементи за чиста и здрава животна средина, па за
негов квалитет неопходно е сите загадувачи, односно сите објекти кои испуштаат штетни
материи да користат уреди за пречистување.
Заштитата на квалитетот на атмосферата треба да се остварува преку следните мерки:
-

Интегрална контрола на загадувачите на атмосферата (меѓу кои и издувните гасови од
моторните возила) и нивното делување и благовремено укажување на критичните
метеоролошки појави
Примена на соодветни техничко-технолошки мерки
Обезбедување услови за ефикасно природно проветрување и користење на
доминантни воздушни струења
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-

Подигање и оформување на заштитни зелени појаси
Комуналната инфраструктура да биде изведена согласно сите технички прописи, така
што да нема опасност од загадување на подземните води.

Заштита на почвата
Просторот надвор од површините предвидени за градење на градбите, претставува
асфалтно плато, дел зеленило, поради што треба да се предвидат мерки за заштита на
почвата.

Заштита на водите
Да се почитуваат одлуките и одредбите од Правилник за опасните и штетните материи и
супстанции и нивните емисиони стандарди што можат да се испуштат во канализација или
во систем за одводнување, во површински или подземни водни тела, како и во крајбрежни
земјишта и водни живеалишта и Правилникот за условите, начинот и граничните вредности
на емисија за испуштањето на отпадните води по нивното прочистување и начинот на нивно
пресметување.
Со цел да се минимизира или целосно елиминира потенцијалната опасност од
контаминација на водите од евентуално истекување или протекување на гориво, при
изведувањето на градежните активности на предметното подрачје потребно е да се
избегнува сервисирање на градежната опрема или полнење со гориво во близина на
водните тела.
Директната емисија на отпадни води, може значително да влијае врз вкупната рамнотежа и
видовите на застапена флора и фауна во површинските води во непосредната близина на
парцелата.
Да се превземат сите неопходни технички мерки за спречување на индиректно испуштање
на масла и загадувачки материи и супстанции, односно обврзно да се предвиди
маслофаќач-сепаратор.
Министерството за животна средина и просторно планирање согласно Законот за води
издава Водостопанска согласност заради изградба на нови или реконструкција или
доградба на постојни објекти кои се наоѓаат во или покрај површинските води, објекти кои
што поминуваат преку или под површинските води или пак објекти кои се сместени во
близина на површинските води или крајбрежните земјишта, а кои може да влијаат врз
режимот на водите, дозвола за користење на вода од бунари и дозвола за испуштање на
отпадните води.
Потенцијалните извори на загадување на медиумите во животната средина ќе бидат
дополнително разработени преку посебните проекти, со децидно наведени плански мерки
за заштита.

Заштита на воздухот
Неопходно е при проектирањето да се води сметка за изворите на загадување,
воспоставување на зони на санитарна заштита и континуиран мониторинг на квалитетот на
амбиентниот воздух, со цел да се одржи квалитетот на воздухот во граници на дозволените
нивоа на емисии.
Во периодот на експлоатација
и зголемената концентрација на возила ќе влијае на
зголемување на концентрацијата на присутни честици во воздухот. Вегетациската покривка
надвор од парцелата , изложена на висока концентрација на честици може да биде
оштетена кога истите се наоѓаат во комбинација со другите присутни полутанти во воздухот,
создадени како резултат на мобилните извори на загадување, посебно изразени на
просторот кој е предмет на анализа. Крупните честици, како прашината која паѓа директно
на површината на земјата, ја редуцираат размената на гасови и процесите на фотосинтеза
што води кон редукција на растот кај растенијата. Со цел да се спречи редукција на растот
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кај видовите се препорачува контрола на квалитетот на воздухот и превземање на мерки за
запазување на дозволените концентрации на присутни полутанти во воздухот.
Нивоата на емисии во воздухот треба да бидат усогласени со Правилникот за гранични
вредности за дозволени нивоа на емисии и видови на загадувачки супстанции во отпадните
гасови и пареи кои ги емитираат стационарните извори во воздухот (Сл.в. на РМ бр.141/10),
како и Закон за квалитет на амбиентниот воздух (Сл.в. на РМ, бр.67/04, бр.92/07 и 35/10 и
47/11 и 59/12 и 163/13, 146/15)(пречистен текст 100/12 и 163/13 и 10/15).

5.2 Мерки за заштита и спасување
Со Законот за заштита и спасување се уредува системот за заштита и спасување на луѓето,
животната средина, материјалните добра, природните богатства, животинскиот и
растителниот свет и културното наследство од природни непогоди и други несреќи во мир,
вонредна состојба и воена состојба во Република Македонија.
Согласно Законот за заштита и спасување (Сл. в. на РМ бр 36/04, 49/04, 86/08, 124/10 и
18/11, 41/14, 129/15, 71/16 106/16, 83/18, или пречистен 93/12, 41/14, 129/15, 71/16 106/16,
83/18), Законот за пожарникарство (Сл. в. на РМ бр 67/04, 81/07 и 55/13 и 158/14, 193/15,
39/16) (Пречистен текст 168/17), и Закон за управување со кризи (Сл.в.на РМ бр. 29/05 и
36/11 и 41/14 и 104/15, 39/16, 83/18), задолжително треба да се применуваат мерките за
заштита и спасување.
Заштитата и спасувањето во Републиката се организира како единствен систем за
откривање и спечување на настанувањето на последиците од настанатите природни и други
несреќи и давање на помош во мир, вонредна состојба и воена состојбa.
Заштитата и спасувањето претставува поврзан процес за планирање, програмирање,
организирање, раководење, командување, координирање, спроведувње, финансирање и
надзор за навремена и ефикасна превенција како и подготвување, дејствување и
отстранување на причините и последиците од природни непогоди и други несреќи.
Заштитата и спасувањето е работа од јавен интерес.
Заштитата и спасувањето во Републиката ги организираат и спроведуваат државните
органи, органите на државната управа, органите на единиците на локалната самоуправа,
јавните претпријатија, јавните установи и служби, трговски друштва, здруженија на граѓани,
граѓаните и силите за заштита и спасување, на начин уреден со овој закон, прописите
донесени врз основа на овој закон, како и нормативите, стандардите и правилата на
техничката практика.
Субјектите дадени погоре се должни да организираат заштита и спасување на своите
вработени и луѓето затекнати во објектите во моментот на настанување на природната
непогода или друга несреќа.
Организацијата на мерките за заштита и спасување опфаќа планирање и подготвување на
активности за спроведување на мерките за заштита и спасување
Спроведувањето на мерките за заштита и спасување од членот 61 на Законот за заштита и
спасување, посебно за секоја мерка, со уредба го уредува Владата.
Органите на државната управа, органите на единиците на локалната самоуправа,
трговските друштва, јавните претпријатија, установите и службите, се должни да ја
предвидат и планираат организацијата на спроведувањето на мерките за заштита и
спасување и да спроведат мерки кои се во функција на превенцијата.
Во функцијата на превенцијата се следниве мерки и активности:
1. изработка на Процена на загрозеност за можни опасности и План за заштита и
спасување од проценети опасности
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2. вградување на предвидените и планираните мерки за заштита и спасување во
редовното планирање и работа
3. уредување на просторот и изградба на објектите, во функција на заштита и спасување
4. воспоставување на организација и систем потребни за заштита и спасување
5. обезбедување на материјална база, персонал и други ресурси потребни за извршување
на планираната организација.
Методологијата за содржината и начинот на проценувањето на опасностите и планирање на
заштитата и спасувањето, како и нормативите и стандардите врз основа на кои се
определуваат државните органи и другите правни лица кои се должни да донесат план за
заштита и спасување ги утврдува Владата.
Мерките за заштита и спасување задолжително се применуваат:
1. при планирањето и уредувањето на просторот и населбите
2. во проектите, за објекти и технолошки процеси наменети за складирање, производство
и употреба на опасни материи, нафта и нејзини деривати, енергетски гасови, јавниот
сообраќај, црна и обоена металургија, како и за јавна, административна, културна,
туристичко-угостотелска дејност и
3. при изградба на објекти и инфраструктура
За ефикасна заштита на населението и материјалните добра, граѓаните на Републиката,
единиците на локалната самоуправа, трговските друштва, јавните претпријатија, установите
задолжително обезбедуваат средства за лична и колективна заштита, материјално-технички
средства потребни за спроведување на мерките за заштита и спасување и за силите за
заштита и спасување и соодветно обучен персонал.
Една значајна мерка за заштита и спасување која треба да се почитува во функција на
превенција и во функција на заштитата и спасувањето е и уредувањето на просторот и
изградбата на објектите согласно сите технички прописи за таков вид на градби.
Во Архитектонско-урбанистичкиот проект опфатени се дел од предвидените урбанистичкотехнички и хуманитарни мерки за заштита и спасување, согласно намената, согласно член
61 од Законот за заштита и спасување (Сл. в. на РМ бр 36/04, 49/04, 86/08, 124/10 и 18/11,
41/14, 129/15, 71/16 106/16, 83/18, или пречистен 93/12, 41/14, 129/15, 71/16 106/16, 83/18)
и подазоконските уредби и други правни прописи од оваа проблематика.
Урбанистичко-технички мерки се:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

засолнување
заштита и спасување од поплави
заштита и спасување од пожари, експлозии и опасни материи
заштита од неексплодирани убојни и други експлозивни средства
заштита и спасување од урнатини
заштита и спасување од техничко-технолошки несреќи
спасување од сообраќајни несреќи

Хуманитарни мерки се:
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

евакуација
згрижување на загрозеното и настраданото население
радилошка, хемиска и биолошка заштита
прва медицинска помош
заштита и спасување на животни и производи од животинско потекло
заштита и спасување на растенија и производи од растително потекло
асанација на теренот

При понатамошната изработка со проекти како и при изградба на градбите, мерките за
заштита и спасување задолжително треба да се разработуваат детално и истите да се
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вградат, согласно член 7 од Уредбата за начинот на применување на мерки за заштита и
спасување, при планирањето и уредувањето на просторот и населбите, во проектите и при
изградба на објектите, како и учество во техничките прегледи (Сл. Весник на РМ бр. 105/05).
Мерките за заштита и спасување се однесуваат на заштита од природни непогоди и други
несреќи, во мир и во војна и од воени дејствија.
Природни непогоди се земјотреси, поплави, лизгање на земјиште, снежни лавини и наноси,
голомразица, град, суша кои со природни неконтролирани сили ја загрозуваат животната
средина, животот и здравјето на луѓето, материјалните добра, животинскиот и растителниот
свет и културното наследсво.
Други несреќи се настани кои се резултат на одредени превиди и грешки во извршувањето
на секодневните стопански и други активности, како и невнимание при ракување со опасни
материи и средства за производство, складирање и транспорт на истите (пожари, големи
несреќи во патниот, железничкиот и воздушниот сообраќај, несреќи во рудници, индустриски
несреќи предизвикани од експлозии и други техничко-технлошки причини, паѓање на
радиоактивни врнежи, прашини и талози, излевање на нафта и нафтени деривати, и други
отровни хемикалии, екслозии на гасови, запалливи течности и гасови, како и други отровни
хемикалии, експлозии на гасови, запалливи течности и гасови, како и други горливи матери
кои со воздухот создаваат експлозивни смеси и други експлозивни матерјали од поголем
размер).
Дел од природните непогоди и другите несреќи можат да се јават и во границите на
планскиот опфат.
Согласно писмен допис од Дирекција за заштита и спасување потребно е е имаат во
предвид слените мерки: заштита од урнатини, свлекување на земјиштето, заштита од
техничко-технолошки несреќи и радилошка, хемиска и биолошка заштита, но во
Архитектонско-урбанистичкиот проект земени се во предвид сите мерки.

Засолнување
Согласно член 62 од Законот за заштита и спасување, засолнувањето опфаќа планирање,
изградба и користење на јавните засолништа, одржување и користење на изградените
засолништа и на другите заштитни објекти за заштита на населението, материјални добра и
културното наследство во Републиката.
Јавните засолништа се планираат согласно со програмата на Владата за мерките за
заштита и спасување и програмата на единицата на локалната самоуправа Крива Паланка
за мерките за заштита и спасување и истите се вградени во урбанистичките планови.
Начинот на изградба на јавните засолништа и одржувањето и користењето на веќе
изградените засолништа и другите заштитни објекти и определување на потребниот број на
засолнишни места со Уредба се утврдува од Владата (Сл. Весник на РМ бр. 80/05).
Организација и спроведувањето на засолнувањето е определено со Уредбата за
спроведување на засолнувањето (Сл. Весник на РМ бр. 93/05).
Обврска за планирање, подготвување на активности за спроведување и спроведување на
засолнувањето имаат органите на државната управа, органите на општините, односно
градот Скопје, јавните претпријатија, установите и службите и трговските друштва.
На инвеститорите на објекти за кои во Законот со заштита и спасување е утврдена обвска
за изградба на засолништа, надлежниот орган на општината односно органот на државната
управа надлежен за вршење на работите од областа на уредување на просторот, им го
определува потребниот број на засолнишни места, што инвеститорот треба да ги изгради во
објектот што го гради или надвор од него, според условите за градење, а врз основа на
Мислењето од Дирекцијата за заштита и спасување кое е составен на проектната
документација.
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Заштита и спасување од поплави
Заштитата и спасувањето од поплави опфаќа регулирање на водотеците, изградба на
заштитни објекти, одржување и санирање на оштетените делови на заштитните објекти,
набљудување и извидување на состојбите на водотеците и високите брани, заштитните
објекти и околината, обележување на висинските коти на плавниот бран, навремено
известување и тревожење на населението во загрозеното подрачје, спроведување на
евакуација на населението и материјалните добра од загрозеното подрачје, обезбедување
на премин и превоз преку вода, спасување на загрозените луѓе на вода и под вода, црпење
на водата од поплавените објекти и извлекување на удавените, обезбедување на
населението во поплавените подрачја со основните услови за живот и учество во санирање
на последиците предизвикани од поплавата.

Заштита и спасување од пожари, експлозии и опасни материи
При изработката на Основните проекти предвидени се пропишани мерки за заштита од
пожари, согласно член 68 Закон за заштита и спасување (Сл. в. на РМ бр 36/04, 49/04,
86/08, 124/10 и 18/11, 41/14, 129/15, 71/16 106/16, 83/18) или пречистен 93/12, 41/14,
129/15, 71/16 106/16, 83/18), Закон за пожарникарство (Сл. в. на РМ бр 67/04, 81/07 и 55/13
и 158/14, 193/15, 39/16) (Пречистен текст 168/17), Закон за управување со кризи (Сл.в.на
РМ бр. 29/05 и 36/11 и 41/14 и 104/15, 39/16, 83/18), Правилник за мерките за заштита од
пожари, експлозии и опасни материи, (Сл. Весник на РМ бр. 99/17и 143/17, 243/18-важи од 1
октомври 2020), Правилник за суштинските барања за заштита од пожар на градежните
објекти (Сл. в. на РМ бр 94/09), Правилник за техничките нормативи за хидрантската мрежа
за гасење на пожари (Сл. в. на РМ бр 26/18), Правилник за суштинските барања за заштита
од пожар на градежните објекти (Сл. в. на РМ бр 94/09), Правилник за поблиско
определување на изборот на видовите и на количините на противпожарните апарати со кои
треба да располагаат правнитие лица и граѓаните, како и за утврдување критериумите што
треба да ги исполнуваат правните лица кои што вршат сервисен преглед и контролно
испитување на противпожарните апарати, кои се однесуваат на техничката опрема и
простор за работа (Сл. Весник на РМ бр. 26/18), Правилник за начинот на определување на
места на кои задолжително треба да се наоѓаат уредите и инсталациите за заштита од
пожари, другата противпожарна опрема, средствата за гасење на пожари и
противпожарните апарати, нивното одржување во исправна состојба, посебното
обележувања и достапност за употреба (Сл. Весник на РМ бр. 74/06 и 76/07) и други
позитивни прописи со кои е регулирана оваа проблематика. Уредите и постројките треба да
се изведуваат на начин да не претставуваат опасност за предизвикување на пожари и
експлозии.
Заштитата и спасување од пожари, експлозии и опасни материи опфаќа мерки и активности
од нормативен, оперативен, организационен, надзорен, технички, образовен, воспитен и
пропаганден карактер.
Заштитата и спасување од пожари, експлозии и опасни материи се планира, организира и
спроведува во сите објекти и места со превентивни и оперативни мерки.
Превентивни мерки за заштитата и спасување од пожари, експлозии и опасни материи, се
активности кои се планираат и спроведуваат со примена на техничките нормативи при
проектирање и изградба на објектите.
Оперативните мерки за заштитата и спасување од пожари, експлозии и опасни материи се
активности за откривање, спречување на ширење и гасење на пожари и експлозии,
утврдување на причините за настанување на пожари и експлозии, како и давање помош при
отстранување на последиците предизвикани од пожари , експлозии и опасни материи.
Органите на државната управа, единиците на локалната самоуправа, трговските друштва,
јавните претпријатија, установите и службите, се должни да имаат соодветни уреди и
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инсталации за заштита од пожари, друга противпожарна опрема, средства за гасење на
пожари и противпожарни апарати, според пропишани стандарди.
Инвеститорите за објектите се должни да изготват посебен елаборат за заштита од
пожарии, експлозии и опасни материи.
Од урбанистички аспект противпожарната (ПП) заштита предвидува:
- брз и непречен пристап до градбите;
- градбите се предвидуваат од лесни материјали со помали тежини, со примена на
огноотпорни материјали,
- при планирањето е водено сметка за обезбедување на доволни растојанија меѓу
градбите,
- со сообраќајното решение и начинот на кој се предвидува изградбата на градбите
овозможен е пристап на противпожарно возило од повеќе страни,
- Секунарната сообраќајна улица е со доволна ширина, и е со задоволувачки осовински
притисок, што овозможува непречено и брзо движење на противпожарните возила,
- инсталациите, уредите и постројките треба да се изведат на начин да не претставуваат
опасност за предизвикување на пожари и експлозии,
- во градот Скопје кој го опслужува овој проектен опфат со ПП заштита, има
противпожарна едница, која е опремена со противпожарни возила и со обучени лица за
дејствување во случај на пожар, во склоп на севисните дејности,
- самиот инвеститор согласно Закон треба да обезбеди потребна противпожарна опрема,
- обезбедена е доволна количина на вода за гасење на пожар,
- во понатамошната изработка на основни проекти, обврзно да се реши громобранска
инсталација со цел да нема појава на зголемено пожарно оптоварување согласно
Правилникот за стандарди за заштита на објекти од атмосферски празнења (Сл. Весник на
РМ бр. 101/2000)
Предвидената сообраќајна инфраструктура за пристап е со соодветни квалитетни
хоризонтални и вертикални елементи на коловозот и овозможува непречена интрвенција на
противпожарните возила. Падот на улицата е со мали вредности и е погоден за одвивање
сообраќај.
При изработката на основен проект потребно е да изготви посебен Проект за заштита од
пожари за секоја градежна парцела посебно, и да се прибави согласност за застапеноста на
мерките за заштита од пожари, согласно Упатството за содржината на елаборатот за
заштита од пожари, експлозии и опасни материи (Сл. Весник на РМ бр. 139/10).
Согласноста ја издава Дирекцијата за заштита и спасување.

Заштита од неексплодирани убојни и други експлозивни средства
Согласно Законот за заштита и спасување, заштитата од неексплодирани убојни и други
експлозивни средства опфаќа пребарување на теренот и пронаоѓање, пронаоѓање на
неексплодираните убојни средства, обележување и обезбедување на теренот,
онеспособување и уништување на сите видови на неексплодирани убојни и други
експлозивни средства како и транспорт до определеното и уреденото место за уништување
и безбедносни мерки за време на транспортот.
Онеспособување и уништување на сите видови на неексплодирани убојни и други
експлозивни средства се врши на местото на пронаоѓање, ако за тоа постојат безбедносни
услови.
Поради ова при превземање на активности за градба на објектите потребно е теренот да се
испита.
Стандардните оперативни процедури за заштита од неексплодирани убојни и други
експлозивни средства ги пропишува директорот на Дирекцијата.
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Заштита и спасување од урнатини
Заштитата и спасувањето од урнатини согласно член 81 од Законот за заштита и
спасување, опфаќа превентивни и оперативни мерки.
Превентивни мерки за заштита и спасување од урнатини се активностите кои се планираат
и спроведуваат со просторното и урбанистичкото планирање, како и при изготвување на
овој Архитектонско-урбанистички проект и со примена на техничките нормативи при
проектирањето на објектите.
Оперативните мерки за заштита и спасување од урнатини се активностите за извидување
на урнатините, пронаоѓање на затрупаните, осигурување на конструкцијата на оштетените и
поместените делови на објектите заради спречување на дополнително уривање,
превземање на мерки за заштита од дополнителни опасности, извлекување на затрупаните,
давање на прва медицинска помош и извлекување на материјалните добра.
Заштитата и спасувањето се применува на објекти кои можат да бидат изложени на разни
дејства:
- од природни непогоди: земјотреси, лизгање и одронување на теренот, поплави и др.
- од технички катастрофи: експлозии, последици од неквалитетна градба, дотраени
конструкции од објекти, пожари и др,
- од воени дејства како последица од воздушни напади, артилериско оружје, експлозии и
неексполодирани убојни средства и друго
Изложеноста на објектите на дејствија кои предизвикуваат урнатини се утврдува во
Процената на загрозеност од природни непогоди и други несреќи
Во Урбанистичкиот проект е утврден претпоставениот степен на урнатини, нивниот однос
према слободните површини и степенот на проодност на собраќајниците и зони на тотални
урнатини, врз основа на што е изработено планираното решение.
При планирањето да се води сметка да не се создаваат тесни грла на сообраќајниците,
зони на тотални урнатини.
Според очекуваните сеизмички интензитети оваа локација се наоѓа во зона на потреси од 90
по МЦС скалата.
Се предвидува асеизмична градба, како можна превенција, со помала количина на
градежен материјал и релативно помали тежини.
Во случај на можни разурнувања, планираното сообраќајно решение обезбедува:
-

брза и непречена евакуација на луѓето (нема тесни грла)
брз пристап на екипите за спасување и нивните специјални возила,
непречена интервенција во кругот на катастрофата,
штетите да се сведат на минимум,
брза санација на последиците.

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

Спасување од сообраќајни несреќи
Влезовите во парцелата, се така решени во однос на сообраќајот да можноста за
сообраќајни несреќи е минимална.
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Евакуација
Согласно член 84 и 85 од Законот за заштита и спасување, со евакуацијата се врши
планско, организирано и контролирано пресметување на населението, материјалните и
културните добра на Републиката, од загрозените во побезбедните подрачја.
Евакуацијата се извршува доколку со други мерки не е можно да се спречат ефектите од
природни непогоди и други несреќи.

Згрижување на загрозеното и настраданото население
Згрижување на настрадано и загрозено население е предвидено огласно член 86 од
Законот за заштита и спасување. Згриживањето опфаќа прифаќање, сместување и
обезбедување на основните услови за живот на настраданото и загрозеното население.
На просторот од парцелата постои можност од згрижување на загрозеното и настраданото
население со оглед на нејзината намена.

Радиолошка, хемиска и биолошка заштита
Согласно член 87 од Законот за заштита и спасување, радилошка, хемиска и биолошка
заштита опфаќа мерки и средства за навремено откривање, следење и контрола на
опасностите и последиците од несреќи со опасни материи, како и последиците од
радилошко, хемиско и билошко оружје, превземање на мерки за заштита и отстранување на
последиците од нив.
Сопствениците на објекти во кои се произведуваат и складираат опасни материи,
сопствениците на транспортни средства, како и споствениците и корисниците на објектите и
уредите кои се намените за јавно снабдување со вода, производство, сообраќај и
складирање на животни, лекарства и сточна храна, јавните здравствени служби, како и
сопствениците на објекти во кои се врши згрижување и образобание на децата, се должни
да обезбедат заштитни средства и да ги извршуваат пропишаните мерки за радиолошка,
хемиска и биолошка заштита.
Планирањето и подготвувањето на активностите за спроведување на мерката радилошка,
хемиска и биолошка заштита се врши од страна на органите на државната управа, органите
на единиците на локалната самоуправа, јавните претпријатија, установи, служби и трговски
друштва.

Прва медицинска помош
Прва медицинска помош согласно член 88 од Законот за заштита, опфаќа превземање на
хигиено-епидемиолошки мерки, укажување на прва медицинска помош со стандардни и
прирачни средства на местото на повредувањето-заболувањето, медицинска тријажа на
повредените и заболените и транспорт до најблиските здравствени установи.
Потребната организација за спроведување на прва медицинска помош се утврдува во
плановите за заштита и спасување.

5.3 Мерки за обезбедување на пристапност за лица со инвалидност
Домовањето, мобилноста и пристапноста се основни предуслови за спроведување
на сите активности во секојдневното живеење на лицата со инвалидност и нивното
вклучување во заедницата.
За сите овие подрачја се воочува потребата за развој на стандардите. Потребно е
во сегментот на пристапноста да се градат собраќајници со спуштени рабници, раскрсници
со звучни семафорски уреди, со тактилни површини за слепите лица, како и звучни и
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виузуелни најави во возилата на јавниот превоз, со можност слепото лице да користи куче водич во сите средства на јавниот превоз и влез во сите градби за јавни намени.
Во градскиот и меѓуградскиот јавен сообраќај да се воведат адаптирани нископодни
автобуси. Треба да се обрне посебно внимание за воведување на приспособени
меѓуградски авотбуски линии. Неопходна е достапност на јавниот превоз на сите линии,
пристапност на возниот ред и на возилата и обезбедување на давање јасни и достапни
информации на терминалите и во возилата.
Во периодот на спроведување на Стратегијата, една од најважните задачи треба да
биде промовирањето на „Универзалниот дизајн“. „Универзалниот дизајн“ означува
оформување на производите, опкружувањето, програмите и услугите, на начин да може да
ги користат сите луѓе во најголема можна мера, без потреба од риспособување или
посебнооформување.
Посебна цел: Обезбедување на пристапност и достапност во сите сегменти на
живеење.
Мерки:
- Да се воспостави опкружување пристапно за лицата со инвалидност со примената
на начелата на универзалниот дизајн избегнувајќи на тој начин создавање на нови
пречки;
- Да се овозможи достапност на превозот за сите лица со инвалидност;
- Да се развијат едукациски програми врзани со примената на Универзалниот дизајн;
- Да се обезбеди пристап до информациите и комуникациите за сите лица со
инвалидност;
- Да се обезбеди примена на современите технологии;
- Да се воспостав и систем на помош при решавањето на станбеното прашање за
лицата со инвалидност.

5.4 Заштита на културно-историско наследство
Согласно Законот за урбанистичко планирање, врз основа на документацијата за недвижното
културно наследство, задолжително се утврдуваат плански мерки за заштита на спомениците на
културата, како и насоки за определување на режимот на нивната заштита.
Недвижното културно наследство е поделено на видови: споменици, споменични целини и
културни предели.
Исто така и во архелошката карта на Република Македонија, која ги проучува предисториските и
историските слоеви на човечката егзистенција, од најстарите времиња до доцниот среден век,
нема евидентирани архелошки локалитети.
Доколку при реализацијата на планот се дојде до откривање на објекти, односно предмети
(целосно зачувани фрагменти) од материјалната култура на Република Македонија, треба да се
постапи во согласност со одредбите според член 65 од Закон за заштита на културното
наследство (Сл. Весник на РМ бр. 20/04, 71/04, 115/07, 18/11, 148/11, 23/13, 137/13, 164/13 и
38/14 и 44/14 и 199/14 и 104/15 и 154/15, 192/15, 39/16, 11/18).

Составил:
Андријана Савиќ д.и.а., овластување бр.0.0347
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ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ Скопје
Друштво за дистрибуција на електрична енергија
Бр. 10-55/2-16 од 22.01.2021
Скопје
Одговорно лице: Ѓорги Полинцев
Контакт телефон: 072 931 729

Предмет: Издавање на податоци за електроенергетски објекти и инфраструктура oд
ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ, Скопје
Почитувани,
Во врска со Вашиот допис од 18.01.2021година, со кој барате да Ви издадеме податоци за
електроенергетски објекти и инфраструктура од ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ, Скопје за изработка
на Урбанистички проект за објект со намена А1-домување во станбени индивидуални куќи на КП
1370/2, КО Сопиште, Општина Сопиште, 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
Составен дел на овој одговор е и прилог – графички приказ (подлога во pdf и dwg формат со
соодветно обележани леери) со вцртани електроенергетски објекти и инфраструктура според
податоците од службената евиденција.
При постоење на подземна инфраструктура во дадениот опфат, потребно е да се обратите до
најблискиот Корисничко Енерго Центар, за проценка дали е потребно присуство на стручен вработен на
лице место при реализирањето на активностите во предметниот опфат.
Задолжително да се предвиди заштитен појас на електроенергетските објекти согласно Мрежните
правила за дистрибуција на електрична енергија.
Потврдата е од ограничено времетраење во рок од 3 месеци од датумот на нејзиното издавање.
Со почит,
Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје
Oддел Мрежен Инженеринг
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Be H3secrYBaMe .ueKa Ha npe,nBH,neHHoT nJIaHCKH orrcpaT 3a H3pa6oTKa Ha
rrJIaHCKa ,nOK

teHTaU Hja KaKO, )l,eTaneH yp6aHHCTHI-IKH n:raH ()l,YI1); feHepaJIeH

yp6aH HCTJ1l.IKH nJIaH
nJlaH

3a BOH

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

HaCeJIeHO

"teCTO

( YfICBHM); nOK3.J1Ha yp6aHHCTHYKa nJIaHCKa

,noKYMeHTauHja (nY ll)J); ,Up)!(aBHa yp6aHHCTHYKa rrJIaHCKa ,noKYMeHTauHja (,UYll,U);
ApXI1TeKTOHCKO yp6aHHCTHYKa Ll,OKY'VleHTauHja (AYI1); I1poeKT 3a HHcppacTpYKTypa
(I1I1), HeMa Tpaca Ha nJIaHHpaH H H3BeLl,eH raCOBOLl,.

C o nOYHT,

f A-MA A,U CKorrje
113BPIlIHH Ll,HpeKTOpH,

AKL\IIIOHepCKO APYWTBO

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

Македонски Телеком АД - Скопје
Кеј 13 Ноември бр.6, 1000 Скопје

Бр: 33547
Дата: 21.01.2021
До
Друштво за архитектонски дејности ЕДНА ДООЕЛ Скопје
Ул.Златко Шнајдер бр.6А/1-7 Скопје

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 Урбанистички
проект за објект станбена индивидуална куќа на КП 1370/2, КО Сопиште, Општина Сопиште, Ве известуваме
дека на наведениот плански 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

МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД - СКОПЈЕ
Адреса: „Кеј 13-ти Ноември“ број 6, 1000 Скопје, Р. Македонија
Tелефон: +389 2 3100 200 | Факс: +389 2 3100 300 | Контакт центар +389 2 122
E-Mail: kontakt@telekom.mk | Internet: www.telekom.mk
ЕМБС 5168660
ISO 9001, ISO 14001 и ISO 27001 сертифицирана компанија
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УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ
ЗА СЕЛО СО НАМЕНА А1.1-СТАНБЕНИ
КУЌИ (СЛОБОДНОСТОЕЧКИ), ВО УПС
СОПИШТЕ, KП 1370/2, КО СОПИШТЕ,
ОПШТИНА СОПИШТЕ
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ЕЛЕМЕНТИ НА СООБРАЌАЈНИЦА
4.2

Р.Л.

1370/2 БРОЈ НА KATAСТЕРСКА ПАРЦЕЛА
НУМЕРАЦИЈА НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА
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ПОСТОЈНА ПРИСТАПНА УЛИЦА

ЕДНА ДООЕЛ - ДРУШТВО ЗА АРХИТЕКТОНСКИ ДЕЈНОСТИ / лиценца 0072
Назив на градба:

Индивидуална станбена куќа

Инвеститор:

Соња Бибановска

Планер Потписник:

M-p. АНДРИЈАНА САВИЌ Д.И.А - со овластување бр. 0.0347

Правно лице:

ЕДНА ДООЕЛ - со лиценца за изработка на урб. планови 0072

м.п

Планери
Соработници :

План:

БОЈАНА АЛЕКСИЌ, м.и.а. - соработник
БОРИС ДАМЈАНСКИ, м.и.а.-соработник
АНА ЈАНКУЛОВСКА,м.и.а.-соработник

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА СЕЛО СО НАМЕНА
А1.1-СТАНБЕНИ КУЌИ (СЛОБОДНОСТОЕЧКИ), ВО УПС СОПИШТЕ,
НА КП 1370/2, КО СОПИШТЕ
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ТРОТОАР
ПОСТОЈНА ПРИСТАПНА УЛИЦА

ЕДНА ДООЕЛ - ДРУШТВО ЗА АРХИТЕКТОНСКИ ДЕЈНОСТИ / лиценца 0072
Назив на градба:

Индивидуална станбена куќа

Инвеститор:

Соња Бибановска

Планер Потписник:

M-p. АНДРИЈАНА САВИЌ Д.И.А - со овластување бр. 0.0347

Правно лице:

ЕДНА ДООЕЛ - со лиценца за изработка на урб. планови 0072

м.п

Планери
Соработници :

План:

БОЈАНА АЛЕКСИЌ, м.и.а. - соработник
БОРИС ДАМЈАНСКИ, м.и.а.-соработник
АНА ЈАНКУЛОВСКА,м.и.а.-соработник

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА СЕЛО СО НАМЕНА
А1.1-СТАНБЕНИ КУЌИ (СЛОБОДНОСТОЕЧКИ), ВО УПС СОПИШТЕ,
НА КП 1370/2, КО СОПИШТЕ

УРБАНИСТИЧКО РЕШЕНИЕ НА
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УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ
ЗА СЕЛО СО НАМЕНА А1.1-СТАНБЕНИ
КУЌИ (СЛОБОДНОСТОЕЧКИ), ВО УПС
СОПИШТЕ, KП 1370/2, КО СОПИШТЕ,
ОПШТИНА СОПИШТЕ
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ГРАНИЦА НА ПРОЕКТЕН ОПФАТ П = 1247m2

Р.Л РЕГУЛАЦИОНА ЛИНИЈА
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ЕДНА ДООЕЛ - ДРУШТВО ЗА АРХИТЕКТОНСКИ ДЕЈНОСТИ / лиценца 0072

ФЕКАЛНА ПЛАНИРАНA
СЕПТИЧКА ЈАМА

Назив на градба:

ЕЛЕКТРИКА ПОСТОЈНА
ЕЛЕКТРИКА ПЛАНИРАНА

Индивидуална станбена куќа

Инвеститор:

Соња Бибановска

Планер Потписник:

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ - ПЛАНИРАНА

M-p. АНДРИЈАНА САВИЌ Д.И.А - со овластување бр. 0.0347

Правно лице:

ЕДНА ДООЕЛ - со лиценца за изработка на урб. планови 0072

АТМОСФЕРСКА - ПЛАНИРАНА
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БОЈАНА АЛЕКСИЌ, м.и.а. - соработник
БОРИС ДАМЈАНСКИ, м.и.а.-соработник
АНА ЈАНКУЛОВСКА,м.и.а.-соработник
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Врз основа на Законот за градење ( Службен весник на Република
македонија бр. 130/09, бр. 124/10, бр.18/11, бр. 13/12, бр.144/12, бр.
25/13, бр.79/13, бр.137/13, бр. 163/13, бр. 27/14, бр. 28/14, бр. 42/14, бр.
115/14, бр. 149/14, бр. 187/14, бр. 44/15, бр. 129/15, бр. 217/15, бр.
226/15, бр. 30/2016, бр. 31/2016, бр. 39/2016, бр. 71/2016 и бр. 132/2016
год. го донeсувам следното:

РЕШЕНИЕ
За одредување на одговорен проектанат за фаза архитектура за изработка на
ИДЕЕН ПРОЕКТ– ФАЗА АРХИТЕКТУРА за објект со намена А1
индивидуални станбени единици К.П.1370/2 КО Сопиште, Општина Сопиште,
Скопје

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ
М-р Андријана Савиќ д.и.а. се одредува за одговорен проектант за изработка
на Идеен проект архитектура, со овластување А за проектирање со број
1.0662 издадено на 01.03. 2019 година.
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ПРОЕКТНА ЗАДАЧА

ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Да се изработи: - ИДЕЕН ПРОЕКТНамена на градба: A-1 ИНДИВИДУАЛНА СТАНБЕНА КУЌА
КО Сопиште,Општина Сопиште,Скопје

По барање на инвеститорот Соња Бибановска- Скопје, потребно е да се изработи
Идеен проект за објект со намена А1- индивидуална станбена куќа, КО Сопиште,
Скопје, К.П. 1370/2
ОСНОВА ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ:
Комплетната проектна документација да се изготви во склад со важечката законска
регулатива, стандарди и прописи за изградба на овој тип на објекти.
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ИЗВОД ОД ПЛАН
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ПРОЕКТНА ПРОГРАМА
За ИДЕЕН ПРОЕКТ – ФАЗА: АРХИТЕКТУРА за објект со намена А-1
Индивидуална станбена куќа со
К.П. 1370/2 KО Сопиште, Скопје
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ПРОЕКТНА ПРОГРАМА
ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Да се изработи: - ИДЕЕН ПРОЕКТНамена на градба: А1- индивидуална станбена куќа
KО Сопиште, К.П. 1370/2

Комплетната проектна документација да се изготви во склад со важечката законска
регулатива, стандарди и прописи за изградба на овој тип на објекти.
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Фаза АРХИТЕКТОНСКИ ПРОЕКТ:
ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Да се изработи: - ИДЕЕН ПРОЕКТНамена на градба: А1- индивидуална станбена куќа
KО Сопиште, Скопје К.П. 1370/2

1.

Општи податоци Фаза АРХИТЕКТУРА

По барање на инвеститорот Соња Бибановска изработен е идеен проект за
објект А1 –индивидуална станбена куќа, СО Сопиште, Скопје со К.П. 1370/2.
Главната намена на објектот е А1 индивидуалнo станбенo домување, која е
во склоп со околното опкружување и уличен фронт. Теренот на локацијата е
во пад по целата своја површина.
Предмет на разработка на овој Идеен проект е објект со намена А1индивидуална станбена куќа К.П. 1370/2.
Објектот е предвиден да биде изведен со спратност П+1.
Паркирањето е решено на ниво на приземје во постоен објект.
Во однос на паркинг просторот истиот е задоволен според вкупната бруто
квадратура на објектот, односно се обезбедени 2 паркинг места. Пристапот
до парцелата е обезбеден од пристапна улица.
Обликовните архитектонски форми и декоративни елементи на фасадата ја
претставуваат и обликуваат идејнообликовната страна, внатрешната
композиција и просторниот израз на објектот, а пред се го отсликуваат
карактерот на фасадата.
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НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА К.П.1370/2
•

ОСТВАРЕНИ ( новопроектирани ) ВРЕДНОСТИ

Пресметка на број на потребни паркинг места:
Според Член 59( Правилниk за стандарди и нормативи)Минималниот број на паркинг
места за планираните намени на земјиштето и градбите се определува на следниот
начин:
- За намена А1- домување во станбени куќи по 1 паркинг место на станбена единица.
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ТЕХНИЧКИ ОПИС
За Идеен проект -фаза АРХИТЕКТУРА за објект со намена А-1
Индивидуална станбена куќа со
К.П. 1370/2 СО Сопиште, Скопје
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ТЕХНИЧКИ ОПИС

I

ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

1. ВОВЕД
Проектна документација е изготвена во склад со важечката законска регулатива,
стандарди и прописи за изградба на овој тип на објекти.
2. ЛОКАЦИЈА
Локацијата на станбениот објект е КО Сопиште, Општина Сопиште, Скопје
Спрема важечки ДУП на оваа парцела се предвидува изградба на објект со главна намена
А1- индивидуално станбено домување со катност П+1
3. МЕТРИЧКИ ПОДАТОЦИ ЗА КОМПЛЕКСОТ
За катастарска парцела 1370/2
 Вкупната површина на Катастарска парцела изнесува 1244м2.
 Намена: А1 индивидуални станбени единици.
 Изградбата на новиот објект е до планирана височина од 8м , со П+1 катност.
 Колскиот пристап во градежната парцела е предвидено да се обезбеди од
пристапна улица.
 Паркирањето да се реши во рамки на парцела
 Бројот на потребните паркинг места да се дефинира со проектна програма во
зависност од содржината и потребите на градбата, а да се определи согласно член
59 и член 61 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање
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1. Функционално образложение
Новопроектираниот објект обезбедува станбено живеење, развиено во П+1. Колскиот
пристап е преку улица и паркирањето е обезбедено на приземје во рамките на парцелата.
Преку посебни вертикални комуникации се стигнива до последниот етаж и во подрум.
Просториите се распределени низ 3 нивоа, а вкупна корисна НЕТО површина по спратови
изгледа вака:
ПРИЗЕМЈЕ:
-Подрум:

Приземје:
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Прв кат:
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Конструкцијата
Конструкцијата на објектот е армирано-бетонска конструкција-скелетна
конструкција,( столбовите, се предвидени со димензија 30х30cм, плочите се со
д=12см.
Скалите се предвидени од АБ. Сите конструктивни елементи на објектот се
темелат на темели самци.

3.Архитектонски третман на фасадата
Изборот на фасадните материјали е да бидат трајни, лесни за одржување, отпорни
на атмосферски влијанија и да ги задоволат сите естетски и архитектонски
вредности.
При обликување на фасадата се применети следните материјали:
• Надворешни ѕидови, термички обработени
• Надворешни прозори и врати
• Внатрешни врати
• Хоризонтални и вертикални олуци

4. Градежно-занаетчиски работи
3.1 Ѕидарски работи
• Надворешните ѕидови на новото поткровје се изведуваат од: блок тула 25см, демит
термичка фасада 10 см, со надворешна и внатрешна обработка од цементен
малтер.
• Внатрешните ѕидови се изведуваат од: блок тула 15см,
со обработка од цементен малтер од двете страни
3.2 Подополагачки работи
Во сите СТАНБЕНИ ПРОСТОРИИ се поставува ламинат врз претходно обработена
површина, со исклучок на кујната и бањата каде се поставуваат керамички плочки. На
терасите се поставуваат ќерамички плочки.
3.3 Покривачки работи
Како кровен покривач на одредени делови се користи ребраст лим врз дашчана оплата од
дрвена кровната конструкција.
3.4 Kерамичарски работи
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Подовите од бањата и кујната ќе бидат обложени со ќерамички плочки прва класа
врз слој од специјален лепак за плочки.
Ѕидовите од бањата и кујната ќе бидат обложени со ќерамички плочки прва класа
врз слој од цементен малтер.
Кровната тераса ке биде обложена со ќерамички плочки за надворешни услови прва класа
врз слој од специјален лепак.
3.5 Молеро-фарбарски работи
Молерисувањето ќе се изврши на претходно квалитетно извршено малтерисување
на ѕидовите и таваните. Сите ѕидови, тавани, столбови и греди претходно добро ќе
се глетуваат, а потоа ќе се бојадисаат со поликолор боја по избор.
Обичната браварија претходно ќе биде минизирана со оксидна боја, а потоа
бојадисана со мат мрсна боја.
Сите видливи делови на цевната водоводна, канализациона и топлотна мрежа ќе
бидат бојадисани со мрсна боја.
3.6 Столариски работи
Целокупната надворешна столарија е предвидена да биде изработена од алуминиумски
профили со термопан стакло, како и
влезната врата.
Пред да се изработи браваријата сите мерки ќе се земат на лице место.
3.7 Лимарски работи
Сите вертикални и хоризонтални олуци ќе бидат од пластифициран лим, додека
опшивањето на вентилационите канали и кровните ували ќе се изведе од стандарден
поцинкуван
лим со Д=0.55мм, вграден према важечките прописи за ваков вид на работи.

5. Инсталатерски работи
Водоводната и канализациона инсталација да се изведе према техничките
норматви за ваков вид на работи.
Електричната инсталација да се изведе према техничките нормативи за ваков вид
на работи и постоечката техничка документација.
Секоја дополна и измена на проектот да се изведе во согласност со проектантот.
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 Новопроектирана состојба – ситуација...........................М=1:150
 Новопроектирана состојба – ситуација со отворено приземје М=1:100
 Новопроектирана состојба – основа на приземје ….М=1:75
 Новопроектирана состојба – основа подрум….М=1:75
 Новопроектирана состојба – основа на прв кат…….……….М=1:75
Новопроектирана состојба – основа на петта фасада…………………….М=1:75
 Новопроектирана состојба – пресеци………………….……….М=1:75
 Новопроектирана состојба – изгледи………………….……….М=1:75
 3d визуелизација
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РАЗМЕР:
1:75

ЛИСТ БР.:

A5

Oвој документ е сопственост на ЕДНА ДООЕЛ, Скопје. Не е дозволено копирање, користење и менување од било
кој вид, без предходна писмена согласност од сопственикот на проектот.

АДРЕСА:

Ул. Славка Недиќ 10 / 9
1000, Скопје, Македонија
УПРАВИТЕЛ:
ЛИЦЕНЦА БР.:

мр. Aндријана Савиќ, д.и.а.

ОВЛАСТУВАЊЕ БР.:

ОДГОВОРЕН ПРОЕКТАНТ:

мр. Aндријана Савиќ, д.и.а.
СОРАБОТНИЦИ:

Бојана Алексиќ м.и.а.
Борис Дамјаноски м.и.а.
Ана Јанкуловска м.и.а.

РЕВИДЕНТ:

1%

1%
ЗАБЕЛЕШКИ:

1%

1%

53%

47%

47%

53%

42%

42%
1%

1%

42%

42%

1%

1%

5%
1%

1%

1%

1%

ИНВЕСТИТОР:

Соња Бибановска
ЛОКАЦИЈА:

с. Сопиште, Скопје

TИП НА ПРОЕКТ:

Идеен проект за за изградба на станбена куќа
ПРОЕКТ:

ЛОКАЦИЈА:

с. Сопиште, Скопје

ФАЗА:

СОДРЖИНА:
ОСНОВА НА ПЕТТА ФАСАДА
ДАТА:

TEX.БР.:

РАЗМЕР:
1:75

ЛИСТ БР.:

A6

Oвој документ е сопственост на ЕДНА ДООЕЛ, Скопје. Не е дозволено копирање, користење и менување од било
кој вид, без предходна писмена согласност од сопственикот на проектот.

АДРЕСА:

Ул. Славка Недиќ 10 / 9
1000, Скопје, Македонија
УПРАВИТЕЛ:
ЛИЦЕНЦА БР.:

мр. Aндријана Савиќ, д.и.а.

ОВЛАСТУВАЊЕ БР.:

ОДГОВОРЕН ПРОЕКТАНТ:

мр. Aндријана Савиќ, д.и.а.
СОРАБОТНИЦИ:

Бојана Алексиќ м.и.а.
Борис Дамјаноски м.и.а.
Ана Јанкуловска м.и.а.

РЕВИДЕНТ:

8.15m

ЗАБЕЛЕШКИ:

270

270

12

6.05m (кота на венец)

311

311

12

3.23m

12

0.00m
-0.62m

260

-1.12m

ИНВЕСТИТОР:

-2.72
20

Соња Бибановска

-2.72

ЛОКАЦИЈА:

с. Сопиште, Скопје

-2.72

TИП НА ПРОЕКТ:

Идеен проект за за изградба на станбена куќа
ПРОЕКТ:

ЛОКАЦИЈА:

с. Сопиште, Скопје

ФАЗА:

СОДРЖИНА:
ПРЕСЕК 1-1
ДАТА:

TEX.БР.:

РАЗМЕР:
1:75

ЛИСТ БР.:

A7

Oвој документ е сопственост на ЕДНА ДООЕЛ, Скопје. Не е дозволено копирање, користење и менување од било
кој вид, без предходна писмена согласност од сопственикот на проектот.

АДРЕСА:

Ул. Славка Недиќ 10 / 9
1000, Скопје, Македонија
УПРАВИТЕЛ:
ЛИЦЕНЦА БР.:

мр. Aндријана Савиќ, д.и.а.

ОВЛАСТУВАЊЕ БР.:

ОДГОВОРЕН ПРОЕКТАНТ:

мр. Aндријана Савиќ, д.и.а.
СОРАБОТНИЦИ:

Бојана Алексиќ м.и.а.
Борис Дамјаноски м.и.а.
Ана Јанкуловска м.и.а.

РЕВИДЕНТ:

8.15m

ЗАБЕЛЕШКИ:

270

12

6.05m (кота на венец)

311

12

3.23m

12

0.00m
-0.62m

260

-1.12m

ИНВЕСТИТОР:

-2.72
20

Соња Бибановска

-2.72

ЛОКАЦИЈА:

с. Сопиште, Скопје

-2.72

TИП НА ПРОЕКТ:

Идеен проект за за изградба на станбена куќа
ПРОЕКТ:

ЛОКАЦИЈА:

с. Сопиште, Скопје

ФАЗА:

СОДРЖИНА:
ПРЕСЕК 2-2
ДАТА:

TEX.БР.:

РАЗМЕР:
1:75

ЛИСТ БР.:

A8

Oвој документ е сопственост на ЕДНА ДООЕЛ, Скопје. Не е дозволено копирање, користење и менување од било
кој вид, без предходна писмена согласност од сопственикот на проектот.

АДРЕСА:

Ул. Славка Недиќ 10 / 9
1000, Скопје, Македонија
УПРАВИТЕЛ:
ЛИЦЕНЦА БР.:

мр. Aндријана Савиќ, д.и.а.

ОВЛАСТУВАЊЕ БР.:

ОДГОВОРЕН ПРОЕКТАНТ:

мр. Aндријана Савиќ, д.и.а.
СОРАБОТНИЦИ:

Бојана Алексиќ м.и.а.
Борис Дамјаноски м.и.а.
Ана Јанкуловска м.и.а.

РЕВИДЕНТ:

ЗАБЕЛЕШКИ:

ИНВЕСТИТОР:

Соња Бибановска
ЛОКАЦИЈА:

с. Сопиште, Скопје

TИП НА ПРОЕКТ:

Идеен проект за за изградба на станбена куќа
ПРОЕКТ:

ЛОКАЦИЈА:

с. Сопиште, Скопје

ФАЗА:

СОДРЖИНА:
ИСТОЧЕН ИЗГЛЕД
ДАТА:

TEX.БР.:

РАЗМЕР:
1:75

ЛИСТ БР.:

A9

Oвој документ е сопственост на ЕДНА ДООЕЛ, Скопје. Не е дозволено копирање, користење и менување од било
кој вид, без предходна писмена согласност од сопственикот на проектот.

АДРЕСА:

Ул. Славка Недиќ 10 / 9
1000, Скопје, Македонија
УПРАВИТЕЛ:
ЛИЦЕНЦА БР.:

мр. Aндријана Савиќ, д.и.а.

ОВЛАСТУВАЊЕ БР.:

ОДГОВОРЕН ПРОЕКТАНТ:

мр. Aндријана Савиќ, д.и.а.
СОРАБОТНИЦИ:

Бојана Алексиќ м.и.а.
Борис Дамјаноски м.и.а.
Ана Јанкуловска м.и.а.

РЕВИДЕНТ:

ЗАБЕЛЕШКИ:

ИНВЕСТИТОР:

Соња Бибановска
ЛОКАЦИЈА:

с. Сопиште, Скопје

TИП НА ПРОЕКТ:

Идеен проект за за изградба на станбена куќа
ПРОЕКТ:

ЛОКАЦИЈА:

с. Сопиште, Скопје

ФАЗА:

СОДРЖИНА:
СЕВЕРЕН ИЗГЛЕД
ДАТА:

TEX.БР.:

РАЗМЕР:
1:75

ЛИСТ БР.:

A10

Oвој документ е сопственост на ЕДНА ДООЕЛ, Скопје. Не е дозволено копирање, користење и менување од било
кој вид, без предходна писмена согласност од сопственикот на проектот.

АДРЕСА:

Ул. Славка Недиќ 10 / 9
1000, Скопје, Македонија
УПРАВИТЕЛ:
ЛИЦЕНЦА БР.:

мр. Aндријана Савиќ, д.и.а.

ОВЛАСТУВАЊЕ БР.:

ОДГОВОРЕН ПРОЕКТАНТ:

мр. Aндријана Савиќ, д.и.а.
СОРАБОТНИЦИ:

Бојана Алексиќ м.и.а.
Борис Дамјаноски м.и.а.
Ана Јанкуловска м.и.а.

РЕВИДЕНТ:

ЗАБЕЛЕШКИ:

ИНВЕСТИТОР:

Соња Бибановска
ЛОКАЦИЈА:

с. Сопиште, Скопје

TИП НА ПРОЕКТ:

Идеен проект за за изградба на станбена куќа
ПРОЕКТ:

ЛОКАЦИЈА:

с. Сопиште, Скопје

ФАЗА:

СОДРЖИНА:
ЈУЖЕН ИЗГЛЕД
ДАТА:

TEX.БР.:

РАЗМЕР:
1:75

ЛИСТ БР.:

A11

Oвој документ е сопственост на ЕДНА ДООЕЛ, Скопје. Не е дозволено копирање, користење и менување од било
кој вид, без предходна писмена согласност од сопственикот на проектот.

АДРЕСА:

Ул. Славка Недиќ 10 / 9
1000, Скопје, Македонија
УПРАВИТЕЛ:
ЛИЦЕНЦА БР.:

мр. Aндријана Савиќ, д.и.а.

ОВЛАСТУВАЊЕ БР.:

ОДГОВОРЕН ПРОЕКТАНТ:

мр. Aндријана Савиќ, д.и.а.
СОРАБОТНИЦИ:

Бојана Алексиќ м.и.а.
Борис Дамјаноски м.и.а.
Ана Јанкуловска м.и.а.

РЕВИДЕНТ:

ЗАБЕЛЕШКИ:

ИНВЕСТИТОР:

Соња Бибановска
ЛОКАЦИЈА:

с. Сопиште, Скопје

TИП НА ПРОЕКТ:

Идеен проект за за изградба на станбена куќа
ПРОЕКТ:

ЛОКАЦИЈА:

с. Сопиште, Скопје

ФАЗА:

СОДРЖИНА:
ЗАПАДЕН ИЗГЛЕД
ДАТА:

TEX.БР.:

РАЗМЕР:
1:75

ЛИСТ БР.:

A12

Oвој документ е сопственост на ЕДНА ДООЕЛ, Скопје. Не е дозволено копирање, користење и менување од било
кој вид, без предходна писмена согласност од сопственикот на проектот.

