адреса: ул. Бул. Илинден бр. 107/17
Скопје, Р.Maкедонија
тел./факс: 02 3083575
е-mail: bildurban@gmail.com
жиро сметка: 210-0702349901-85
НЛБ Тутунска Банка AД Скопје
даночен број: MK4057015528431
матичен број: 7023499
Друштво за трговија и услуги
„БИЛД УРБАН“ДООЕЛ Скопје

ПРОЕКТ:

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ СО ПЛАН ЗА
ПАРЦЕЛАЦИЈА

СО

НАМЕНА

А1.1

–

СТАНБЕНИ КУЌИ- СЛОБОДНОСТОЕЧКИ НА
КП 1702/2 И ДЕЛ ОД КП 1706, КО ДОБРИ
ДОЛ, ОПШТИНА СОПИШТЕ

ФАЗА:

УРБАНИЗАМ (У)

ТЕХ БР:

0801-303/21

ИНВЕСТИТОР:

СТЕФАН ШУЊЕВИЌ

УПРАВИТЕЛ:

БОЈАН МУЛИЧКОВСКИ

СКОПЈЕ, Јуни 2021

Bojan
Mulichkovski

Digitally signed by Bojan Mulichkovski
DN: o=BILD URBAN dooel Skopje, c=MK,
email=bildurban18@gmail.com,
sn=Mulichkovski, givenName=Bojan,
cn=Bojan Mulichkovski
Date: 2021.06.08 09:46:00 +02'00'

Содржина:
- Општ дел
- Потврда за регистрирана дејност
- Лиценца за изработување на урбанистички планови
- Решение за назначување на планери
- Овластувања за изработување на урбанистички планови на назначените планери
I. ПЛАНСКИ ДЕЛ
Текстуален дел
- Воведен 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 во
кој може да се поставуваат повеќе градби
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. Опис и образложение на препарцелацијата
5. Детални услови за проектирање и градење
6. Мерки за заштита
6.1 Мерки за заштита на животната средина
6.2 Мерки за заштита и спасување
6.3 Мерки за обезбедување на пристапност за лица со инвалидност
6.4 Мерки за заштита на културното наследство
Прилози кон текстуален дел
1. Полномошно од нарачателот
2. Имотни листови за земјиштето
3. Геодетски елаборат за ажурирана геодетска подлога
4. Податоци и информации од државните органи, институции, установи и правни
лица кои вршат јавни услуги
Графички дел
1. Извод од план од УПВНМ
2. Проект за инфраструктура за новопланирана индустриска улица
3. Ажурирана геодетска подлога
4. Урбанистичко решение – Површини за градење
5. Урбанистичко решение – Внатрешен сообраќај и нивелманско решение
6. Урбанистичко решение – Приклучни точки за сите водови и градби на
инфраструктура
7. Урбанистичко решение – Партерно уредување со хортикултура
8. Урбанистичко решение – Синтезен приказ

1

II. ПРОЕКТЕН ДЕЛ
1. Идејни проекти
III. ПЛАН ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈА
1. Опис и образложение на парцелацијата
2. Графички дел – план за парцелација
3. Синтезна карта

2

адреса: ул. Бул. Илинден бр. 107/17
Скопје, Р.Maкедонија
тел./факс: 02 3083575
е-mail: bildurban@gmail.com
жиро сметка: 210-0702349901-85
НЛБ Тутунска Банка AД Скопје
даночен број: MK4057015528431
матичен број: 7023499
Друштво за трговија и услуги
„БИЛД УРБАН“ДООЕЛ Скопје

Врз основа на Законот за урбанистичко планирање (Сл.весник на
Република Северна Македонија бр. 32/20) и Правилникот за урбанистичко
планирање Сл.весник на Република Северна Македонија, бр. 225/20), а во
врска со изработка Урбанистички проект со план за парцелација со намена
А1.1 – Станбени куќи- Слободностоечки на КП 1702/2 и дел од КП 1706, КО
Добри Дол, Општина Сопиште , БИЛД УРБАН д.о.о.е.л од Скопје го издава
следното

РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПЛАНЕРИ
За изработка на Урбанистички проект со план за парцелација со
намена А1.1 – Станбени куќи- Слободностоечки на КП 1702/2 и дел од КП
1706, КО Добри Дол, Општина Сопиште, со технички број 0801-303/21, како
планери се назначуваат:
Планер потписник:
 Бојан Муличковски, дипл. инж. арх., овластување бр. 0.0070
Планери:
 Моника Ангеловски, м-р инж. арх., овластување бр. 0.0682
Планерите се должни планската документација да ја изработат согласно
Законот за урбанистичко планирање (Сл.весник на Република Северна
Македонија бр. 32/20) и Правилник за урбанистичко планирање (Сл.весник на
Република Северна Македонија, бр. 225/20) како и другите важечки прописи и
нормативи од областа на урбанизмот.
УПРАВИТЕЛ: БОЈАН МУЛИЧКОВСКИ

I. ПЛАНСКИ ДЕЛ
ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ
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- Вовед
Постапката за изготвување на Урбанистички проект со план за парцелација со намена А1.1
– Станбени куќи- Слободностоечки на КП 1702/2 и дел од КП 1706, КО Добри Дол, Општина
Сопиште е започната по барање на Инвеститорот: Стефан Шуњевиќ, сопственик на целокупното
земјиште и градби во рамките на проектниот опфат, а видно од имотните листови во прилог.
Локалитетот се наоѓа на територијата на Општина Сопиште, а подрачјето е опфатено со
одобрена Локално урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена

А1 – Докмување во станбени куќи, на КП 1702/2 и КП 1706, КО Добри Дол, Општина
Сопиште, за која е добиен Извод од истата со бр. 23-307/2 од 27.01.2021 год.
Оттаму, пристапено е кон изработка на Урбанистички проект со план за парцелација со
намена А1.1 – Станбени куќи- Слободностоечки на КП 1702/2 и дел од КП 1706, КО Добри Дол,
Општина Сопиште, согласно одобрената Локално урбанистичка планска документација за

изградба на објект со намена А1 – Докмување во станбени куќи, на КП 1702/2 и КП 1706,
КО Добри Дол, Општина Сопиште, за која е добиен Извод од истата со бр. 23-307/2 од
27.01.2021 год
Самиот Урбанистичкиот проект е изработен во склад со одобрената Локално
урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена А1 – Докмување во
станбени куќи, на КП 1702/2 и КП 1706, КО Добри Дол, Општина Сопиште, за која е добиен
Извод од истата со бр. 23-307/2 од 27.01.2021 год, со Законот урбанистичко планирање
(„Службен весник на Република Северна Македонија“ број 32/20), Правилникот за урбанистичко
планирање („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 225/20), како и останатата
релевантна законска и подзаконска регулатива од областа на урбанистичкото планирање и
проектирање.
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Проектна програма за изработка на Урбанистички проект со план за
парцелација со намена А1.1 – Станбени куќи- Слободностоечки на КП 1702/2
и дел од КП 1706, КО Добри Дол, Општина Сопиште
Предмет:
Документација:
Намена:
жЛокација:
Проектен опфат:


Проектна програма
Урбанистички проект со план за парцелација
А1.1 – Станбени куќи- Слободностоечки
КО Добри Дол, Општина Сопиште
КП 1702/2 и дел од КП 1706, КО Добри Дол, Општина Сопиште

Oпис на проектен опфат

Просторот кој е предмет на изработка на Урбанистички проект со план за парцелација со
намена А1.1 – Станбени куќи- Слободностоечки на КП 1702/2 и дел од КП 1706, КО Добри
Дол, Општина Сопиште се наоѓа на територијата на Општина Сопиште. Во границата на
опфат влегуваат две катастарски парцели КП 1702/2 и КП 1706, КО Добри Дол, О.Сопиште и
во тој проектен опфат зафаќаат површина од 4185 м2, додека на дел од проектен опфат,
односно на КП 1702/2 и дел од КП 1706, КО Добри Дол, Општина Сопиште се формира
градежна парцела и во тие граници зафаќа површина од 4085 м2.
Предмет на изработка ќе биде оформување на нова градежна парцела согласно
стандардите и нормативите за урбанистичко планирање, одредување на катноста на
градбата, површината за градба, компатибилните намени и сообраќајните пристапи,
согласно стандардите и нормативите за урбанистичко планирање за ваков тип на објекти
до оформената градежна парцела.
Урбанистички проект со план за парцелација со намена А1.1 – Станбени куќиСлободностоечки на КП 1702/2 и дел од КП 1706, КО Добри Дол, Општина Сопиште
треба да се изработи врз база на Извод од Локално урбанистичка планска документација
за изградба на објект со намена А1 – Докмување во станбени куќи, на КП 1702/2 и КП 1706,
КО Добри Дол, Општина Сопиште со бр. 23-307/2 од 27.01.2021 год., со што се прави негово
препарцелирање и разработка на парцелата.
Пристапот до локацијата за моторни возила ќе се планира од постојниот пат,
согласно Изводот од план.
Површината на планскиот опфат во рамки на опишаните граници изнесува
вкупно 4185 м2 додека на формираната парцела 4085м2.


Проектни барања за градбите во рамките на проектниот опфат
За потребите на инвеститорот потребно е да се изработи Урбанистички проект со
план за парцелација со намена А1.1 – Станбени куќи- Слободностоечки на КП 1702/2 и
дел од КП 1706, КО Добри Дол, Општина Сопиште врз основа на претходно извршени
стручни анализи за погодноста на локацијата. На просторот веќе постои изграден објект, но
за потребите на инвеститорите и зголемување на капацитетот, мора да се прошири истиот
и да се предвидат нови градби (а во согласност со дозволената површина за градење од
ЛУПД).

Урбанистички проект со план за парцелација со намена А1.1 – Станбени куќиСлободностоечки на КП 1702/2 и дел од КП 1706, КО Добри Дол, Општина Сопиште
треба да биде изработена во согласност со:
- Законот за урбанистичко планирање (Службен весник на Република Северна
Македонија бр. 32/20) и
- Правилникот за урбанистичко планирање (Службен весник на Република Северна
Македонија бр. 225/20).
Сите поединечни елементи на урбанистичко-проектната документација ќе содржат
текстуален дел со нумерички показатели за планираната состојба како и соодветен број на
графички прилози.
Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на објект со
намена Г4.1 – Отворени, полузатворени и затворени складишта за индустриска
стока на дел од КП 3543, КО Горно Лисиче вгр, Општина Аеродром е со намена:
Во градежна парцела ГП 1.1
А1.1 – Станбени куќи- Слободностоечки
Катност П+2
Максимална висина: Н=12.0м’


Проектни барања за инфраструктура
Со Урбанистичкиот проект потребно е да се обезбеди квалитетна комунална
инфраструктура за предметниот простор.
Внатрешните инфраструктурни водови за снабдување со електрична енергија,
телефон, вода, и канализациони инасталации, ќе бидат предмет на оваа урбанистичкопроектна документација и ќе бидат дефинирани трасите на основните инфраструктурни
водови, за кои е пожелно е да се водат подземно во јасно дефинирани инфраструктурни
коридори, а согласно добиените податоци и информации од органите на државната управа
и други субјекти.
Пристапот до локацијата за моторни возила ќе се планира преку постојниот локален
пат. Внатрешниот динамичен и стационарен сообраќај ќе се планира во рамките на
планираниот опфат. Согласно потребите на инвеститорот да се предвиди 16 паркинг место.
Доколку при изведување на земјаните работи за поставување на објектот, се наиде
на археолошки артефакти, односно дојде до откривање на материјални остатоци со
културна историска вредност, потребно е да се постапи во согласност со член 65 од Законот
за заштита на културно наследство (Сл.весник на Република Северна Македонија 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, 11/18 и 20/19), односно веднаш да се запре со отпочнати градежни
активности и да се извести надлежната институција за заштита на културно наследство во
смисла на член 129 од Законот.

2.
Инвентаризација на снимен изграден градежен фонд, вкупна физичка
супраструктура и инфраструктура во рамки на проектниот опфат
Просторот дефиниран за изработка на Урбанистички проект со план за парцелација со
намена А1.1 – Станбени куќи- Слободностоечки на КП 1702/2 и дел од КП 1706, КО Добри Дол,
Општина Сопиште со својата местоположба припаѓа на територија на 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, и
 директна комуникација со корисниците на просторот.
При увидот на лице место, согледано е дека на просторот има изградени објекти, а со овој
урбанистички проект просторот треба програмски да се дополни за 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.
За комуналната инфраструктура, водовод, фекална, атмосферска канализација и електроенергетска инфраструктура евидентирано е следното:
 Согласно добиено писмо од ЈПДП со бр. 10-4851/2 од 17.05.2021год. во рамки на
локацијата не постои пат во нивна надлежност.
 Согласно добиено писмо од МЕПСО со бр. 11-2850/1 од 11.05.2021год. проектниот
опфат не се пресекува со ЕЕ објекти во сопственост на АД МЕПСО.
 Согласно добиено писмо од Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје со бр. 10-55/2-183 од
07.05.2021год. известени сме дека постојат инсталации во нивна надлежност, односно
надземна нисконапонска мрежа.
 Согласно добиено писмо од АЦВ со бр. 12-8/2021-118 од 05.05.2021год. во зафатот
нема објекти, инсталации, уреди или било какви структури од областа на цивилно
воздухопловство, а градбите во планскиот опфат не претставуваат препрека и нема да
влијаат на безбедноста на цивилниот воздушен сообраќај, поради што истиот може да
се планира без посебни услови и ограничувања од аспект на безбедноста на
воздушниот сообраќај.
 Согласно добиено писмо од Водовод и канализација Скопје со бр. 1302-1756/1 од
07.05.2021год. добиени се податоци и инфроамации, каде се согледува дека
инсталациите во нивна надлежност се на поголема оддалеченост од проектниот
опфат.
 Согласно добиено писмо од Македонски Телеком АД Скопје со тех.бр.35442 од
06.05.2021 во границите на планскиот опфат нема постојна МКТ инфраструктура.
 Согласно добиеното писмо со арх.бр.09-1376/2 од 18.06.2021, ДЗС не располага ниту
има податоци за постоечка или планирана инфрструктура на пласнкиот опфат.
 Согласно добиеното писмо од Национални енергетски ресурси со бр. 03-1716/2 од
07.05.2021 на наведениот плански опфат нема изградено и не е планирано изградба
на гасоводна мрежа и НЕР дава позитивно мислење
Други податоци и информации, за постојни и планирани инсталации не се добиени.
Инвентаризација на сообраќајната инфраструктура
При инвентаризација на просторот согледано е дека станува збор за делумно изградено
земјиште, а пристапот на земјиштето е овозможен преку југозападната страна на проектниот опфат
преку која се пристапува до локацијата. Во рамки на локацијата не е евидентирана никаква
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сообраќајна инфраструктура и со овој урбанистички проект се обезбедува сообраќаен пристап до
сите градби.
Инвентаризација на хидротехничката инфраструктура
 Согласно податоците добиени од Водовод и канализација Скопје со бр. 1302-1756/1
од 07.05.2021год. добиени се податоци и инфроамации, каде се согледува дека
инсталациите во нивна надлежност се на поголема оддалеченост од проектниот
опфат.
Инвентаризација на електротехничката инфраструктура
Податоците за постојната електроенергетската инфраструктура и супраструктура се
добиени од ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ Скопје, доставени со нивниот допис „Издавање на
податоци за електроенергетски објекти и инфраструктура“ со 10-55/2-183 од 07.05.2021год. , како
и информации добиени од Инвеститорот и увид на лице место.
На југозападната страна од опфатот поминува 0.4kV надземена мрежа.
Инвентаризација на телекомуникациска инфраструктура
Од страна на надлежните телекомуникациски правни субјекти не се доставени податоци за
постојни инсталации 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
Предмет на овој Урбанистички проект со план за парцелација со намена А1.1 – Станбени
куќи- Слободностоечки на КП 1702/2 и дел од КП 1706, КО Добри Дол, Општина Сопиште со
предвидена намена А1.1 – Станбени куќи- Слободностоечки.
За предметниот проектен опфат е претходно одобрена Локално урбанистичка планска

документација за изградба на објект со намена А1 – Докмување во станбени куќи, на КП
1702/2 и КП 1706, КО Добри Дол, Општина Сопиште, за која е добиен Извод од истата со
бр. 23-307/2 од 27.01.2021 год
Вкупната површина на планскиот опфат изнесува 4185м2. Со овој УП се формира една
градежна парцела, на дел од проектниот опфат, а согласно Законот за урбанистичко планирање
(Сл.весник на Република Северна Македонија бр. 32/20).
Намената на градежната парцела е превземена од одобрена Локално урбанистичка

планска документација за изградба на објект со намена А1 – Докмување во станбени куќи,
на КП 1702/2 и КП 1706, КО Добри Дол, Општина Сопиште, за која е добиен Извод од
истата со бр. 23-307/2 од 27.01.2021 год, а при тоа усогласена со класификацијата на
намени зададена во Член 77 од Правилникот за урбанистичко планирање („Службен
весник на Република Северна Македонија“ број 225/20) и истата е одредена како:
-

А1.1 – Станбени куќи- Слободностоечки

Границите на градежната парцела се:
N
1
2

X
7534929.07
7534949

Y
4641807.04
4641819.38

3
4
5

7534971.84
7534985.88
7534997.98

4641821.8
4641822.77
4641824.47
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6 7535029.916 4641832.544
7 7535023.283 4641858.783
8 7534969.04 4641851.61
9 7534939.46 4641839.66
10 7534924.48 4641828.17
11 7534911.89 4641823.69
12 7534901.85 4641815.94

13
14
15
16
17
18
19

7534888.18
7534871.73
7534870.01
7534879.25
7534880.97
7534882.49
7534888.86

4641807.23
4641798.99
4641798.74
4641782.84
4641779.87
4641780.41
4641784.06

Максималната височина на градбите до хоризонталниот венец се пресметува во однос на
овие утврдени коти.
Од максималната височина на слемето и силуетата на покривот може да отстапуваат
делови на градбата и тоа: кули, покривни баџи, издадени покривни елементи, оџаци,
вентилациски канали, лифтовски куќички, вертикални комуникации и сите техничко – технолошки
инсталации, односно сите архитектонски декоративни елементи со кои не се обѕидува или
оформува затворен корисен простор над котата на горниот венец, односно над дозволената
силуета на покривот, а во сѐ во склад со одредбите на Член 126 од Правилникот за урбанистичко
планирање („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 225/20).
Согласно добиено писмо од АЦВ со бр. 12-8/2021-118 од 05.05.2021год. во зафатот нема
објекти, инсталации, уреди или било какви структури од областа на цивилно воздухопловство, а
градбите во планскиот опфат не претставуваат препрека и нема да влијаат на безбедноста на
цивилниот воздушен сообраќај, поради што истиот може да се планира без посебни услови и
ограничувања од аспект на безбедноста на воздушниот сообраќај
Нумерички показатели за секоја парцела и градба во проектниот опфат
Градежна парцела 1.1
Намена: А1.1 – Станбени куќи- Слободностоечки
Површина на градежна парцела: 4085м²
Површина за градење: 1472м²
Вкупна изградена бруто површина: 4415м²
Процент на изграденост: 36%
Коефициент на искористеност: 1.08
Висина на венец: 12,00м
Број на катови: П+2
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).
Потребениот број на паркинг места е 16, додека паркинг за товарни возила не е потребен,
бидејќи истите нема да се задржуваат во парцелата, согласно проектната програма.
Од предложеното проектно решение а врз основа на направените анализи произлегуваат
следните нумерички показатели за ској објект посебно:
Објект 1.1.1
Намена: А1.1 – Станбени куќи- Слободностоечки
Површина за градење: 608м²
Вкупна изградена бруто површина: 1823м²
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Висина на венец: 12,00м
Број на катови: П+2
Објект 1.1.2
Намена: А1.1 – Станбени куќи- Слободностоечки
Површина за градење: 144м²
Вкупна изградена бруто површина: 432м²
Висина на венец: 12,00м
Број на катови: П+2
Објект 1.1.3
Намена: А1.1 – Станбени куќи- Слободностоечки
Површина за градење: 144м²
Вкупна изградена бруто површина: 432м²
Висина на венец: 12,00м
Број на катови: П+2
Објект 1.1.4
Намена: А1.1 – Станбени куќи- Слободностоечки
Површина за градење: 144м²
Вкупна изградена бруто површина: 432м²
Висина на венец: 12,00м
Број на катови: П+2
Објект 1.1.5
Намена: А1.1 – Станбени куќи- Слободностоечки
Површина за градење: 144м²
Вкупна изградена бруто површина: 432м²
Висина на венец: 12,00м
Број на катови: П+2
Објект 1.1.6
Намена: А1.1 – Станбени куќи- Слободностоечки
Површина за градење: 144м²
Вкупна изградена бруто површина: 432м²
Висина на венец: 12,00м
Број на катови: П+2
Објект 1.1.7
Намена: А1.1 – Станбени куќи- Слободностоечки
Површина за градење: 144м²
Вкупна изградена бруто површина: 432м²
Висина на венец: 12,00м
Број на катови: П+2
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НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА И ЗА ОБЈЕКТИТЕ

Нумерички показатели на ниво на парцела:

P(m2) градба

бруто P (m2)
развиена

П+2

608

1823m2

1.1.2

A 1.1 - Станбени куќи
(слободностоечки)

12.00 m

П+2

144m2

432m2

12.00 m

П+2

144m2

432m2

12.00 m

П+2

144m2

432m2

12.00 m

П+2

144m2

432m2

12.00 m

П+2

144m2

432m2

12.00 m

П+2

144m2

432m2

1.1.4
1.1

4185m2

1.1.5
1.1.6
1.1.7

A 1.1 - Станбени куќи
(слободностоечки)
A 1.1 - Станбени куќи
(слободностоечки)
A 1.1 - Станбени куќи
(слободностоечки)
A 1.1 - Станбени куќи
(слободностоечки)
A 1.1 - Станбени куќи
(слободностоечки)

-

36%

36%

1.08

-

сообраќај во парцела

-

-

1252m2

31%

-

-

-

зеленило во парцела

-

-

1361m2

33%

-

-

4085m2

100%

1472m2

4415m2

36%

1.08

100m2

-

-

-

-

-

4185m2

-

1472m2

4415m2

35%

1.05

ВКУПНО: ( ПОКАЗАТЕЛИ НА НИВО НА ПАРЦЕЛА )
-

1472m2

коефициент на
искористеност

број на
спратови

12.00 m

процент на
изграденост %

мах висина на
градба

A 1.1 - Станбени куќи
(слободностоечки)

1.1.3

4085m2

поединечна
процентуална
застапеност во
однос на
вкупната на
земјиштето

намена

1.1.1

поединечна
површина на
наменска
употреба на
земјиштето

број на објект

број на
градежна
парцела

површина на
градежна
парцела (m2)

површина на
проектен
опфат (m2)

Урбанистички проект за стопански и индустриски намени за формирање на градежна парцела со намена Г2.2 – Лесна преработувачка и помалку загадувачка индустрија за
производство на храна и пијалоци, на дел од КП 1650/1 – (Блок 2) од УПВНМ Визбегово со разрабо

-

зеленило

Нумерички показатели на ниво на опфат:
ВКУПНО: ( ПОКАЗАТЕЛИ НА НИВО НА ОПФАТ)

-

-

3.2 Внатрешни сообраќајници и начин на обезбедување на потребен број на паркинг
места
Главниот сообраќаен пристап до Урбанистички проект со план за парцелација со намена
А1.1 – Станбени куќи- Слободностоечки на КП 1702/2 и дел од КП 1706, КО Добри Дол, Општина
Сопиште е од југозападната страна на градежната парцела. Во рамки на градежната парцела
планиран е соодветен пристап до сите градби.
Нивелманско решение
Со урбанистичкото решение на овој Урбанистички проект решена е нивелацијата на
внатрешните сообраќајници. Нивелетското решение ја почитува зададената нивелација со
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важечкиот план, како и фактичката состојба на лице место. Подолжните падови се движат во
рамките на дозволените.
Паркирање
Во однос на решавањето на проблемот на стационарниот сообраќај, потребите за
паркирање за градежната парцела се решени во рамките на сопствената парцела. Потребниот
минимален број на паркинг места е зададен од Инвеститорот со Проектната програма согласно
реалните потреби, а во склад со одредбите на Член 134 став (1) од Правилникот за урбанистичко
планирање („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 225/20).
Предвидени се 16 паркинг места, при тоа, запазени се одредбите на членовите 127 – 135 од
Правилникот за урбанистичко планирање („Службен весник на Република Северна Македонија“
број 225/20).
Паркинг местата за патнички автомобили се планирани за пристап под агол од 90° и се со
димензии од 2,50×5,00м.

3.3 Партерно решение со хортикултура
За градежната парцела 1.1 изработен е и предлог на партерно уредување на парцелата.
Партерното решение во најголема можна мерка се надоврзува на постојната состојба, при тоа
инкорпорирајќи го новопроектираното сообраќајно решение.

ГП 1.1

ПОВРШИНА ПОД ОБЈЕКТИ (m2)
ЗЕЛЕНИЛО
СООБРАЌАЈ
ВКУПНО

1472m2
1361m2
1252m2
4085m2

36%
33%
31%
100%

Зеленилото е така поставено, што претставува тампон појас помеѓу опфатот и внтрешната
сообраќајница. Континуитетот на предвиденото зеленилото се прекинува само кај влезот во
парцелата.
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 и 42/20).
Согласно решението за парцелата, површината на зелелнилото изнесува 1361м2, односо
33%.

3.4 Водови и инсталации на инфраструктурите
Основните решенија за водовод, фекална и атмосферска канализација за Урбанистички
проект со план за парцелација со намена А1.1 – Станбени куќи- Слободностоечки на КП 1702/2 и
дел од КП 1706, КО Добри Дол, Општина Сопиште, се изработени врз основа на следните подлоги
и податоци:
- постојната хидротехничка инфраструктура во локалитетот и неговата непосредна
околина согласно податоците од дописот „Достава на податоци и информации“ на ЈП
Водовод и канализација – Скопје со бр. 1302-1756/1 од 07.05.2021год.
- нивелациско решение на парцелата и сообраќајниците во границите на проектниот
опфат и неговата непосредна околина и
- техничките прописи за проектирање на овој вид на инсталации
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Водовод и канализација
За водоснабдување на објектите во градежните парцели ќе се користи новопланирана
водоводна мрежа со големина од Ф100. Приклучокот со примарниот вод да се изврши според
важечките стандарди и нормативи за тој вид инфраструктура.
Покрај приклучокот за самиот објект, предвидена е и хидрантска мрежа, која во најголем
дел е поставена во зеленилото во рамки на градежната парцела, со големина од Ф100.
Фекална канализација
Покрај опфатот нема постоечка фекална канализација, па затоа е пристапено кон
планирање на нова фекална со големина Ø250mm, на која треба да се изведе новиот приклучок, се
до најблиската постоечка фекална канализација.
Оваа новопланирана фекална канализација е целосно вклопена во урбанистичкото
решение и приклучувањето на предвидената внатрешната фекална канализација е кон овој вод
како краен реципиент.
Атмосферска канализација
Покрај опфатот и во негова близина нема постојна атмосферска канализација па затоа е
пристапено кон планирање на траса за истата со големина Ø300mm.
Урбанистичкото решение предвидува изведба на сепаратен систем на канализација т.е.
изградба на посебна канализациска мрежа за атмосферски води како и посебна канализациска
мрежа за фекална канализација. Во внатрешноста на локацијата се трасираат водови на
атмосферска канализација преку која ќе се евакуиираат отпадните атмосферски води од кровните
површини на објектите, дворните површини, од сообраќајните површини и зелените површини.
Оваа новопроектирана внатрешна атмосферска канализација ќе се приклучи на
планираната атмосферска канализација.
При изработка на основните проекти за градежната парцела, трасите на атмосферската
канализација ќе се доразработат, односно ќе се усогласат со проектните решенија за
хидротехничка инфраструктура од тие проекти.
Електро - енергетика и ПТТ инсталации
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.
Согласно добиеното писмо од МЕПСО, постојни и планирани 110kV и 400кV инсталации не
се вкрстувааат со проектиот опфат.
Телефонска мрежа
Согласно добиените информации од телекомуникациските правни лица, 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.

Опис и образложение на препарцелацијата

Со овој Урбанистички проект со план за парцелација со намена А1.1 – Станбени куќиСлободностоечки на КП 1702/2 и дел од КП 1706, КО Добри Дол, Општина Сопиште се формира
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една градежна парцела во одобрена Локално урбанистичка планска документација за

изградба на објект со намена А1 – Домување во станбени куќи, на КП 1702/2 и КП 1706,
КО Добри Дол, Општина Сопиште, за која е добиен Извод од истата со бр. 23-307/2 од
НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА И ЗА ОБЈЕКТИТЕ
27.01.2021 год, за која
се предвидуваат следните урбанистички параметри:
Урбанистички проект за стопански и индустриски намени за формирање на градежна парцела со намена Г2.2 – Лесна преработувачка и помалку загадувачка индустрија за
производство на храна и пијалоци, на дел од КП 1650/1 – (Блок 2) од УПВНМ Визбегово со разрабо
P(m2) градба

бруто P (m2)
развиена

П+2

608

1823m2

1.1.2

12.00 m

П+2

144m2

432m2

12.00 m

П+2

144m2

432m2

144m2

432m2

1.1.4
1.1

4185m2

1.1.5
1.1.6
1.1.7

A 1.1 - Станбени куќи
(слободностоечки)
A 1.1 - Станбени куќи
(слободностоечки)
A 1.1 - Станбени куќи
(слободностоечки)
A 1.1 - Станбени куќи
(слободностоечки)
A 1.1 - Станбени куќи
(слободностоечки)

-

П+2

12.00 m

П+2

144m2

432m2

12.00 m

П+2

144m2

432m2

12.00 m

П+2

144m2

432m2

36%

1.08

-

сообраќај во парцела

-

-

1252m2

31%

-

-

-

зеленило во парцела

-

-

1361m2

33%

-

-

4085m2

100%

1472m2

4415m2

36%

1.08

100m2

-

-

-

-

-

4185m2

-

1472m2

4415m2

35%

1.05

-

зеленило

Нумерички показатели на ниво на опфат:

ВКУПНО: ( ПОКАЗАТЕЛИ НА НИВО НА ОПФАТ)

36%

12.00 m

ВКУПНО: ( ПОКАЗАТЕЛИ НА НИВО НА ПАРЦЕЛА )
-

1472m2

коефициент на
искористеност

број на
спратови

12.00 m

A 1.1 - Станбени куќи
(слободностоечки)

процент на
изграденост %

мах висина на
градба

A 1.1 - Станбени куќи
(слободностоечки)

1.1.3

4085m2

поединечна
процентуална
застапеност во
однос на
вкупната на
земјиштето

намена

1.1.1

поединечна
површина на
наменска
употреба на
земјиштето

број на објект

број на
градежна
парцела

површина на
градежна
парцела (m2)

површина на
проектен
опфат (m2)

Нумерички показатели на ниво на парцела:

-

-

Со урбанистичкиот проект се формира градежна парцела со површина од 4085м2 составена
од КП 1702/2 и дел од КП 1706, КО Добри Дол, Општина Сопиште со намена:
- А1.1 – Станбени куќи- Слободностоечки
Пристапот е до истата е обезбеден преку постојна улична мрежа на југозападната страна.
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Координати на градежна парцела:
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9

5.

X
Y
7534929.07 4641807.04
7534949
4641819.38
7534971.84
4641821.8
7534985.88 4641822.77
7534997.98 4641824.47
7535029.916 4641832.544
7535023.283 4641858.783
7534969.04 4641851.61
7534939.46 4641839.66

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

7534924.48
7534911.89
7534901.85
7534888.18
7534871.73
7534870.01
7534879.25
7534880.97
7534882.49
7534888.86

4641828.17
4641823.69
4641815.94
4641807.23
4641798.99
4641798.74
4641782.84
4641779.87
4641780.41
4641784.06

Детални услови за проектирање и градење

Локацијата на проектниот опфат за Урбанистички проект со план за парцелација со
намена А1.1 – Станбени куќи- Слободностоечки на КП 1702/2 и дел од КП 1706, КО Добри Дол,
Општина Сопиштеoпфатена со одобрена Локално урбанистичка планска документација за

изградба на објект со намена А1 – Докмување во станбени куќи, на КП 1702/2 и КП 1706,
КО Добри Дол, Општина Сопиште, за која е добиен Извод од истата со бр. 23-307/2 од
27.01.2021 год.
УСЛОВИ СОГЛАСНО ИЗВОД ОД ПЛАН:
Општи услови за градење:
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ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДБА
Градежна парцела 1.1.
Намена: А1.1 – Станбени куќи- Слободностоечки
Површина на градежна парцела: 4085м²
Површина за градење: 1472м²
Вкупна изградена бруто површина: 4415м²
Процент на изграденост: 36%
Коефициент на искористеност: 1.08
Висина на венец: 12,00м
Број на катови: П+2
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).
Потребениот број на паркинг места е 16, додека паркинг за товарни возила не е потребен,
бидејќи истите нема да се задржуваат во парцелата, согласно проектната програма.
Компатибилни класи на намени: Не се предвидуваат компатибилни класи на намени.
Од предложеното проектно решение а врз основа на направените анализи произлегуваат
следните нумерички показатели за ској објект посебно:
Објект 1.1.1
Намена: А1.1 – Станбени куќи- Слободностоечки
Површина за градење: 607.5м²
Вкупна изградена бруто површина: 1823м²
Висина на венец: 12,00м
Број на катови: П+2
Објект 1.1.2
Намена: А1.1 – Станбени куќи- Слободностоечки
Површина за градење: 144м²
Вкупна изградена бруто површина: 432м²
Висина на венец: 12,00м
Број на катови: П+2
Објект 1.1.3
Намена: А1.1 – Станбени куќи- Слободностоечки
Површина за градење: 144м²
Вкупна изградена бруто површина: 432м²
Висина на венец: 12,00м
Број на катови: П+2
Објект 1.1.4
Намена: А1.1 – Станбени куќи- Слободностоечки
Површина за градење: 144м²
Вкупна изградена бруто површина: 432м²
Висина на венец: 12,00м
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Број на катови: П+2
Објект 1.1.5
Намена: А1.1 – Станбени куќи- Слободностоечки
Површина за градење: 144м²
Вкупна изградена бруто површина: 432м²
Висина на венец: 12,00м
Број на катови: П+2
Објект 1.1.6
Намена: А1.1 – Станбени куќи- Слободностоечки
Површина за градење: 144м²
Вкупна изградена бруто површина: 432м²
Висина на венец: 12,00м
Број на катови: П+2
Објект 1.1.7
Намена: А1.1 – Станбени куќи- Слободностоечки
Површина за градење: 144м²
Вкупна изградена бруто површина: 432м²
Висина на венец: 12,00м
Број на катови: П+2

6.

Мерки за заштита

6.1 Мерки за заштита на животната средина
Законската регулатива врз основа на која се уредува планскиот опфат, од аспект на заштита
на животната средина и која е потребно да се примени при изработка на урбанистичкиот план е
следна:
- Закон за животната средина (Сл. весник на Р.М. 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 и 39/16).
Закон за заштита на природата (Сл. весник на Р.М. бр. 67/04, 14/06, 84/07, 35/10, 47/11,
148/11, 59/12, 13/13, 163/13, 41/14, 146/15, 39/16 и 63/16).
- Законот за квалитетот на амбиентниот воздух (Сл.весник на Република Северна
Македонија бр.67/04, 92/07 и 35/10);
- Закон за водите (Сл. весник на Р.М. бр. 87/08, 6/09, 161/09, 83/10, 51/11, 44/12, 23/13,
163/13, 180/14, 146/15 и 52/16).
- Уредба за класификација на водите (Сл.весник на Република Северна Македонија
бр.18/99);
- Уредба за категоризација на водотеците, езерата, акумулациите и подземните води
(Сл.весник на Република Северна Македонија бр.18/99);
- Закон за управување со отпадот (Сл. Весник на Р.М. бр.68/04, 107/07, 102/08, 143/08 и
124/10);
- Закон за заштита од бучава во животната средина (Сл.весник на Република Северна
Македонија бр.79/07 и 124/10);
- Закон за заштита и спасување (Сл. весник на Р.М. бр. 36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11,
41/14, 129/15, 71/16 и 106/16).
- Закон за земјоделското земјиште (Сл. весник на Р.М. бр. 135/07, 17/08, 18/11, 42/11,
148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/14,
215/15, 7/16 и 39/16).
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-

Правилник за урбанистичко планирање (Службен весник на РМ бр. 225/20).
Закон за градење (Службен весник на Р.М. бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11,
13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14,
44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16 и 132/16) и други законски и
подзаконски акти.
Право и должност е на Република Македонија, општината, како и на сите правни и физички
лица, да обезбедат услови за заштита и за унапредување на животната средина, заради
остварување на правото на граѓаните на здрава животна средина, а тоа е регулирано со Закон за
животната средина (Сл. весник на Р.М. 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 и 39/16).
Цели на овој Закон се:
- зачувување, заштита, обновување и унапредување на квалитетот на животната
средина;
- заштита на животот и на здравјето на луѓето;
- заштита на биолошката разновидност;
- рационално и одржливо користење на природните богатста и
- спроведување и унапредување на мерките за решавање на регионалните и на
глобалните проблеми на животната средина.
Секој е должен при преземањето активности или при вршење на дејности да обезбеди
висок степен на заштита на животната средина и на животот и здравјето на луѓето.
Заштита и унапредување на животната средина е систем на мерки и активности
(општествени, политички, социјални, економски, технички, образовни и други) со кои се
обезбедува поддршка и создавање на услови за заштита од загадување, деградација и влијание
на/врз медиумите и одделните области на животната средина.
Државата формира мрежа за мониторинг, што се состои од мониторинг на медиумите
(водата, воздухот и почвата) и областите на животната средина.
Целокупната активност во оваа област ќе се насочува кон обезбедување на непречен
просторен развој, при едновремена заштита на квалитетна, здрава и хумана средина за живеење и
работа.
Мерките за заштита и унапредување на квалитетот на средината ќе бидат вградени во
создавањето на концептот на просторната оранизација на урбаниот опфат.
Мерки за заштита на воздухот
Државниот мониторинг систем за квалитет на амбиентниот воздух, се состои од 15
мониторинг станици, од кои три се лоцирани во Скопје, а останатите во другите градови низ
Републиката.
Во фазата на изградба на предвидените содржини, можно е да се појават одредени
локални и краткорочни влијанија врз квалитетот на амбиентниот воздух. Во оваа фаза, мерките за
заштита генерално треба да се фокусираат на техничко ниво, преку примена на незагадувачки и
одржливи градежни суровини, помошни материјали, и гориво за механизацијата, како и повторна
употреба на отпадните материјали. При проектирање и реализација на сите објекти да се
имплементираат принципите на енергетска ефикасност, да се предвидат мерки и активности за
зголемено искористување на обновливите извори на енергија, пред се сончевата преку
поставување на сончеви колектори, како и да се предвиди соодветно заштитно зеленило (пред се
околу сообраќајниците). При избор на вегетацијата да се даде приоритет на видовите (автохтони)
со висок биоакумулативен капацитет на загадувачки материи.
За сите објекти и инсталации кои се во фаза на проектирање, изградба, реконструкција или
експлоатација, задолжително е почитување на пропишаните гранични вредности за емисија на
отпадни гасови и пареи. Исто така, задолжително е почитување на пропишаните гранични
вредности за емисија на загадувачки супстанции од подвижни извори на загадување.
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Мерки за заштита на водите
Секое дејствие или активност со кое се загадуваат водите или се испуштаат отпадни води
или непреземање на дејствие, со кое се овозможува загадување на водите или испуштање на
отпадни води е забрането согласно Законот за водите („Службен весник на Република
Македонија“ број 87/08, 6/09, 161/09, 83/10, 51/11, 44/12, 23/13, 163/13, 180/14, 146/15 и 52/16).
Во локалитетот одведувањето на фекалните отпадни води е решено со изведена фекална
канализација.
Мерки за заштита на почвата
При изградбата на предвидените содржини во проектниот опфат да се внимава да не дојде
до искористување на земјиштето на начин и обем со кој би се загрозиле неговите природни
вредности. За време на градежните активности потребно е да се врши контролирано и внимателно
отстранување на површинскиот слој од почвата, ре-употреба на вишокот земјен материјал од
ископите, организирано управување со отпадот. Исто така потребно е да се обезбеди вегетациски
покривач на почвата околу новоизградените содржини. Со плановите за хортикултура да се
утврдат исклучиво декоративни насади.
Со имплементација на предвидените мерки за управување со отпадот, отпадните води,
масти, масла, горива, како и со доследно почитување на законската регулатива, ќе се спречи или
намали ризикот од загадување на почвата.
Мерки за заштита од бучава
Во насока на минимизирање на бучавата се препорачува употреба на современа
механизација во периодот на изградба на предвидените објекти во проектниот опфат и примена
на висококвалитетни изолациски материјали. Изведувачите треба да ги почитуваат роковите за
градба дадени од надлежниот орган, правилна организација на градежните активности и
почитување на работното време, со цел намалување на вкупното време за градежни активности.
Работното време и правила да се воспостават врз основа на потребите за намалување на бучавата.
Дополнително, како мерка за контрола и мониторинг на бучавата, потребно е
имплементирање на одредбите од Законот за заштита од бучава во животна средина („Службен
весник на Република Македонија“ број 79/07, 124/10, 47/11, 163/13 и 146/15), преку подготовка на
стратешка карта за бучава и класификација на територијата на општината според степенот на
заштита од бучава.
Мерки за управување со отпадот
Создавачите на отпад се должни во најголема можна мера, да го избегнат создавањето на
отпад и да ги намалат штетните влијанија на отпадот врз животната средина, животот и здравјето
на луѓето.
Во фазата на изградба неопходно е воспоставување на ефикасен систем за правилно
управување со сите видови и количества на отпад што ќе се создадат. При управување со отпадот
по претходно извршената селекција, отпадот треба да биде преработен по пат на рециклирање,
повторно употребен во истиот или во друг процес за екстракција на секундарните суровини или
пак да се искористи како извор на енергија. После соодветниот третман отпадот да се одложи со
контролиран транспортен систем на постојната депонија. Создавачот и/или имателот на отпадни
материи и емисии ќе ги сноси сите трошоци за санација на евентуално предизвиканите
нарушувања во животната средина.
Мерки за заштита на биодиверзитетот
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Основен услов за намалување на влијанијата врз флората и фауната е примената на
предвидените мерки за правилно управување со просторот, воздухот, водите, почвата, нивоата на
бучава и отпадот.
При реализација на активностите на терен да се избегне прекумерно искористување или
губење на биолошките ресурси и модификација и фрагментација на природните живеалишта, со
цел да се намалат или целосно елиминираат негативните последици врз стабилноста на
екосистемите на анализираното подрачје.

6.2 Мерки за заштита и спасување
Согласно Закон за заштита и спасување (Сл.весник на Република Северна Македонија бр.
36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 41/14, 129/15, 71/16 и 106/16) и Закон за пожарникарството
(Сл.весник на Р. М. бр. 67/04, 81/07, 55/13, 158/14, 193/15 и 39/16), задолжително треба да се
применуваат мерките за заштита и спасување.
Заштитата и спасувањето е работа од јавен интерес за Републиката. Системот за заштита и
спасување го 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 Закон за заштита и спасување („Сл.весник на Република Северна Македонија“ бр.
36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 41/14, 129/15, 71/16 и 106/16) и Закон за пожарникарството
(Сл.весник на Република Северна Македонија бр. 67/04, 81/07, 55/13, 158/14, 193/15 и 39/16), како
и: Уредбата за спроведување на заштита и спасување од пожари (Сл.весник на Република Северна
Македонија бр.98/05), Уредбата за спроведување и спасување од урнатини (Сл.весник на
Република Северна Македонија бр.98/05) и Уредбата за начинот на применувањето на мерките за
заштита и спасување, при планирањето и уредувањето на просторот и населбите, во проектите и
при изградба на градбите, како и учество во техничкиот преглед (Сл.весник на РМ бр.105/05).
Системот за заштита и спасување се остварува преку:
- Набљудување, откривање, следење и проучување на можните опасности;
- Ублажување и спречување на настанување на можните опасности;
- Известување и предупредување за можните опасности и давање упатства за заштита,
спасување и помош;
- Едукација и оспособување за заштита, спасување и помош;
- Организирање на силите за заштита и спасување и воспоставување и одржување на
другите форми на подготвеност за заштита, спасување и помош;
- Самозаштита, самопомош и заемна помош;
- Мобилизација и активирање на силите и средстата за заштита и спасување;
- Одредување и изведување на заштитните мерки;
- Спасување и помош;
- Отстранување на последиците од природни непогоди, епидемии, епизоотии,
епифитотии и други несреќи, до обезбедување на основните услови за живот;
Надзор на спроведувањето на заштитата и спасувањето;
- Давање на помош на подрачјата кои претрпеле штети од поголеми размери од
природни непогоди, епидемии, епизоотии, епифитотии и други несреќи, а кои
искажале потреба за тоа и
- Примање помош од други држави.
Заради организирано спроведување на заштита и спасување, учесниците во системот за
заштита и спасување, донесуваат План за заштита и спасување од природни непогоди, епидемии,
епизоотии, епифитотии и други несреќи. Планот се изработува врз основа на Процена на
загрозеност од природни непогоди, епизоотии, епифитотии и други несреќи. Планот за заштита и
спасување содржи превентивни и оперативни мерки, активности и постапки за заштита и
спасување. Планот го донесува Советот на Општината.
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Согласно член 51 и член 53 од горенаведениот Закон за заштита и спасување мерките за
заштита и спасување се остваруваат преку организирање на дејства и постапки од превентивен
карактер, кои ги подготвува и спроведува Републиката преку органите на државната управа во
областа за кои се основани.
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 функција на превенција се следните мерки и активности:
1.
Изработка на Процена на загрозеност за можни опасности и План за заштита и
спасување од проценетите опасности.
2.
Вградување на предвидените и планираните мерки за заштита и спасување во
редовното планирање и работа
3.
Уредување на просторот и изградба на објекти, 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.
Мерките за заштита и спасување задолжително се применуваат при планирањето и
уредувањето на просторот, во плановите како и при изградба на градбите и инфраструктурата
согласно член 53 од претходно наведениот Закон за заштита и спасување како и согласно
Уредбата за начинот на применување на мерките за заштита и спасување, при планирање и
уредување на просторот и населбите, во проектите и изградба на објектите (Сл.весник на
Република Северна Македонија бр.105/05), како и учество во техничкиот преглед.
Мерките за заштита и спасување задолжително се применуваат:
- При планирањето и уредувањето на просторот и населбите
- Во проекти 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-угостителска дејност и
- При изградба на објект и инфрастурктура.
Согласно член 54 од Закон за заштита и спасување (Сл.весник на Република Северна
Македонија бр. 36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 41/14, 129/15, 71/16 и 106/16), а во функција на
уредување на просторот задолжително се обезбедува:
Во функција на уредувањето на просторот задолжително се обезбедува:
- Изградба на објекти отпорни на сеизмички дејства
- Регулирање на водотеците и изградба на систем на одбранбени насипи
- Изградба на снегозаштитни појаси и пошумување на голините
- Озбебедување на противпожарни пречки
- Изградба на градби за заштита и
- Изградба на потребната инфрастурктура
Согласно член 61 од Закон за заштита и спасување (Сл.весник на Република Северна
Македонија бр. 36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 41/14, 129/15, 71/16 и 106/16) се предвидуваат:
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.
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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 („Службен весник на Република Македонија“
број 80/05).
Организација и спроведувањето на засолнувањето е определено со Уредбата за
спроведување на засолнувањето („Службен весник на Република Македонија“ број 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 обврска
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.
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
Превентивни мерки за заштита и спасување од пожар, експлозии и опасни материи се
активности кои се планираат и спроведуваат со просторното и урбанистичкото планирање и со
примена на техничките нормативи при проектирање на изградба на градбите.
Инвеститорот во проектната документација за изградба на градби, како и за градби на кои
се врши реконструкција – пренамена е должен да изготви посебен елаборат за заштита од пожар,
експлозии и опасни материи и да прибави согласност за застапеност на мерките за заштита од
пожар, експлозии и опасни материи. Од изработка на елаборатите се изземаат станбени градби со
висина на венецот до 10 м. и јавните градби со капацитет за истовремен престој до 25 лица.
Согласност за застапеност на мерките за заштита од пожар, експлозии и опасни материи дава
Дирекцијата, односно нејзините подрачни организациони единици за заштита и спасување
согласно член 70, од Закон за заштита и спасување (Сл.весник на Република Северна Македонија
бр. 36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 41/14, 129/15, 71/16 и 106/16). Организацијата и
спроведувањето на заштитата и спасувањето од пожар, која се остварува во рамките на системот
за заштита и спасување се уредува со Закон за пожарникарството (Сл.весник на Република Северна
Македонија бр. 67/04, 81/07, 55/13, 158/14, 193/15 и 39/16) и Уредбата за спроведување на
заштитата и спасувањето од пожари (Сл.весник на Република Северна Македонија бр.98/05),
Правилникот за суштинските барања за заштита од пожар на градежните објекти (Сл.весник на
Република Северна Македонија бр.94/09), и други позитивни прописи со кои е регулирана оваа
проблематика.
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Во однос на диспозицијата на противпожарната заштита, планскиот опфат, во случај на
пожар ќе го опслужува противпожарната единица од Скопје. Во процесот на планирање потребно
е да се води сметка за конфигурација на теренот, степен на загрозеност од пожари и услови кои им
погодуваат на пожарите: климатско-хидролошките услови, ружата на ветрови и слично, кои имаат
влијание врз загрозеност и заштита од пожари.
Заради поуспешна заштита од ваквите појави се превземаат низа мерки за отстранување на
причините за предизвикување на пожари, спречување на нивното ширење, гаснење и укажување
помош при отстранување на последиците предизвикани со пожари. Затоа потребно е планираната
сообраќајна инфратруктура со хоризонталните и вертикалните елементи на коловозот да
овозможат непречена интервенција на противпожарните возила, доводната мрежа на вода да е со
капацитет кој овозможува напојување на надворешната хидрантска мрежа околу градбите, во
согланост со ПП норми и стандарди, водењето на другата инфраструктура да е во инфраструктурни
коридори, подземно поставени на дозволени безбедносни меѓусебни растојанија, кое ќе се
дефинира со основните проекти.
- Пешачките патеки во внатрешноста на опфатот се така концепирани и димензионирани
да можат да обезбедат режимски сообраќај до предвидените и постојните градби во
случај на пожар. Истите се димензионирани со доволна широчина на пристапот и
соодветна конструкција, за да овозможи лесна подготовка и ставање во дејство на
потребната опрема за борба против пожар и спасување на луѓето.
- Рабниците на пристапниот пат треба да бидат со висина не поголема од 7,0см. и
закосени поради лесен пристап на пожарни возила до објектот.
При дефинирањето на градбите во рамките на градежните парцели земено е во предвид
потребното минимално растојание меѓу градбите од аспект на префрлање на пожарот од една до
друга градба во зависност од предвидената висина на градбите и од противпожарната
оптовареност на истите.
За градбите за кои не се однесува оваа одредба ќе се применуваат важечките мерки
нормативи и стандарди кои се однесуваат на заштита и спасување.
Согласно член 76 од Закон за заштита и спасување (Сл.весник на Република Северна
Македонија бр. 36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 41/14, 129/15, 71/16 и 106/16),
Јавнотопретпријатие што стопанисува со водоводната мрежа во градот Скопје е должно да
изработи основни решенија на улична хидратанска мрежа во сите делови на градот така и во
планскиот опфат која е предмет на планската документација.
При изработка на основните проекти на предвидените градби во рамките на планскиот
опфат да се предвиди громобранска инсталација со цел да нема појава од зголемено пожарно
оптеретување.
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 преземање 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 за Дирекција за заштита и спасување.
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Заштита и спасување од урнатини
Заштитата и спасувањето од урнатини, опфаќа превентивни и оперативни мерки. За овој
план важни се превентивните мерки за заштита од уривање, кои се состојат од активности кои се
планираат и спроведуваат со просторното и урбанистичкото планирање и со примена на
техничките нормативи при проектирање и изградба на градбите. Ова подразбира да се градат
градби асеизмички, да се обезбеди слободен проток на сообраќајниците и да не се создаваат
тесни грла на истите, да се обезбеди депонија за складирање на градежниот одпад, при
евентуални урнатини. Организацијата и спроведувањето на спасувањето од урнатини, кое се
остварува во рамките на системот за заштита и спасување, се уредува со Уредбата за
спроведување на спасувањето од урнатини (Сл.весник на Република Северна Македонија
бр.98/05).
Спасување од сообраќајни несреќи
Влезовите во локалитетот, како и во пристапите до сите постојни и новопредвидени граби
во комплексот се соодветно решени. Во рамките на самиот комплекс не се очекува голем обем на
сообраќај. Оттаму, можноста за сообраќајни несреќи е минимална.
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. Згрижувањето опфаќа прифаќање, сместување и обезбедување
на основните услови за живот на настраданото и загрозеното население.
Радиолошка, хемиска и биолошка заштита
Согласно член 87 од Законот за заштита и спасување, радиолошка, 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 радиолошко, хемиско и
биолошко оружје, преземање 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 сопствениците 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 образование 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 радиолошка,
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 преземање 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.
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Потребната организација за спроведување на прва медицинска помош се утврдува во
плановите за заштита и спасување.
Заштита и спасување од свлекување на земјиштето
Со оглед на конфигурацијата на теренот, не се очекува настанување на свлекување на
земјиштето. Сепак, согласно насоките од Дирекцијата за заштита и спасување, во понатамошните
фази е препорачано е да се изготви елаборат од извршени геомеханички, геолошки и
хидротехнички испитувања.
Мерки за заштита од пожар на објектите
Сообраќајниот систем во планскиот опфат се состои од сообраќајницa која овозможува
лесен пристап на противпожарните возила до градбите.
При конципирање на сообраќајот планирано е несметано движење на пожарните возила.
Сите сообраќајници и пристапи планирани се така да овозможуваат несметан пристап за
пожарни возила со доволна широчина на пристапот, за да се овозможи лесна подготовка и
ставање во дејство на потребната опрема за борба против пожарот и спасување на луѓето.
Ивичњаците на пристапниот пат треба да бидат со висина не поголема од 7,0см. и
закосени поради лесен пристап на пожарни возила до градбите.
Со планирање на хидрантската мрежа задоволени се сите мерки на превентива и заштита
во случај на пожар, согласно Законот за пожарникарството (Сл. весник на Р.М. бр. 67/04, 81/07,
55/13, 158/14, 193/15 и 39/16).
Планирањето и изработката на техничката документација треба да е во согласност со
Законот за заштита и спасување (Сл. весник на Р.М. бр. 36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 41/14,
129/15, 71/16 и 106/16).
При реализација на Урбанистичкиот план да се почитуваат мерките од Законот за заштита и
спасување (Сл. весник на Р.М. бр. 36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 41/14, 129/15, 71/16 и 106/16).
Заштита од природни непогоди
Со оглед дека територијата е изложена на сеизмичко дејство со интензитет од 8 степени
МЅЗ потребно е применување на принципите на асеизмичко градење на градбите.
Густината на градбите односно нивното растојание е планирано во доменот за сеизмичко
проектирање, со помали висини градби и со поголеми попречни профили на сообраќајниците, со
што во случај на сеизмичко рушење може да се обезбеди проток на луѓе и возила.
При реализација на Урбанистичкиот план, согласно членовите 13,14,34 и 35 мора да се
почитуваат мерките од Законот за заштита и спасување (Сл. весник на Р.М. бр. 36/04, 49/04, 86/08,
124/10, 18/11, 41/14, 129/15, 71/16 и 106/16) и Законот за пожарникарството (Сл. весник на Р.М.
бр. 67/04, 81/07, 55/13, 158/14, 193/15 и 39/16).

6.3 Мерки за обезбедување на пристапност на 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 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
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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.
- 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 воспостави и систем на помош при решавањето на станбеното прашање за лицата со
инвалидност.

6.4 Мерки за заштита на културното наследство
Доколку при реализација на урбанистичкиот план се појави археолошко наоѓалиште треба
да се постапи во согласност со одредбите од член 65 од Закон за заштита и спасување (Сл.весник
на Република Северна Македонија бр. 36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 41/14, 129/15, 71/16 и
106/16).
(1). Ако во текот на изведувањето на градежни, земјоделски или други работи се дојде до
археолошко наоѓалиште, односно предмети од археолошкото значење, изведувачот на работите е
должен:
1. Да го пријави откритието во мисла на членот 129 став (2) на овој закон;
2. Да ги запре работите и да го обезбеди наоѓалиштето од евентуално оштетување и
уништување, како и од неовластен пристап и
3. Да ги зачува откриените предмети на местото и во состојбата во која се најдени.
(2). По исклучок од ставот (1) на овој член, ако предметите се ископани, односно извадени
заради нивна подобра заштита или со оглед на околностите, изведувачот на работите е должен:
1. Да ги предаде откриените предмети при нивното пријавување или тоа да го направи при
идентификацијата во смисла на членот 66 на овој закон, а до предавањето да превземеме мерки
кои се нужни за да не пропаднат и да не се оштетат или да се отуѓат и
2. Да ги даде сите релевантни податоци во врска со местото и положбата на предметите во
времето на откривањето и за околностите под кои тоа е направено
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ПРИЛОЗИ КОН ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ
1. Полномошно од нарачателот
2. Имотни листови за земјиштето
3. Геодетски елаборат за ажурирана геодетска
подлога
4. Податоци и информации од државните органи,
институции, установи и правни лица кои вршат јавни
услуги
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Одделение за катастар на недвижности Гостивар

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
1110-83/2021

1110-83/2021 од 07.05.2021 14:41:58

ИЗВЕСТУВАЊЕ
за електронска заверка на геодетски елаборат

Извршена е електронска заверка на геодетскиот елаборат за Геодетски елаборат за
ажурирана геодетска подлога, изработен од: ГЕО БАЛКАН ДООЕЛ-БИТОЛА,
заведена под број: 08-202/4 од 07.05.2021 година.
Со заверката се потврдува дека при изработката на геодетскиот елаборат се
користени податоци од Геодетско - катастарскиот информационен систем.
Геодетскиот елаборат е доставен во електронска форма преку Е- шалтерот на
Агенцијата за катастар на недвижности, на 07.05.2021 14:41:58 часот.

Службено лице
М.П.

ГЕО БАЛКАН ДООЕЛ-БИТОЛА
(име и презиме, потпис)

www.katastar.gov.mk

„ГЕО БАЛКАН“ ДООЕЛ Битола
ул.„Питу Гули“ бр. 47 б
тел./факс +389 47 229911
ж-ска 500-0000006510-91
Стопанска Банка АД Битола
ЕДБ МК 4002009515450
ЕМБС 6528805
www.geobalkan.mk

e-mail: geo_balkan@yahoo.com

Дел. Бр. 08-202/4
Датум: 07.05.2021

ГЕОДЕТСКИ ЕЛАБОРАТ
ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ
за ажурирана геодетска подлога за
КП 1702/2 и 1706

КО Добри Дол

Со заверката, Агенцијата за катастар на недвижности тврди дека при
изработката на геодетскиот елаборат се користени податоци од ГКИС
и дека за истите е платен надоместок согласно со Законот, додека за
квалитетот и точноста на податоците содржани во елаборатот
одговара изготвувачот

ГЕО БАЛКАН ДООЕЛ Битола
Заверил:
Овластен геодет:
м-р Стојановски Борче

Изготвил:

М.П.

_______________________
Geo Balkan Dooel Bitola upl.Pitu Guli br.47b, 7000 Bitola
Telefon: +389 (0) 47 22 99 11; Fax: +389 (0) 47 22 99 11
Internet: www.geobalkan.mk; e-mail: geo_balkan@yahoo.com

ГЕО БАЛКАН ДООЕЛ Битола
Ул.Питу Гули бр.47-б
Битола

СОДРЖИНА НА ГЕОДЕТСКИОТ ЕЛАБОРАТ ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА
ПОСЕБНИ НАМЕНИ

1. Насловна страна
2. Содржина на геодетскиот елаборат
3. Технички извештај
4. Графички прилог – теренска скица на премерување
5. Список со координати на детални точки
6. Оригинални теренски мерења
8. Оригинал од издадените податоци од АКН Одделение Скопје
9. Доказ за платен надоместок
10. Електронска верзија на геодетскиот елаборат на CD

Изработил:
_____________________________________
геод. инж. Павлески Младен

ГЕО БАЛКАН ДООЕЛ Битола
Ул.Питу Гули бр.47-б
Битола

ТЕХНИЧКИ ИЗВЕШТАЈ

1.По барање на БИЛД УРБАН Бул. Илинденска бр. 107, Скопје,
изработен е геодетски елаборат за геодетски работи за посебни
намени за ажурирана геодетска подлога за КП 1702/2 и 1706 во КО
Добри Дол.
2.Геодетскиот елаборат е направен со теренски мерења и
канцелариска обработка на податоците. Теренските мерења се
извршени со двофреквентен GPS SOKKIA GRX1 со примена на РТК
мрежно позиционирање (користење на МАКПОС системот), во прилог
на елаборатот се дадени оригиналните податоци од инструментот во
*.tsj формат.
3.При изготвување на геодетскиот елаборат извршено е теренски
геодетско снимање на детални точки со XYZ координати. Снимањето е
извршено во рамките на приложениот опфат при што се снимени сите
детали на терен според барањето. По извршеното снимање со
канцелариска обработка, деталните точки се нанесени на катастарска
подлога и изготвена е теренска скица на премерување. На теренската
скица на премерување прикажани се сите потребните содржини кои
беа наведени во барањето за изготвување на елаборатот.
Координатите на деталните точки се прикажани во прилогот –
список на координати на детални точки.
Опфатот на снимање изнесува 4185 м2.
4.Теренските работи и канцелариската
обработка
на
податоците е извршена од страна на геодетското стручно лице:
геодетски инженер Павлески Младен.

Согласно правилникот за геодетски работи за посебни намени,
геодетскиот елаборат е изготвен во електронска форма на ЦД, во пдф
фајл.
Податоците користени за изготвување на геодетскиот елаборат
се
земени во редовна постапка од АКН-Скопје, Катастарско
одделение Скопје и истите одговараат во моментот на заверка на
елаборатот.

Изготвил геод.стручно лице:

геод. инж. Павлески Младен

ГЕО БАЛКАН ДООЕЛ Битола
KO: Добри Дол

ТЕРЕНСКА СКИЦА НА ПРЕМЕРУВАЊЕ
Размер 1:1000

1710
455.41
456.65
456.47
456.39

1708

457.88

455.86
458.87
458.12

456.02
457.47

1707

456.11

460.93
457.73

1706

455.52
455.19

1711

461.31

460.47
458.53

460.75
463.90

455.60
461.44

458.25

463.25

455.73

1701/2

456.65

464.07

462.84

458.86

466.35

465.33

466.51

1705

1701/3

458.43

460.51

460.47

1702/2

467.42
464.99

467.83

458.20

467.07

460.09
462.83

1702/1
461.74
462.32

1702/3

467.58

463.32

1

462.38

1703/1

465.93

464.57

465.88

Легенда:
опфат
катастарски парцели
објекти
асфалтен пат
ограда
нива
објект за домување

Место и датум:
Битола 07.05.2021

M.П.

Изготвил:
________________________________
Павлески Младен геод.инж.

ГЕО БАЛКАН ДООЕЛ Битола
СПИСОК
на координати на детални точки од теренското снимање

Бр.т
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Y
7534854.33
7534844.97
7534836.63
7534829.61
7534862.39
7534873.40
7534889.35
7534898.15
7534910.80
7534922.91
7534938.04
7534957.02
7534974.89
7534988.92
7535005.70
7535020.00
7535039.53
7535043.94
7535044.21
7535045.59
7535045.04
7535046.96
7535024.96
7535002.68
7534980.95
7534968.02
7534937.49
7534914.93
7534894.30
7534873.12
7534954.81
7535021.11
7534997.17
7534972.14
7534949.86
7534929.23
7534911.63
7534897.05
7534878.35
7534866.79
7534872.30
7534943.26
7534959.77
7534974.34
7534991.95
7535009.55
7535022.21
7535033.76
7535026.61
7535004.05
7534985.62
7534968.57
7534947.66
7534929.78
7534909.70
7534897.05
7534883.57
7534857.89
7534859.23
7534932.61

X
4641750.88
4641756.36
4641762.19
4641769.34
4641813.10
4641819.97
4641826.84
4641833.17
4641838.94
4641844.99
4641851.86
4641859.01
4641863.95
4641868.63
4641872.20
4641876.05
4641878.25
4641869.73
4641860.66
4641851.03
4641836.46
4641822.44
4641814.47
4641810.62
4641804.30
4641793.86
4641788.36
4641774.06
4641765.27
4641756.20
4641800.45
4641827.94
4641821.35
4641815.57
4641811.45
4641801.00
4641793.03
4641785.33
4641777.09
4641797.70
4641788.08
4641824.09
4641832.34
4641836.74
4641839.49
4641844.99
4641846.64
4641847.74
4641860.66
4641856.53
4641853.23
4641849.38
4641841.96
4641832.62
4641822.44
4641812.82
4641805.95
4641775.34
4641772.44
4641814.66

Z
465.76
464.99
464.50
464.31
456.65
455.73
455.60
455.19
455.52
456.11
456.02
455.86
456.39
456.47
456.65
455.41
453.98
455.26
456.87
458.79
462.20
465.15
466.35
466.51
467.42
467.58
467.07
465.93
464.57
465.88
467.83
463.90
463.25
464.07
465.33
464.99
463.32
462.83
462.38
458.20
460.09
461.44
460.75
460.47
461.31
460.93
460.47
460.51
457.88
458.87
458.12
457.47
457.73
458.53
458.25
458.86
458.43
461.74
462.32
462.84

Изготвил:
__________________________________________
Павлески Младен геод.инж.

1/1

JB,NMdoridol.tsj,DT05‐06‐2021,TM21:01:56
MO,AD0,UN1,SF1.0,EC0,EO0.0,AU0
‐‐ Version
EE,GF0,SG0
EP,TM06:16:31,LA41.595751700,LN21.244607497,HT311.193,RH0,RV0,GM0,CL1
GS,PNBase1,N 4650709.182093,E 534193.538952,EL266.820822,‐‐
EP,TM06:16:31,LA41.550653914,LN21.251405918,HT514.533,RH0.010,RV0.021,DH1.239,DV
2.351,GM4,CL1
GS,PN5000,N 4641736.492174,E 534881.488986,EL470.306116,‐‐
EP,TM06:16:40,LA41.550672575,LN21.251442965,HT514.206,RH0.008,RV0.018,DH1.240,DV
2.349,GM4,CL1
GS,PN5001,N 4641742.290473,E 534889.995871,EL469.978946,‐‐
EP,TM06:16:44,LA41.550698222,LN21.251470406,HT513.096,RH0.009,RV0.020,DH1.240,DV
2.348,GM4,CL1
GS,PN5002,N 4641750.232809,E 534896.278922,EL468.868935,‐‐
EP,TM06:16:47,LA41.550724178,LN21.251498879,HT512.088,RH0.010,RV0.020,DH1.240,DV
2.347,GM4,CL1
GS,PN5003,N 4641758.271448,E 534902.799507,EL467.861143,‐‐
EP,TM06:16:51,LA41.550753102,LN21.251523228,HT511.460,RH0.010,RV0.020,DH1.240,DV
2.346,GM4,CL1
GS,PN5004,N 4641767.221315,E 534908.365318,EL467.232983,‐‐
EP,TM06:16:55,LA41.550784102,LN21.251541082,HT511.085,RH0.010,RV0.020,DH1.240,DV
2.346,GM4,CL1
GS,PN5005,N 4641776.804036,E 534912.431547,EL466.858019,‐‐
EP,TM06:17:10,LA41.550812979,LN21.251563508,HT511.079,RH0.012,RV0.025,DH1.241,DV
2.342,GM4,CL1
GS,PN5006,N 4641785.736900,E 534917.554304,EL466.851492,‐‐
EP,TM06:17:14,LA41.550838478,LN21.251593064,HT511.291,RH0.012,RV0.024,DH1.241,DV
2.341,GM4,CL1
GS,PN5007,N 4641793.635947,E 534924.324957,EL467.063768,‐‐
EP,TM06:17:18,LA41.550861321,LN21.251627454,HT511.544,RH0.010,RV0.021,DH1.241,DV
2.340,GM4,CL1
GS,PN5008,N 4641800.721125,E 534932.213328,EL467.316552,‐‐
EP,TM06:17:22,LA41.550880594,LN21.251665084,HT511.514,RH0.010,RV0.020,DH1.241,DV
2.339,GM4,CL1
GS,PN5009,N 4641806.708965,E 534940.853259,EL467.286133,‐‐
EP,TM06:17:26,LA41.550895432,LN21.251704810,HT511.465,RH0.009,RV0.019,DH1.241,DV
2.339,GM4,CL1
GS,PN5010,N 4641811.331065,E 534949.983020,EL467.237964,‐‐
EP,TM06:17:29,LA41.550902713,LN21.251749170,HT510.919,RH0.010,RV0.020,DH1.241,DV
2.338,GM4,CL1
GS,PN5011,N 4641813.627072,E 534960.191663,EL466.691899,‐‐
EP,TM06:17:33,LA41.550906858,LN21.251794601,HT510.276,RH0.008,RV0.016,DH0.977,DV
1.694,GM4,CL1
GS,PN5012,N 4641814.957151,E 534970.651830,EL466.048724,‐‐
EP,TM06:17:37,LA41.550904587,LN21.251838134,HT510.094,RH0.009,RV0.018,DH0.977,DV
1.694,GM4,CL1
GS,PN5013,N 4641814.305945,E 534980.684605,EL465.866620,‐‐
EP,TM06:17:40,LA41.550915945,LN21.251880885,HT509.481,RH0.008,RV0.017,DH0.977,DV
1.693,GM4,CL1
GS,PN5014,N 4641817.858103,E 534990.516306,EL465.253382,‐‐
EP,TM06:17:43,LA41.550926663,LN21.251922878,HT509.464,RH0.009,RV0.019,DH0.980,DV
1.786,GM4,CL1
GS,PN5015,N 4641821.211967,E 535000.174609,EL465.236857,‐‐
EP,TM06:17:45,LA41.550937057,LN21.251967048,HT509.723,RH0.009,RV0.020,DH0.977,DV

1.693,GM4,CL1
GS,PN5016,N 4641824.468104,E 535010.334753,EL465.495376,‐‐
EP,TM06:17:48,LA41.550946064,LN21.252012500,HT510.032,RH0.008,RV0.019,DH0.977,DV
1.693,GM4,CL1
GS,PN5017,N 4641827.298040,E 535020.792220,EL465.805027,‐‐
EP,TM06:17:51,LA41.550952157,LN21.252056368,HT510.221,RH0.008,RV0.017,DH0.977,DV
1.693,GM4,CL1
GS,PN5018,N 4641829.227416,E 535030.889446,EL465.994341,‐‐
EP,TM06:17:57,LA41.550964272,LN21.252098002,HT509.514,RH0.008,RV0.018,DH0.977,DV
1.692,GM4,CL1
GS,PN5019,N 4641833.011708,E 535040.462730,EL465.286402,‐‐
EP,TM06:18:04,LA41.550996414,LN21.252087072,HT507.441,RH0.008,RV0.017,DH0.977,DV
1.691,GM4,CL1
GS,PN5020,N 4641842.914097,E 535037.895906,EL463.214008,‐‐
EP,TM06:18:14,LA41.551028303,LN21.252076375,HT505.432,RH0.009,RV0.020,DH0.977,DV
1.690,GM4,CL1
GS,PN5021,N 4641852.738543,E 535035.382908,EL461.204753,‐‐
EP,TM06:18:42,LA41.551060618,LN21.252080897,HT503.009,RH0.008,RV0.017,DH0.978,DV
1.688,GM4,CL1
GS,PN5022,N 4641862.712127,E 535036.375613,EL458.781379,‐‐
EP,TM06:19:28,LA41.551027005,LN21.252076298,HT505.526,RH0.008,RV0.017,DH0.978,DV
1.683,GM4,CL1
GS,PN5023,N 4641852.338074,E 535035.367092,EL461.298029,‐‐
EP,TM06:19:31,LA41.550995155,LN21.252089040,HT507.519,RH0.008,RV0.018,DH0.978,DV
1.682,GM4,CL1
GS,PN5024,N 4641842.527988,E 535038.351021,EL463.291546,‐‐
EP,TM06:19:37,LA41.550963828,LN21.252100837,HT509.499,RH0.009,RV0.018,DH0.978,DV
1.682,GM4,CL1
GS,PN5025,N 4641832.877950,E 535041.116438,EL465.272151,‐‐
EP,TM06:19:57,LA41.550956632,LN21.252055774,HT510.148,RH0.008,RV0.017,DH0.978,DV
1.679,GM4,CL1
GS,PN5026,N 4641830.606983,E 535030.745675,EL465.920411,‐‐
EP,TM06:20:01,LA41.550950160,LN21.252010958,HT509.982,RH0.009,RV0.019,DH0.978,DV
1.679,GM4,CL1
GS,PN5027,N 4641828.559808,E 535020.430821,EL465.754356,‐‐
EP,TM06:20:04,LA41.550941830,LN21.251967930,HT509.600,RH0.008,RV0.017,DH0.978,DV
1.678,GM4,CL1
GS,PN5028,N 4641825.941551,E 535010.530718,EL465.372282,‐‐
EP,TM06:20:07,LA41.550931562,LN21.251925852,HT509.340,RH0.009,RV0.018,DH0.978,DV
1.678,GM4,CL1
GS,PN5029,N 4641822.726386,E 535000.852277,EL465.112591,‐‐
EP,TM06:20:10,LA41.550921133,LN21.251881908,HT509.354,RH0.016,RV0.034,DH0.978,DV
1.678,GM4,CL1
GS,PN5030,N 4641819.459558,E 534990.744203,EL465.126816,‐‐
EP,TM06:20:14,LA41.550908719,LN21.251840903,HT509.823,RH0.015,RV0.031,DH0.978,DV
1.677,GM4,CL1
GS,PN5031,N 4641815.583785,E 534981.316189,EL465.596126,‐‐
EP,TM06:20:17,LA41.550910915,LN21.251794784,HT510.166,RH0.012,RV0.026,DH0.978,DV
1.677,GM4,CL1
GS,PN5032,N 4641816.208757,E 534970.687882,EL465.938749,‐‐
EP,TM06:20:20,LA41.550907129,LN21.251750219,HT510.779,RH0.011,RV0.023,DH0.978,DV
1.676,GM4,CL1
GS,PN5033,N 4641814.990451,E 534960.426774,EL466.551820,‐‐
EP,TM06:20:24,LA41.550904122,LN21.251705587,HT511.126,RH0.010,RV0.021,DH0.978,DV
1.676,GM4,CL1

GS,PN5034,N 4641814.012471,E 534950.148754,EL466.898280,‐‐
EP,TM06:21:28,LA41.550887861,LN21.251666179,HT511.255,RH0.010,RV0.021,DH0.978,DV
1.666,GM4,CL1
GS,PN5035,N 4641808.951812,E 534941.094644,EL467.027809,‐‐
EP,TM06:21:31,LA41.550868422,LN21.251628031,HT511.308,RH0.010,RV0.021,DH0.978,DV
1.666,GM4,CL1
GS,PN5036,N 4641802.912194,E 534932.335484,EL467.080495,‐‐
EP,TM06:21:34,LA41.550846208,LN21.251594695,HT511.138,RH0.009,RV0.019,DH0.978,DV
1.665,GM4,CL1
GS,PN5037,N 4641796.022178,E 534924.689023,EL466.910628,‐‐
EP,TM06:21:37,LA41.550820731,LN21.251564013,HT510.832,RH0.009,RV0.018,DH0.978,DV
1.665,GM4,CL1
GS,PN5038,N 4641788.128737,E 534917.659128,EL466.604929,‐‐
EP,TM06:21:40,LA41.550793349,LN21.251540370,HT510.737,RH0.008,RV0.017,DH0.978,DV
1.665,GM4,CL1
GS,PN5039,N 4641779.655430,E 534912.253639,EL466.510096,‐‐
EP,TM06:21:42,LA41.550763064,LN21.251522643,HT511.015,RH0.008,RV0.017,DH0.978,DV
1.664,GM4,CL1
GS,PN5040,N 4641770.293453,E 534908.215277,EL466.787526,‐‐
EP,TM06:21:45,LA41.550733772,LN21.251500729,HT511.580,RH0.009,RV0.017,DH0.978,DV
1.664,GM4,CL1
GS,PN5041,N 4641761.232900,E 534903.211003,EL467.353150,‐‐
EP,TM06:21:48,LA41.550706710,LN21.251472553,HT512.582,RH0.008,RV0.017,DH0.978,DV
1.663,GM4,CL1
GS,PN5042,N 4641752.853486,E 534896.760794,EL468.354874,‐‐
EP,TM06:21:51,LA41.550679633,LN21.251444217,HT513.836,RH0.008,RV0.016,DH0.978,DV
1.663,GM4,CL1
GS,PN5043,N 4641744.469003,E 534890.273536,EL469.608772,‐‐
EP,TM06:22:09,LA41.550657477,LN21.251411699,HT514.474,RH0.010,RV0.020,DH0.978,DV
1.660,GM4,CL1
GS,PN5044,N 4641737.597873,E 534882.815501,EL470.246876,‐‐
EP,TM06:22:13,LA41.550665513,LN21.251369571,HT513.757,RH0.009,RV0.018,DH0.978,DV
1.659,GM4,CL1
GS,PN5045,N 4641740.028973,E 534873.097715,EL469.529774,‐‐
EP,TM06:22:15,LA41.550682684,LN21.251329561,HT512.765,RH0.010,RV0.020,DH0.978,DV
1.659,GM4,CL1
GS,PN5046,N 4641745.280459,E 534863.854082,EL468.537627,‐‐
EP,TM06:22:17,LA41.550700973,LN21.251288326,HT511.883,RH0.010,RV0.020,DH0.978,DV
1.658,GM4,CL1
GS,PN5047,N 4641750.875604,E 534854.326503,EL467.656162,‐‐
EP,TM06:22:19,LA41.550718913,LN21.251247828,HT511.104,RH0.010,RV0.019,DH1.044,DV
1.794,GM4,CL1
GS,PN5048,N 4641756.363921,E 534844.969288,EL466.876793,‐‐
EP,TM06:22:22,LA41.550737946,LN21.251211771,HT510.621,RH0.011,RV0.023,DH1.175,DV
2.068,GM4,CL1
GS,PN5049,N 4641762.194166,E 534836.633553,EL466.393262,‐‐
EP,TM06:22:24,LA41.550761230,LN21.251181419,HT510.430,RH0.023,RV0.038,DH1.414,DV
2.088,GM4,CL1
GS,PN5050,N 4641769.342494,E 534829.605926,EL466.201918,‐‐
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Архивски број: 08-19/4376

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

КООРДИНАТИ НА ТОЧКИ ОД ГЕОДЕТСКАТА РЕФЕРЕНТНА МРЕЖА

Ознака (тип) на
геодетска
Градскa
тригонометрискa
точкa

Бр. на точка
2067

Y
7534677.616

X
4641560.545

H
524.48

1

Плаќањето е успешно завршено
Број на извршената трансакција:

4236570
Датум на валута
07.05.2021

Назив на налогодавач:
Борче Стојановски
Питу Гули 47 б

Назив на налогопримач:
НРБМ
Буџет на РМ

Трансакциска сметка на

Трансакциска сметка на
100-0000000-630-95

Банка на налогодавач:

Банка на налогопримач:
AKN 5

Даночен број или ЕМБС:
6528805

Износ:
МКД

Повикување на број:

Уплатна сметка:

Цел на плаќање:
Издавање на податоци во дигитална форма

Сметка на буџетски корисник:
2100100450-787-11

523

Приходна шифра и програма:
724116-20
преку МИПС
Потпис:
Датум на уплата:
07.05.2021

Место на плаќање:
Интернет Casys cPay

Налог ПП50

ВКУПНО ЗА ПРИЈАВА

414

АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА

0

ПРОВИЗИЈА

9

ЗАВЕРКА НА ГЕОДЕТСКИ ЕЛАБОРАТ

ВКУПНО ЗА НАПЛАТА

100.00

523

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

Бр: 35442
Дата: 06.05.2021
До
Друштво за трговија и услуги
Билд Урбан ДООЕЛ Скопје
Ул. Булевар Илинден бр. 107/13, 1000 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 изработка на
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ СО ПЛАН ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈА СО НАМЕНА А1.1 – СТАНБЕНИ КУЌИСЛОБОДНОСТОЕЧКИ НА КП 1702/2 И ДЕЛ ОД КП 1706, КО ДОБРИ ДОЛ, ОПШТИНА СОПИШТЕ, 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

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

ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ Скопје
Друштво за дистрибуција на електрична енергија
Бр. 10-55/2-183 од 07.05.2021
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 број 0801-303/21 од 05.05.2021 година, со кој барате да Ви издадеме
податоци за електроенергетски објекти и инфраструктура од ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ, Скопје за
изработка на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ СО ПЛАН ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈА СО НАМЕНА А1.1 – СТАНБЕНИ КУЌИСЛОБОДНОСТОЕЧКИ НА КП 1702/2 И ДЕЛ ОД КП 1706, КО ДОБРИ ДОЛ, 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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Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut

Влада на Република Северна Македонија

DREJTORIA PËR MBROJTJE DHE SHPËTIM

ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ
Сектор за превенција, планирање и развој

Sektori për parandalim, planifikim dhe zhvillim
Njësia për lëshimin e pajtueshmërisë urbanistike

Одделение за издавање на урбанистичка согласност

18.МаЈ 2021

Архивски број:
Бр: 09-1376/2

Дo
БИЛД УРБАН – ДООЕЛ Скопје
бул. Илинден бр.107/13
1000 Скопје
Предмет: Барање на позитивно мислење на конечен предлог план
Врска: Ваш акт бр. 0801-303/21 од 05.05.2021

Согласно чл. 32 став 1 од Законот за просторно и урбанистичко планирање, и
задолжувањето од Директорот на ДЗС бр.02-546/1 од 02-03-2021 година,
Одделението за издавање на урбанистичка согласност при Секторот за превенција,
планирање и развој во Дирекција за заштита и спасување, ДАВА

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Почитувани,
Ве известуваме дека Дирекцијата за заштита и спасување не располага
ниту има податоци за постоечка или планирана инфраструктура на планскиот
опфата за изработка на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ СО ПЛАН ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈА
СО НАМЕНА А1.1 – СТАНБЕНИ КУЌИ – СЛОБОДНОСТОЕЧКИ НА КП 1702/2 И
ДЕЛ ОД КП 1706, КО ДОБРИ ДОЛ, ОПШТИНА СОПИШТЕ.

Исто така, во прилог на дописот, Дирекцијата за заштита и спасување ги
доставува претходните 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
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Дирекција за заштита и спасување
Сектор за превенција, планирање и развој
Одделение за издавање на урбанистичка согласност
Drejtoria përMbrojtje dhe Shpëtim
Sektori për parandalim, planifikim dhe zhvillim
Njësia për lëshimin e pajtueshmërisë urbanistike

Република Северна Македонија
ул. „Васко Карангелевски“ бр.8, 1000 Скопје
Republika e Maqedonisë së Veriut
Rr. "Vasko Karangeleski" num. 8, 1000 Shkup

Tel.: +389 2 2433 384
Web: www.dzs.gov.mk
e-mail: dzs@dzs.gov.mk

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
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ СО ПЛАН ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈА СО НАМЕНА А1.1 –
СТАНБЕНИ КУЌИ – СЛОБОДНОСТОЕЧКИ НА КП 1702/2 И ДЕЛ ОД КП 1706, КО
ДОБРИ ДОЛ, ОПШТИНА СОПИШТЕ.
Во делот МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ, да се опфатат следните мерки:

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 СВЛЕКУВАЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕТО
При изработка на основниот проект, со оглед на конфигурацијата на теренот,
се претпоставува можно настанување на свлекување на земјиштето, па согласно
тоа потребно е да се изготви елаборат од извршени геомеханички, геолошки и
хидротехнички испитувања.

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 РСМ 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.

2

Дирекција за заштита и спасување
Сектор за превенција, планирање и развој
Одделение за издавање на урбанистичка согласност
Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim
Sektori për parandalim, planifikim dhe zhvillim
Njësia për lëshimin e pajtueshmërisë urbanistike

Република Северна Македонија
ул. „Васко Карангелевски“ бр.8, 1000 Скопје
Republika e Maqedonisë së Veriut
Rr. "Vasko Karangeleski" num. 8, 1000 Shkup

Tel.: +389 2 2433 384
Web: www.dzs.gov.mk
e-mail: dzs@dzs.gov.mk

Наведените

претходни услови треба да се вградат во Проект за

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ СО ПЛАН ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈА СО НАМЕНА А1.1 –
СТАНБЕНИ КУЌИ – СЛОБОДНОСТОЕЧКИ НА КП 1702/2 И ДЕЛ ОД КП 1706, КО
ДОБРИ ДОЛ, ОПШТИНА СОПИШТЕ.

по задолжение од Директорот
Советник
Александар Докузовски
Доставено до:
Насловот

-
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Дирекција за заштита и спасување
Сектор за превенција, планирање и развој
Одделение за издавање на урбанистичка согласност
Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim
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Македонски Телеком АД - Скопје
Кеј 13 Ноември бр.6, 1000 Скопје

Бр: 35442
Дата: 06.05.2021
До
Друштво за трговија и услуги
Билд Урбан ДООЕЛ Скопје
Ул. Булевар Илинден бр. 107/13, 1000 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 изработка на
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ СО ПЛАН ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈА СО НАМЕНА А1.1 – СТАНБЕНИ КУЌИСЛОБОДНОСТОЕЧКИ НА КП 1702/2 И ДЕЛ ОД КП 1706, КО ДОБРИ ДОЛ, ОПШТИНА СОПИШТЕ, 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

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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III. ПЛАН ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈА
1. Опис и образложение на парцелацијата
2. Графички дел – план за парцелација
3. Синтезна карта
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Опис и образложение за парцелацијата
Со овој Урбанистички проект со план за парцелација со намена А1.1 – Станбени куќиСлободностоечки на КП 1702/2 и дел од КП 1706, КО Добри Дол, Општина Сопиште се формира
една градежна парцела одобрена со претходна документација – ЛУПД , за која е добиен Извод
од истата со бр. 23-307/2 од 27.01.2021 год, за која се предвидуваат следните урбанистички
параметри:
- Oпис на проектен опфат
Просторот кој е предмет на изработка на Урбанистички проект со план за парцелација со намена
А1.1 – Станбени куќи- Слободностоечки на КП 1702/2 и дел од КП 1706, КО Добри Дол, Општина
Сопиште се наоѓа на територијата на Општина Сопиште. Во границата на опфат влегуваат две
катастарски парцели КП 1702/2 и КП 1706, КО Добри Дол, О.Сопиште и во тој проектен опфат
зафаќаат површина од 4185 м2, додека на дел од проектен опфат, односно на КП 1702/2 и дел од
КП 1706, КО Добри Дол, Општина Сопиште се формира градежна парцела и во тие граници зафаќа
површина од 4085 м2.
Предмет на изработка ќе биде оформување на нова градежна парцела согласно стандардите и
нормативите за урбанистичко планирање, одредување на катноста на градбата, површината за
градба, компатибилните намени и сообраќајните пристапи, согласно стандардите и нормативите
за урбанистичко планирање за ваков тип на објекти до оформената градежна парцела.
Урбанистички проект со план за парцелација со намена А1.1 – Станбени куќиСлободностоечки на КП 1702/2 и дел од КП 1706, КО Добри Дол, Општина Сопиште треба да се
изработи врз база на Извод од Локално урбанистичка планска документација за изградба на објект
со намена А1 – Докмување во станбени куќи, на КП 1702/2 и КП 1706, КО Добри Дол, Општина
Сопиште со бр. 23-307/2 од 27.01.2021 год., со што се прави негово препарцелирање и разработка
на парцелата.
Пристапот до локацијата за моторни возила ќе се планира од постојниот пат, согласно Изводот од
план.
Површината на планскиот опфат во рамки на опишаните граници изнесув вкупно 4185 м2
додека на формираната парцела 4085м2.
-Проектни барања за градбите во рамките на проектниот опфат
За потребите на инвеститорот потребно е да се изработи Урбанистички проект со план за
парцелација со намена А1.1 – Станбени куќи- Слободностоечки на КП 1702/2 и дел од КП 1706,
КО Добри Дол, Општина Сопиште врз основа на претходно извршени стручни анализи за
погодноста на локацијата. На просторот веќе постои изграден објект, но за потребите на
инвеститорите и зголемување на капацитетот, мора да се прошири истиот и да се предвидат нови
градби (а во согласност со дозволената површина за градење од ЛУПД).
Урбанистички проект со план за парцелација со намена А1.1 – Станбени куќиСлободностоечки на КП 1702/2 и дел од КП 1706, КО Добри Дол, Општина Сопиште треба да
биде изработена во согласност со:
- Законот за урбанистичко планирање (Службен весник на Република Северна
Македонија бр. 32/20) и
- Правилникот за урбанистичко планирање (Службен весник на Република Северна
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Македонија бр. 225/20).
Сите поединечни елементи на урбанистичко-проектната документација ќе содржат текстуален дел
со нумерички показатели за планираната состојба како и соодветен број на графички прилози.
Урбанистички проект со план за парцелација со намена А1.1 – Станбени куќиСлободностоечки на КП 1702/2 и дел од КП 1706, КО Добри Дол, Општина Сопиште е со намена:
Во градежна парцела ГП 1.1
А1.1 – Станбени куќи- Слободностоечки
Катност П+2
Максимална висина: Н=12.0м’
-Проектни барања за инфраструктура
Со Урбанистичкиот проект потребно е да се обезбеди квалитетна комунална инфраструктура за
предметниот простор.
Внатрешните инфраструктурни водови за снабдување со електрична енергија, телефон, вода, и
канализациони инасталации, ќе бидат предмет на оваа урбанистичко-проектна документација и ќе
бидат дефинирани трасите на основните инфраструктурни водови, за кои е пожелно е да се водат
подземно во јасно дефинирани инфраструктурни коридори, а согласно добиените податоци и
информации од органите на државната управа и други субјекти.
Пристапот до локацијата за моторни возила ќе се планира преку постојниот локален пат.
Внатрешниот динамичен и стационарен сообраќај ќе се планира во рамките на планираниот
опфат. Согласно потребите на инвеститорот да се предвиди 16 паркинг место.
Доколку при изведување на земјаните работи за поставување на објектот, се наиде на археолошки
артефакти, односно дојде до откривање на материјални остатоци со културна историска вредност,
потребно е да се постапи во согласност со член 65 од Законот за заштита на културно наследство
(Сл.весник на Република Северна Македонија 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, 11/18 и 20/19), односно веднаш да се
запре со отпочнати градежни активности и да се извести надлежната институција за заштита на
културно наследство во смисла на член 129 од Законот.
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адреса: ул. Бул. Илинден бр. 107/17
Скопје, Р.Maкедонија
тел./факс: 02 3083575
е-mail: bildurban@gmail.com
жиро сметка: 270-0702349901-92
Халк Банка AД Скопје
даночен број: MK4057015528431
матичен број: 7023499
Друштво за трговија и услуги
„БИЛД УРБАН“ДООЕЛ Скопје

ПРОЕКТ:

ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА ДОГРАДБА

ГРАДБА:

А1.1 СТАНБЕНИ КУЌИ- СЛОБОДНОСТОЕЧКИ

МЕСТО:

КП 1702/2 И ДЕЛ ОД КП 1706,
КО ДОБРИ ДОЛ, ОПШТИНА СОПИШТЕ

ФАЗА:

АРХИТЕКТОНСКИ ПРОЕКТ (А)

ТЕХ БР:

0801-303-1/21

ИНВЕСТИТОР:

Стефан Шуневиќ

УПРАВИТЕЛ:

БОЈАН МУЛИЧКОВСКИ

СКОПЈЕ, ʵ̛̱̦ 2021

1. ОПШТ ДЕЛ

1.1. ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ
ПРОЕКТ:

ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА ДОГРАДБА

ГРАДБА:

ГРАДБА А1.1 – СТАНБЕНИ КУЌИ- СЛОБОДНОСТОЕЧКИ

МЕСТО:

КП 1702/2 И ДЕЛ ОД КП 1706, КО ДОБРИ ДОЛ, ОПШТИНА СОПИШТЕ

ТЕХНИЧКИ БРОЈ:

0801-303-1/20

ФАЗА:

АРХИТЕКТОНСКИ ПРОЕКТ

ИНВЕСТИТОРИ:

СТЕФАН ШУНЕВИЌ

ПРОЕКТАНТСКА
КУЌА:

„БИЛД УРБАН“ ДООЕЛ СКОПЈЕ
Булевар „Илинден“ 107/17 Карпош, Скопје
тел/факс 02 3083575

РАБОТЕН ТИМ:

Бојан Муличковски, диа – одговорен проектант

УПРАВИТЕЛ:

Бојан Муличковски

ИЗРАБОТЕНО: ʵ̛̱̦, 2021

адреса: ул. Бул. Илинден бр. 107/17
Скопје, Р.Maкедонија
тел./факс: 02 3083575
е-mail: bildurban@gmail.com
жиро сметка: 270-0702349901-92
Халк Банка AД Скопје
даночен број: MK4057015528431
матичен број: 7023499
Друштво за трговија и услуги
„БИЛД УРБАН“ДООЕЛ Скопје

Врз основа на Законот за градење (Службен весник на РМ број 130/09,
124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14,
28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16,
39/16 и 71/16) и Правилник за содржината на проектите, означувањето на
проектот, нaчинот на заверка на проектот од страна на одговорните лица и начинот
на користење на електронските записи (“Службен весник на РМ“ број 24/11, 68/13
и 81/13), а во врска со изработка на ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА ГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО
НАМЕНА А1.1 – СТАНБЕНИ КУЌИ- СЛОБОДНОСТОЕЧКИ НА КП 1702/2 И ДЕЛ ОД КП
1706, КО ДОБРИ ДОЛ, ОПШТИНА СОПИШТЕ, фаза Архитектонски проект, со
технички број 0801-303-1/20, БИЛД УРБАН д.о.о.е.л од Скопје го издава следното:

РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПРОЕКТАНТИ
За изработка на ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА ГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА А1.1 –
СТАНБЕНИ КУЌИ- СЛОБОДНОСТОЕЧКИ НА КП 1702/2 И ДЕЛ ОД КП 1706, КО
ДОБРИ ДОЛ, ОПШТИНА СОПИШТЕ, фаза Архитектонски проект, со технички број
0801-303-1/20, како проектанти се назначуваат:


Бојан Муличковски, диа овластување бр. 1.0363

Проектантите се должни Идејниот проект да го изработат согласно Законот
за градење (Службен весник на РМ број 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12,
144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14,
44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16 и 71/16) и Правилник за
содржината на проектите, означувањето на проектот, начинот на заверка на
проектот од страна на одговорните лица и начинот на користење на електронските
записи („Службен весник на РМ“ број 24/11, 68/13 и 81/13) како и другите важечки
прописи и нормативи од областа на проектирањето.

УПРАВИТЕЛ:

БОЈАН МУЛИЧКОВСКИ

3.1.1 ТЕХНИЧКИ ОПИС

3.1.1. ТЕХНИЧКИ ОПИС
1. Урбанистичко – архитектонски карактеристики
Во согласност со урбанистичкото решение и општите урбанистичко-архитектонски
услови изработен е ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА ГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА А1.1 – СТАНБЕНИ
КУЌИ- СЛОБОДНОСТОЕЧКИ НА КП 1702/2 И ДЕЛ ОД КП 1706, КО ДОБРИ ДОЛ,
ОПШТИНА СОПИШТЕ. При изработка на Идејниот проект следени се и важечката
законска регулатива, стандарди и нормативи за градба на овој тип објекти.
Општи Урбанистичко-архитектонски услови
Површина на парцела

4085 м²

Намена на градбата

A1.1

Површина за градба

607,5м²

Вкупна развиена површина за градба
по нивоа
Коефициент на искористеност на
ниво на парцела
Процент на изграденост на ниво на
парцела
Максимална висина до венец

1823 м²

Катност
Потребен број на паркинг места
Површина со зеленило на ниво на
парцела
Процент на површина со зеленило
на ниво на парцела

1.08
36%
12м
П+2
2
1361 м²
33%

2. Функционално решение
Функционалното решение на објектот е изработено во согласност со потребите на
Инвеститорот и врз основа на извршениот увид на зададената локација. При тоа е
водена сметка за задоволување на основните барања на функциите, ориентација,
важечките прописи за изведба на објекти, прилагодување на карактеристиките на
локација и естетските критериуми.
Влезот на локацијата со возило е од западната страна, преку постојна пристапна улица.
Со Идејниот проект се предвидува доградба на постоен објект на предметната
локација. Предвидени се сите потребни простории во согласност со инвеститорот –
кујна, трпезарија, бањи, спални соби, канцеларија, теретана, фоаје, дневна соба и сл.
3. Конструктивно решение
Конструкцијата на објектот е армирано бетонска, скелетна, столбови и греди
Темелењето е со лентовидни темели. Детално армирано бетонската конструкција ќе се
разработи во градежно-конструктивниот дел на Основниот проект.

Кровната конструкција е дрвена класична со столбчиња, подрожници и рогови.

4. Градежни и градежно занаетчиски работи
Градежно и градежно занаетчиските работи ќе биде детално објаснети во Основниот
проект. Фасадата е предвидена како контактна термоизолациона со завршен слој од
акрилен декоративен малтер. Покривањето е со ребрест поцинкуван и пластифициран
лим со соодветни олуци и други потребни елементи на лимарските работи.
Хидроизолација на објектот е предвидена хоризонталан и вертикална. Столарија е
воглавно стандардна, алуминумски прозори и двојно шперувани врати со финална
обработка што ќе биде дефинирана во Основниот проект.
5. Oбликување
Oбликување поголем дел е определено со динамиката на волумени поставени според
природните карактеристики на теренот во пад. Идејата за вклопување во природниот
амбиент прилагодување на климатските услови.

Скопје, ʵ̛̱̦ 2021 год.
Составил:
Бојан Муличковски, диа

3.2 ГРАФИЧКИ ДЕЛ
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ДРУШТВО ЗА АРХИТЕКТУРА И ГРАДЕЖНИШТВО
„ЛЕЛЕЛЕЛЕ„ ДОО СКОПЈЕ
Адреса - Ул. Разловечко Востание 4/4 Скопје
web: www.studiolelelele.com
e: studiolelelele@gmail.com
m:
++389 (0) 78 299 826

АРХИТЕКТОНСКИ ПРОЕКТ „А“
ОБЈЕКТ:
МЕСТО:
ИНВЕСТИТОР:
ПРОЕКТ:
ТЕХ.БРОЈ:

ЕДНОСЕМЕЈНА КУЌА ТИП 5
МАКЕДОНИЈА
РАЗЛИЧЕН
ОСНОВЕН ПРОЕКТ
Фаза: АРХИТЕКТУРА
06/2015
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ДРУШТВО ЗА АРХИТЕКТУРА И ГРАДЕЖНИШТВО
„ЛЕЛЕЛЕЛЕ„ ДОО СКОПЈЕ
Адреса - Ул. Разловечко Востание 4/4 Скопје
web: www.studiolelelele.com
e: studiolelelele@gmail.com
m:
++389 (0) 78 299 826

СОДРЖИНА:
1. ОПШТ ДЕЛ
- Насловна страна
- Содржина на проектната документација
- Документ од централен регистер на РМ
- Линценца за проектирање
- Решение за одредување на одговорен проектант
- Решенија за одредување на соработници
- Овластување

2. ПРОГРАМСКИ ДЕЛ
- Проектна програма

3. ПРОЕКТЕН ДЕЛ:
3.1 ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ
- тенхички опис
- предмер

3. 2 ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ:
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ДРУШТВО ЗА АРХИТЕКТУРА И ГРАДЕЖНИШТВО
„ЛЕЛЕЛЕЛЕ„ ДОО СКОПЈЕ
Адреса - Ул. Разловечко Востание 4/4 Скопје
web: www.studiolelelele.com
e: studiolelelele@gmail.com
m:
++389 (0) 78 299 826

ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ
СОДРЖИНА

01- Насловна Страна
02 - Moжни предлог СИТУАЦИИ 1:500
03 - Основа на темели 1:100
04 - Основа на приземје 1:100
05 - Основа на кат 1:100
06 - Основа на кров 1:100
07 - Пресеци 1:100
08 - Фасади 1:100
09- Детали 1:20
10 Шема на столарија 1 :40
11 Шема на столарија 1 :40
12 Шема на столарија 1 :40
13 Просторен Приказ
14 Просторен Приказ
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ДРУШТВО ЗА АРХИТЕКТУРА И ГРАДЕЖНИШТВО
„ЛЕЛЕЛЕЛЕ„ ДОО СКОПЈЕ
Адреса - Ул. Разловечко Востание 4/4 Скопје
web: www.studiolelelele.com
e: studiolelelele@gmail.com
m:
++389 (0) 78 299 826
Врз основа на одредбите од Законот за градење, односно, член 15 и член 57 Сл.весник на РМ
130/09) донесувам

РЕШЕНИЕ
За одредување одговорен проектант

Лицето Искра Лековска

дипл.инг.арх. се определува за одговорен проектант

за Фаза

Архитектура, при изработката на Основен проект за индивидуален објект Куќа Тип 5, различна
локација, Македонија.

Лицето Искра Лековска дипл.инг.арх. ги исполнува условите пропишани со одредбите од
Законот за градење, односно, член 15 и член 57 Сл.весник на РМ 130/09).

Управител
.................................
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Врз основа на одредбите од Законот за градење, односно, член 15 и член 57 Сл.весник на РМ
130/09) донесувам

РЕШЕНИЕ
За одредување соработник

Лицето Владимир Лековски

дипл.инг.арх. се определува за соработник за Фаза

Архитектура, при изработката на Основен проект за индивидуален објект – Куќа Тип 5, различна
локација, Македонија.
Лицето Владимир Лековски дипл.инг.арх. ги исполнува условите пропишани со одредбите
од Законот за градење, односно, член 15 и член 57 Сл.весник на РМ 130/09).

Управител
.................................
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ПРОЕКТНА ПРОГРАМА
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ДЕЛ IV.ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ – ПРОЕКТНА ПРОГРАМА

1.ПРОЕКТНИ БАРАЊА (ОПШТИ ЗАДОЛЖИТЕЛНИ УСЛОВИ)
Учесниците при изработка на основните проекти треба да ги има во предвид
следните насоки:
- Основно начело при изработката на основните проекти со сите фази со извршена
ревизија за 6 (шест) објекти со намена за индивидуално домување, треба да преставува
концептот на предложеното и награденото конкурсно решение, без ограничување во

однос на местоположбата и ориентационата поставеност.
-6те видови на објекти е потребно да бидат во ист стил, при што ќе се запази
континуитетот на фасадното обликување како и во предложеното конкурсно решение
- Објектите потребно е да ги задоволуваат стандардите за енергетска ефикасност.
Основните проекти во сите фази со извршена ревизија потребно е да биде бидат
изработени за 6 (шест) објекти за индивидуално домување со следниве карактеристики:
- Објект број 1:
- вкупна корисна површина на објектот: 60 м2
- катност на објектот: приземје
- Објект број 2:
- вкупна корисна површина на објектот: 80 м2
- катност на објектот: приземје
- Објект број 3:
- вкупна корисна површина на објектот: 100 м2
- катност на објектот: приземје
- Објект број 4:
- вкупна корисна површина на објектот: 120 м2
- катност на објектот: приземје + 1
- Објект број 5:
- вкупна корисна површина на објектот: 150 м2
- катност на објектот: приземје + 1
- Објект број 6:
- вкупна корисна површина на објектот: 180 м2
- катност на објектот: приземје + 1

2. СОДРЖИНА НА ОСНОВНИОТ ПРОЕКТ

Основените проекти потребно е да се со сите фази согласно Законот за градење и

ИСО 9001:2008

МТЦ–06-ЗП-13
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изработена ревизија од лиценцирано лице за ревизија на објекти од втора категорија.

3. ИСПОРАКА НА ОСНОВНИОТ ПРОЕКТ И РЕВИЗИЈА НА ОСНОВНИОТ ПРОЕКТ
Проектната документација се изработува на хартија спакувана во А-4 формат или на
друг соодветен материјал за цртање, односно пишување, како и во електронски запис,
со што се овозможува нејзина примена.
Основниот проект се испорачува:
-

во печатен облик во 3 (три) примероци
на ЦД диск: 3 (три) примероци

Ревизијата се испорачува:
-

во печатен облик во 3 (три) примероци
на ЦД диск: 3 (три) примероци

*НАПОМЕНА: Како основа за изработка на проектната документација,
Вршителот на услугата задолжително треба да го има во предвид конкурсното
решение заведено под број 49-15892 од 12.11.2014 година доставено под работна
шифра „РЕД“, како избрано најдобро конкурсно решение по спроведен конкурс за
идејно решение број 101/2014 година.

ИСО 9001:2008

МТЦ–06-ЗП-13
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ТЕХНИЧКИ ОПИС
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Lokacija
Objektite se proektirani vrz osnova na modularnata varijabilnost koja
ovozmo`uva sekoj tip na ku}a da ima mo`nost da se prilagodi na razli~ni
lokaciski uslovi: orientacii vo odnos na stranite na svetot, vlijanie od
neposredni sosedni objekti, pristapi od ulica, i sl. Vo grafi~kiot del od ovoj
proekt e ustanovena idealna orientacija na objektot vo odnos na stranite na
svetot kako i granica na mo`no odstapuvawe vo dispozicijata na objektot vo
konkretniot kontekst. Idealna orientacija za dneven prestoj (dnevna zona)
predstavuva jugoistok-jug dodeka prostoriite za spiewe (intimna zona) zazemaat
front na istok-jugoistok.
Osven predlo`enite 3 kombinacii za postavuvawe na objektot vo lokacija, da se
zemat predvid istite ovie samo so ogledalno zavrtuvawe na objektot, so {to se
zgolemuvaat mo`nostite za podobruvawe na kvaliteot na postavenost na objektot
vo odnos na prioritite (oreientacija, vlezovi, veter, teren i sl

16
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Dokolku terenot ima pogolem naklon potrebno e da se napravat odredeni izmeni
vo proektot vo konsultacija i odobrenie od proektantite.
Modularna koordinacija -sistem na modularni prostorni namenski edinici
So cel da se postigne maksimalna me|usebna kompatibilnost, modularnite
edinici proizleguvaat od modularniot niz na Zlaten Presek. Sekoja prostorna
edinica pretstavuva oddelna namena, soodvetno na gabaritot. Modularniot niz e
napraven so cel da se obezbedi maksimalna vnatre{na fleksibilnost na prostorot
so pomo{ na pregraduvawe, kako i rastewe na ku}ite kon nadvor po horizontala i
vertikala so pomo{ na dogradbi, nadgradbi koristjki gi predhodno spomnatite
moduli - sobi. Predvideno e sekoj prostoren modul da pretstavua celosen
18
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funkcionalen paket, so definiran konstruktiven sistem koj ima sposobnost da se
nadovrzuva poradi modularnata kompatibilnost.

Funkcija
Oslonuvajki se na kodot na prostorna organizacija na tradicionalnata makedonska
ku}a primenet e sistem na organizacija okolu centralno jadro kako povrzuva~ki
multifunkcionalen element.
Kaj tradicionalnata ku}a toj prostoren multifunkcionalen element pretstavuva
~ardakot kon kogo konvergiraat site prostorii. ^ardakot e multifunkcionalna
prostorna povrzuva~ka edinica koja istovremeno pretstavuva komunikacisko
jadro, prostor za boravewe i prostor za rabota.
Vo predlo`enite modeli na ku}i jadroto pretstavuva golem pristapen trem okolu
koj konvergiraat kujnata, dnevniot prestoj i vlezniot hol, a voedno pretstavuva
terasa, komunikacisko jadro i dneven prestoj.
Sistem na jadro
Arhitektonskite organizacii mo`at da bidat opi{ani kako sistemi na koi
razli~nite delovi se organizirani vo odnos na tematska idea. Ovie sistemi
ovozmo`uvaat disciplina nasproti ograni~uvawe, dozvoluvaat rast, ostavaat
prostor za scenario. Ovi sistemi mo`at da bidat taka elaborirani so {to mo`at
da se postignat beskrajni varijacii kompleksnosti.

19
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Sodr`ini na objektot i analiza na povr{ini

Prizemje

Vkupno neto povr{ina (bez terasa)..............................................................................90.7 m2
Vkupno bruto povr{ina bez terasa ...........................................................112 m2

Vkupno bruto povr{ina so terasa ..................................................................142.5 m2
20
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Kat

Vkupno neto povr{ina (bez terasa)..............................................................................52 m2
Vkupno bruto povr{ina bez terasa ...........................................................66.8 m2

Vkupno bruto povr{ina so terasa ..................................................................67.8 m2
Prizemje+ kat

Vkupno neto povr{ina (bez terasa)............................................................................142.7 m2
Vkupno bruto povr{ina bez terasa ...........................................................178.8 m2

Vkupno bruto povr{ina so terasa ..................................................................210.3 m2

Konstrukcija
Objektot e proektiran so armirano-betonska skeletna konstrukcija koja se sostoi
od podno`je od a.b trakasti temeli 60/40 sm postaveni vrz tampon od nabien ~akal
so debelina od 20 sm i posen beton 10 sm. Nad temelite se izdiga cokle od a.b
temelni yidovi 25/82 sm nad koi nalegnuva a.b prizemna plo~a d = 12sm vrz tampon
od nabien ~akal so debelina 15 sm, posen beton 5 sm i horizontalna hodroizolacija
za za{tita od vlaga vedna{ pod plo~ata. Krovot go nosi sistem od a.b stolbovi
25/40 sm i a.b gredi 25/40 sm. Krovnata konstrukcija nalegnuva vrz a.b serkala`i
25/20 sm i se sostoi od drveni kosi gredi 14/20 sm rasporedeni osovinski na
rastojanie od 80 sm.

Yidovi
Nadvore{nite fasadni yidovi se izveduvaat od {upliv kerami~ki termoblok d =
25 sm. Obrabotkata na yidovite od vnatre{na strana e so varov malter d = 2 sm 1 :
2 (var : pesok), gletuvani i bojadisani vo bela boja. Odnadvor yidovite se oblo`eni
so - контактна фасада (demit fasada) koja se sostoi od:
21
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лепак за стиропор д = 1 см,
стиропор графит плус д = 8 см,
армиран минерален малтер д = 5 мм,
завршно дек минерален малтер д = 3 мм, /
obloga so drveni {tici impregnirani za atmosferski vlijanija d=2.4sm
za{trafeni na fasada ili kameni plo~i д = 1.5 - 2 см (sooedvetni za fasada)
so лепак за плочки д = 0.5 см, (zavr{niot sloj vo sli~na boja kako drvenite
prozorski ramki)

So cel da se obezbedi nepre~ena prirodna ventilacija niz porite od yidot i
prijatna mikroklima na vnatre{niot prostor malterite treba da bidat mineralni
i site sloevi na yidnata konstrukcija propustlivi na vozduh.
Vnatre{nite pregradni yidovi se sostojat od {upliva tula d = 12 sm od dvete
strani obraboteni so varov malter d = 2 sm, gletuvani i bojadisani vo bela boja.
Fasada
Objektot e predviden da se obraboti so zavr{na demit fasada, so boja po predlog
na proektantite vo prilozite. Del od fasadnata povr{ina se predviduva da se
oblo`i so drveni {tici impregnirani za atmosferski vlijanija d=2.4sm
za{trafeni na fasada ili kameni plo~i (sooedvetni za fasada), po predlog na
proektantite. Rasporedot na razli~nite materijali vrz samata fasada (demit
fasada, plo~ki, {tici ), da bide usoglasen so proektot na proektantite. Nijansite
i boite na ovie materijali, po`elno e da se po predlog na proektantite, no istite
mo`at da bidat i spored `elbite na individualniot klient.

Podovi
Vo vnatre{nosta na objektot podovite se od dabov parket vrz pliva~ki pod od
cementna ko{ulica d =5 sm i elastaficiran tvrdopresuvan stiropor d = 5sm. Vo
kujnite i sanitarnite jazli podot e od kerami~ki plo~ki istotaka vrz pliva~ki
pod. Podot na terasata i vlezniot trem e od kameni plo~i d=2 sm vrz cementna
ko{ulica so identi~na boja i tekstura kako fasadniot kamen.

Krov
Krovnata konstrukcija se sostoi od drveni kosi gredi 14/20 sm. Izme|u gredite e
predvidena termoizolacija d = 20 sm. Pod gredite zatvoraweto i predvideno so
22
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gipskartonski plo~i d = 1.25 sm, освен во една од спалните соби во поткровниот дл каде
е предвиден спуштен гипс картонски плафон со изолација врз него. Krovnata pokrivka
se sostoi od: дрвени штици д =2.4 см, водонепропусна-паропропусна фолија, дрвени
летви 5/5 см, дрвени летви 5/5 см (во спр.правец so cel obezbeduvawe prirodna
ventilacija), челичен поцинкуван пластифициран профилиран лим д =0.5мм/38mm / или
opcionalno керамиди. Na slemeto se postavuva op{iv od lim, vrz pokrivkata, a na
kraevite okapnica pod rebrastiot lim. Na krajot od krovnata pokrivka se vr{i
op{ivawe so plastificiran lim.
Termoizolacija
Objektot vleguva vo kategorija na energetsko efikasni objekti. Termoizolacijata
se sostoi od: krovna izolacija od kamena volna d=20sm, fasdna termoizolacija od
stiropor grafit plus d=8 sm i podna termoizolacija od elastificiran
tvrdopreuvan stiropor d=5sm ispod cementnata ko{ulica.
Fasadni otvori –prozorci
Prozorcite se sostojat od drveni ramki od dabovo drvo predhodno impregmirano
protiv promenlivost na vlaga i mokrewe d=min 7sm i ispolna od termopan
troslojno staklo so tri vozdu{ni komori 4/16/4/16/6mm, kade vnatre{noto staklo
e niskoemisiono so obloga od metalni oksidi na vnatre{nata strana. Koeficient
na toplinska propuslivost na staklopaketot da iznesuva U=1.0 W/m²K или помалку
од 1, dodeka koeficientot na drvenata ramka da ne iznesuva pove}e od U=1.2 W/m²K.

Vrati
Vratite se izraboteni od furniran medijapan zavr{no obraboten i za{titen, so
tekstura i boja identi~na na prozorskite ramki i ispolna so termozvu~na
izolacija. Koeficient na toplinska propuslivost na nadvore{nite vlezni vrati
da iznesuva U=1.0 W/m²K или помалку од 1.

Izrabotil
d.i.a. Iskra Lekovska
Avgust 2015
23

ДРУШТВО ЗА АРХИТЕКТУРА И ГРАДЕЖНИШТВО
„ЛЕЛЕЛЕЛЕ„ ДОО СКОПЈЕ
Адреса - Ул. Разловечко Востание 4/4 Скопје
web: www.studiolelelele.com
e: studiolelelele@gmail.com
m:
++389 (0) 78 299 826

ГРАФИЧКИ ДЕЛ

9

