
Урбанистички  проект за формирање на градежна парцела  со намена А1.1-станбени  куќи- слободностоечки, на 
дел од  КП 911/2, КО Сопиште вон град,  во  Блок 5 од Урбанистички  план за село Сопиште,со разработка на Блок 
1, Општина Сопиште DPTU „PEOLEO“ DOOEL - Skopje 
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ul. Palmiro Toqati, br.167, Skopje 

УРБАНИСТИЧКИ  ПРОЕКТ ЗА СЕЛО 
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ТЕХ.БР: 1810/21 

УПРАВИТЕЛ: Љупчо Анастасов 

Skopje, 2021 
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Урбанистички  проект за село со намена А1.1-куќи со двор на  КП 911/2, КО Сопиште вон град,  во  Блок 5 од 
Урбанистички  план за село Сопиште,со разработка на Блок 1, Општина Сопиште 

С О Д Р Ж И Н А: 

1. ОПШТ ДЕЛ

- Регистрација на фирма

- Лиценца на фирмата

- Решение за назначување на планери

- Овластувања на носителите на проектна документација

2. УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ

А-ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ

1. Проектна програма

2. Инвентаризација на снимен изграден градежен фонд, вкупна физичка супраструктура

и комунална инфраструктура во рамки на проектниот опфат

3. Евидентирање - Инвентаризација на градбите со правен статус стекнат по основ на

Законот за постапување со бесправно изградени објекти

4. Опис и образложение на проектниот концепт на урбанистичкото решение на

градежната парцела

4.1. Граници и површина на архитектонско урбанистичкиот проект 

4.2. Извод од општи и посебни одредби на Урбанистичкиот план за градежна 

парцела 

4.3. Проектно решение 

4.4. Образложение на содржината на градбите 

4.5. Сообраќајно и нивелационо решение 

4.6. Xидротехничка инфраструктура 

4.7. Водоснабдување и канализација 

4.8. Електро-енергетика и ПТТ инсталации 

4.9. Партерно решение на озеленување 

5. Нумерички показатели

6. Билансни показатели

7. Општи услови за изградба

8. Посебни услови за градење

9. Мерки за заштита на животната средина

9.1.Заштита на почвата

9.2.Заштита на водите

9.3.Заштита на воздухот

10. Мерки за заштита и спасување

10.1. Засолнување

10.2. Заштита и спасување од поплави 

10.3. Заштита и спасување од пожари, експлозии и опасни материи 

10.4. Заштита од неексплодирани убојни и други експлозивни средства 

10.5. Заштита и спасување од урнатини 



Урбанистички  проект за село со намена А1.1-куќи со двор на  КП 911/2, КО Сопиште вон град,  во  Блок 5 од 

Урбанистички  план за село Сопиште,со разработка на Блок  1, Општина Сопиште 

10.6. Спасување од сообраќајни несреќи 

10.7. Евакуација 

10.8. Згрижување на загрозеното и настраданото население 

10.9. Радиолошка, хемиска и биолошка заштита 

10.10. Прва медицинска помош 

11. Заштита на културно-историско наследство

12. Услови за движење на лица со инвалидитет

 ПРИЛОЗИ КОН ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ 

• Геодетски елаборат за ажурирана геодетска подлога заверена во АКН и прва

страна во pdf  формат

• Имотен лист

• Податоци и информации од надлежни субјекти од член 47 од Законот за

урбанистичко планирање

• Потврда од Агенција за катастар на недвижности за преклоп во системот на

Графички регистар за градежно земјиште.

Б-ГРАФИЧКИ ДЕЛ 

1. Извод од УПС Сопиште -разработка на Блок 1,

плански период 2012-2022  1:1000 

2. Ажурирана геодетска подлога со граница на проектен опфат 1:500 

3. Инвентаризација на изградениот градежен фонд, вкупната физичка супраструктура и

комунална инфраструктура во планскиот опфат  1:500 

4. Урбанистичко решение на градежна парцела 1:500 

5. Проектно решение на внатрешниот динамичен и стациониран сообраќај1:500

6. Проектно решение на приклучоците, објектите и водовите на внатрешниот развод на

сите комунални инфраструктури         1:500 

7.Проектно решение на зеленило 1:500 

8.Синтезен план 1:500 



ОПШТ ДЕЛ 











Врз основа на чл. 58,став 2,точка 5 од Законот за урбанистичко планирање (Сл.весник 

на РМ, 32/20), а во врска со изработка на Урбанистички  проект за село со намена 
А1.1-куќи со двор на  КП 878/4, КО Сопиште вон град,  во  Блок 5 од Урбанистички  

план за село Сопиште,со разработка на Блок 1, Општина Сопиште, Пеолео дооел 

Скопје го издава следното :  

РЕШЕНИЕ 

за назначување на планери 

Анче Димитриевска Толевска,дипл.инж.арх.овластување бр.0,0102 

Мери Бајлозова дипл.инж.арх.овластување бр.0,0573 

Планерите се должни планот да го изработат согласно Законот за урбанистичко 

планирање (Сл.весник на РМ, 32/20), Правилник за урбанистичко планирање 

(Сл.весник на РМ, 225/20 и 219/21), како и други важечки прописи и нормативи од 

областа на урбанизмот. 

УПРАВИТЕЛ 

Љупчо Анастасов 
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тел
е-mail: glonas.gku@gmail.com

Zoran Lazarevski Digitally signed by Zoran Lazarevski 
Date: 2021.10.06 11:39:31 +02'00'



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

1110-647/2021 од 06.10.2021 11:40:24 1110-647/2021

Центар за катастар на недвижности Скопје

за електронска заверка на геодетски елаборат

Извршена е електронска заверка на геодетскиот елаборат за Геодетски елаборат за
ажурирана геодетска подлога, изработен од: ГЛОНАС ДООЕЛ СКОПЈЕ, заведена
под број: 08/21-355-3 од 06.10.2021 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 06.10.2021 11:40:24 часот.

И З В Е С Т У В А Њ Е

(име и презиме, потпис)

Службено лице

ГЛОНАС ДООЕЛ СКОПЈЕМ.П.

www.katastar.gov.mk

Податоци за сертификатот на АКН на Р. Македонија
Издаден на: ELEKTRONSKI ShALTER
Издавач: Makedonski Telekom CA
Сериски број: 5f 25 9d ae
Валиден до: 16.08.2023
Датум и час на потпишување: 06.10.2021 во 11:42:12
Документот е дигитално потпишан и е правно валиден



Податоци, информации и мислења 















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 

 
 

 
 
 
 
 
 Македонски Телеком АД - Скопје  

Кеј 13 Ноември бр.6, 1000 Скопје 

 
Бр: 38235 
Дата: 23.09.2021 

  
До 
ДТПУ Пеолео ДООЕЛ Скопје 
Ул. Палмиро Тољати бр. 167, 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 за формирање на градежна парцела со намена А1.1-станбени куќи- слободностоечки, на
КП 911/2, КО Сопиште вон град, во Блок 5 од Урбанистички план за село Сопиште,со разработка на Блок 1, 
Општина Сопиште, Ве известуваме дека во границите на планскиот опфат нема постојна МКТ инфраструктура. 
 
ННапомена: Информациите содржани во овој документ се доверливи и тие се наменети за користење само од страна на 
ппримателот. Примателот е обврзан да превземе разумно ниво на грижа заради заштита на доверливите информации 
ссодржанни во документот. Воедно, примателот е обврзан документот или било кој дел од неговата содржина да не го открива 
иили 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 

                                         

Makedonski 
Telekom CA, 
Nikolche 
Tasevski

Digitally signed 
by Makedonski 
Telekom CA, 
Nikolche Tasevski 
Date: 2021.09.23 
08:29:06 +02'00'



Друштво за комуникациски услуги A1 Македонија ДООЕЛ Скопје, Плоштад Пресвета Богородица бр.1, 1000 Скопје, 
Република Северна Македонија, ЕМБС: 7068310, Тел: +389 2 3100077, Факс: +389 2 3110077, e-mail: info@A1.mk 

До: Друштво за производство, трговија и услуги ПЕОЛЕО ДООЕЛ Скопје 

                                             Скопје, __________________    
 

Предмет: Податоци и информации од општини/институции 

Почитувани, 

Во врска со Вашето барање за доставување на податоци и информации од 
општини/институции поднесено преку системот Е-Урбанизам со број на постапка 
38235 креирано на 20.09.2021 година и наслов ‘Урбанистички проект за формирање 
на градежна парцела со намена А1.1-станбени куќи- слободностоечки, на КП 911/2, 
КО Сопиште вон град, во Блок 5 од Урбанистички план за село Сопиште,со 
разработка на Блок 1, Општина Сопиште’ доставено до А1 Македонија ДООЕЛ 
Скопје, Ве известуваме дека за предметното подрачје за опфатот кој е доставен 
имаме постојни надземни/подземни инсталации. 

Во прилог Ви ги доставуваме постојните надземни/подземни инсталации во 
електронска форма во PDF и DWG формат.  

Прилог: 
 1 (еден) примерок од постојните надземни/подземни инсталации на А1 
Македонија во електронска форма во PDF и DWG 

Лице за контакт:      
Влатко Димовски         тел. 077/772-582 
Андреа Јовановски      тел. 077/772-370 

Срдечен поздрав, 

За А1 Македонија ДООЕЛ Скопје      
Никола Здравковски  
Менаџер за инфраструктура, документација и регулаторно ускладување  

__________________________  Nikola 
Zdravkovski

Digitally signed by Nikola Zdravkovski 
DN: dc=hr, dc=vipnet, dc=win, 
ou=oneVip, ou=Users, ou=exVip, 
cn=Nikola Zdravkovski, email=Nikola.
Zdravkovski@A1.mk 
Date: 2021.09.22 11:21:43 +02'00'



Coaxial_Cables_Aerial

Pipes

Trenches

Opfat_Extent

Opfat entities

ЛЕГЕНДА:

Р = 1:1500

ПОДЗЕМНА И НАДЗЕМНА
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИСКА ИНФРАСТРУКТУРА

А1 МАКЕДОНИЈА

Дата: 2021-09-21

* Duct - Подземно
* Aerial - Надземно
* Trench - Ров
* Pipe - Цевка/Туба
* Overhead line - Надземна рута
* Coax cable - Коаксијален кабел
* Optical cable - Оптички кабел
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Бр. 1302-3598/1
23.09.2021 год.

Постоечка в одов одна мрежа

ЛЕГЕНДА: 1:1,000±



Makedonski 
Telekom CA, 
ELI 
POPOVSKA

Digitally signed by 
Makedonski 
Telekom CA, ELI 
POPOVSKA 
Date: 2021.09.24 
14:08:28 +02'00'





 

 

 
 
 
 

                                                                                                                  ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ Скопје 

                                             Друштво за дистрибуција на електрична енергија 
                                                                                                        Бр.  10-55/4 – 384 од  23.09.2021 год. 

                                                                                                                                                      Скопје 

Одговорно лице: Марко Бирачоски 
Контакт телефон: +389 72 933 219 

 
Предмет: Издавање на податоци за електроенергетски објекти и инфраструктура oд 
ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ, Скопје 
  

Почитувани, 
 
Во врска со Вашиот допис број 02-20-09/1 од 20.09.2021 година, со кој барате да Ви издадеме 
податоци за електроенергетски објекти и инфраструктура од ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ, Скопје за 
изработка на Урбанистички проект за формирање на градежна парцела со намена А1.1-станбени куќи- 
слободностоечки, на КП 911/2, КО Сопиште вон град, во Блок 5 од Урбанистички план за село 
Сопиште,со разработка на Блок 1, 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 Martin 

Jankovski

Digitally signed by 
Martin Jankovski 
Date: 2021.09.29 
08:56:12 +02'00'
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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 

Влада на Република Северна Македонија 
 

ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ 

Сектор за превенција, планирање и развој 

Одделение за издавање на урбанистичка согласност 

 

Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut 

DREJTORIA PËR MBROJTJE DHE SHPËTIM 

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

 
 

 
27.Септември. 2021 

Архивски број: 
Бр: 09-2491/2 

Дo 

ПЕОЛЕО  ДООЕЛ –  Скопје  

ул. Палмиро Тољати бр.167 

1000 Скопје  

Предмет:  Барање за податоци и информации 
Врска:      Ваш акт  бр. 02-20-09/1  од  20.09.2021  

   

        Согласно чл. 32 став 1 од Законот за просторно и урбанистичко планирање, и 

задолжувањето од Директорот на ДЗС бр.02-564/1 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 

                                                                           

                                                                 И З В Е С Т У В А Њ Е 

 

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 за формирање на градежна 

парцела со намена А1.1 - станбени куќи – слободностоечки, на КП 911/2, КО 

Сопиште вон град, во Блок 5 од Урбанистички план за село Сопиште, со 

разработка на Блок 1, 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 

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 за формирање на градежна парцела со намена А1.1 - станбени куќи – 



 
 

22 
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 

слободностоечки, на КП 911/2, КО Сопиште вон град, во Блок 5 од 

Урбанистички план за село Сопиште, со разработка на Блок 1, 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.    ЗЗАШТИТА 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.

      

       Наведените  претходни услови треба да се вградат во Урбанистички 

проект за формирање на градежна парцела со намена А1.1 - станбени куќи –

слободностоечки, на КП 911/2, КО Сопиште вон град, во Блок 5 од 

Урбанистички план за село Сопиште, со разработка на Блок 1, Општина 

Сопишт 

по задолжение од Директорот

                     Советник 

                                                                                         Александар Докузовски 
Доставено до: 

- ННасловот 

- Архива       
Aleksandar Dokuzovski

Digitally signed by Aleksandar 
Dokuzovski 
Date: 2021.09.27 07:38:28 +02'00'



           Позитивни мислења 









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  



 

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 

 

 
 Andrijana 

Stankovikj

Digitally signed by 
Andrijana Stankovikj 
Date: 2021.10.25 
11:25:40 +02'00'



Друштво за комуникациски услуги A1 Македонија ДООЕЛ Скопје, Плоштад Пресвета Богородица бр.1, 1000 Скопје, 
Република Северна Македонија, ЕМБС: 7068310, Тел: +389 2 3100077, Факс: +389 2 3110077, e-mail: info@A1.mk 

До: Друштво за производство, трговија и услуги  
ПЕОЛЕО ДООЕЛ Скопје 

                                                     Скопје, __________________                 

Предмет: Мислења од општини/институции 

Почитувани, 

Во врска со Вашето барање за доставување на мислења од општини/институции 
поднесено преку системот Е-Урбанизам со број на постапка 38790 креирано на 
19.10.2021 година и наслов ‘Позитивно-Урбанистички проект за формирање на 
градежна парцела со намена А1.1-станбени куќи- слободностоечки, на дел од КП 
911/2, КО Сопиште вон град, во Блок 5 од Урбанистички план за село Сопиште,со 
разработка на Блок 1, Општина Сопиште’ доставено до А1 Македонија ДООЕЛ 
Скопје, Ве известуваме дека издаваме позитивно мислње. 

Напомена: Доколку има потреба од дислокација на постојната 
телекомуникациска инфраструктура, планерот е должен да постави 
новопланирана траса во рамките на експропријационата линија во 
консултација со сопственикот на постоечката инфраструктура - А1 
Македонија ДООЕЛ Скопје. Трошоците за дислокација на постојната 
телекомуникациска инфраструктура ги сноси инвеститорот на проектот. 

Лице за контакт:      
Влатко Димовски         тел. 077/772-582 
Андреа Јовановски      тел. 077/772-370 

Срдечен поздрав, 

За А1 Македонија ДООЕЛ Скопје      
Никола Здравковски  
Менаџер за инфраструктура, документација и регулаторно ускладување  

__________________________  Nikola 
Zdravkovski

Digitally signed by Nikola 
Zdravkovski 
DN: dc=hr, dc=vipnet, dc=win, 
ou=oneVip, ou=Users, ou=exVip, 
cn=Nikola Zdravkovski, 
email=Nikola.Zdravkovski@A1.mk 
Date: 2021.10.19 10:04:46 +02'00'



 

 

 
 
 
 
 

                                                                                                                  ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ Скопје 
                                             Друштво за дистрибуција на електрична енергија 

                                                                                                        Бр. 10-55/2-430  од 20.10.2021 
                                                                                                                                                      Скопје 

 

 

 

Одговорно лицe:  Ѓорги Полинцев 

Контакт телефон: 072 931 729 

 

 
Предмет: Издавање на мислење за електроенергетски објекти и инфраструктура oд 
ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ, Скопје 
  

 
 
Почитувани, 
 

Во врска со Вашиот допис број 02-19-10/1 од 19.10.2021 година, со кој барате да дадеме мислење 
за Урбанистички проект за формирање на градежна парцела со намена А1.1- станбени куќи- 
слободностоечки, на дел од КП 911/2, КО Сопиште вон град, во Блок 5 од Урбанистички план за село 
Сопиште,со разработка на Блок 1, Општина Сопиште, Ве известуваме дека немаме забелешки за 
постојните и новопланираните електроенергетски објекти и инфраструктура и Ви даваме ПОЗИТИВНО 
мислење. 
 

Услов е кај сите вкрстувања и приближувања до електроенергетски објекти и инфраструктура, да се 
запазуваат законските прописи и работни норми.  
 

Задолжително да се почитуваат заштитните појаси на електроенергетските објекти согласно 
Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.  

 
Доколку во опфатот е потребна промена или дислокација на електроенергетските објекти и 

инфраструктура, потребно е да се предвиди локација/траса за дислокација на објектите и 
инфраструктурата и инвеститорот е должен да ги надомести трошоците за дислокација. 
 
 
 
Со почит, 
 
Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје 
Oддел Мрежен Инженеринг 
 
 
 
 
 

GjORGI 
POLINCEV

Digitally signed 
by GjORGI 
POLINCEV 
Date: 2021.10.20 
08:18:29 +02'00'
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Урбанистички проект 

Текстуален дел  







Урбанистички  проект за  село со намена А1.1-куќи со двор на   КП 911/2, КО Сопиште вон град,  во  Блок 5 
од Урбанистички  план за село Сопиште,со разработка на Блок 1, Општина Сопиште 

2. ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА НА СНИМЕН ИЗГРАДЕН ГРАДЕЖЕН ФОНД ,ВКУПНА ФИЗИЧКА 
СУПРАСТРУКТУРА И КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА ВО РАМКИТЕ НА ПРОЕКТНИОТ 
ОПФАТ

Просторот дефиниран за изработка на Урбанистички  проект зза село со намена         
А1.1-куќи со двор на  КП 911/2,  КО Сопиште вон град,  во  Блок 5 од Урбанистички  

план за село Сопиште,со разработка на Блок 1, Општина Сопиште , се граничи со (КП 

911/1 и 911/8 ) од северозападната страна , со пристапна улица од североисточната 

страна  ,  од  југоисточната страна со (КП 910/1) и со КП 911/5,911/7 и 911/4 од западна. 

Градежната парцела  5.1.  со површина од 877,36 м2 е формирана  од

катастерската парцела  911/2 во КО Сопиште вон град , Општина Сопиште која е во 

сопственост на Инвеститорот Иван Бановски и Македонка Бановска. 

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.

Дефинираниот простор е градежно неизграден.

При увидот на лице место, согледано е дека на просторот не постои ниту 

еден изграден обејкт, како што е прикажано во ажурирана геодетска подлога, а 

со овој  урбанистички проект просторот треба програмски да се дополни за 

реалните потреби на Инвеститорот. 

На геодетската подлога, изработена од овластена фирма за катастар, 

Друштво за геодетски и катастарски работи “ Глонас “ ДООЕЛ Скопје  ажурирана 

е состојбата на просторот, со сите свои параметри на поставеност, димензии и 

висински точки на предметната локација и нејзината околина. 

Во рамките на проектниот опфат нема изградено објекти односно 

земјиштето е градежно неизградено. 

КП

Вкупна 

површина на 

проектен 

опфат м²

Број на 

градба во 

ГП

Намена на површини

Површина 

на 

парцела

површина 

по намена 

м²

висина на 

венец м
катност

површина 

под 

градба м²

бруто 

површина 

за градба 

м²

КП 911/2 877,36 / НЗ - Неизградено земјиште 877,36 0

Вкупно: 877,36 - - 877,36 - - 0 0

ПОСТОЈНА СОСТОЈБА



Урбанистички  проект зза село со намена А1.1-куќи со двор на   КП 911/2, КО Сопиште вон град,  во  Блок 5 
од Урбанистички  план за село Сопиште,со разработка на Блок 1, Општина Сопиште 

a. Инвентаризација на изграден градежен фонд

Во рамките на предметната катастарска парцела формирана е градежна парцела 

на КП 911/2 со површина од 877,36 2  која е со основна класа на намена  : 

А Домување 

А1.1  станбени  куќи- слободностоечки 

Согласно имотен лист број 12989 на КП 911/2  нема изградени објекти. 

б. Инвентаризирани комунални инфраструктурни градби 

Водоснабдување 

Согласно Урбанистички  план за село Сопиште, со разработка на Блок 1, Општина 

Сопиште  низ проектниот опфат постои инфраструктура: 

Изведена водоводна линија со профил Ø80 мм 

 Канализациона и атмосферска мрежа 

 нема постоечка канализациона и атмосферска инфраструктура. 

 Електроенергетска мрежа 

постои нисконапонски 04кв надземен и 10/20КВ подземен кабелски вод,. 

3. ОПИС И ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПРОЕКТНИОТ КОНЦЕПТ НА УРБАНИСТИЧКОТО 
РЕШЕНИЕ ВО ГРАДЕЖНАТА ПАРЦЕЛА

4.1 Опис на дејностите или активностите кои се одвиваат во градбите во градежната 
парцела

Формирана е градежна парцела 5.1 со намена А1.1 куќи со двор на КП 911/2 КО 

Сопиште вон град , Општина Сопиште каде проектниот опфат  е со површина од 

877,36м2. 

Како група на  класа на намена и  поединечна намена се предвидува : 

А Домување 

А1.1 станбени  куќи- слободностоечки 

Програмски со урбанистичкиот проект е дефиниран објект за индивидуално 

домување, составен од еден објект за индивидуално домување .Вака предвидениот 

објект не ги надминува параметрите зададени со изводот од  планската документација. 

Г.П. намена на површини
класа на 

намена

висина 

на венец
катност

површина на 

парцела

површина под 

градба /м2/

бруто 

површина за 

градба   /м2/

процент на 

изграденост

коефициент на 

искористеност

Компатибилни класи на намена на 

основната класа на намена и максимален 

дозволен % на учество

Максимален дозволен 

% на учество на збирот 

на компатибилни 

класи на намени

Максимална 

дозволена површина 

на компатибилни 

класи на намена

1
А1-ДОМУВАЊЕ ВО 

СТАНБЕНИ КУЌИ-OBJEKT 1
А1 10,20 П+1+Пк 162,35 m2 350,00 m2 Б1-30%В1-30%,Д3-30%,Б5-5% 30% 105 m2

2

А1-ДОМУВАЊЕ ВО 

СТАНБЕНИ КУЌИ-OBJEKT 2  

_ГАРАЖА

А1 5,00 П 62,23 m2 62,23 m2

Паркинг 30,00 m2

Зеленило - - - 371,24 m2 - - - -

Тротоари - - - 251,54 m2 - - - -

/ / 877,36 m2 877,36 m2 412,23 m2 25,60% 0,47 105 m2Вкупно   опфат КП 911/2: -

УП ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА

Нумерички показатели

5.1 877,36 m2 25,60% 0,47



Урбанистички  проект за село со намена А1.1-куќи со двор на    КП 911/2, КО Сопиште вон град,  во  Блок 5 
од Урбанистички  план за село Сопиште,со разработка на Блок 1, Општина Сопиште 

Појдовна основа за формирање Градежна парцела 5.1 со намена А1.1 куќи со двор е 

согласно член 58, став 2,точка 5 од Законот за урбанистичко планирање (Сл. Весник 

на РМ бр. 32/20), каде со Урбанистички проект за разработување на урбанистички 

план за село од член 14 став (2) точки 2 и 3  од истиот закон, каде што не се 
формирани градежни парцели, а катастарските парцели ги задоволуваат условите за 

формирање на градежна парцела пропишани согласно со членот 24 од истиот закон 

и Проектната програма изготвена и потпишана од Инвеститорот во која се 

дефинирани основните програмски барања за објектот кој треба да се изгради како и 

одобреното концептуално архитектонско решение.  

Врз основа на член 52,став 3 од Правилник за урбанистичко планирање (Службен 

весник бр. 225/20). оформена е  Површината за градење за куќи со двор.

За пристап до објектот се предвидува плато за пешаци на североисточната 

страна на парцелата, додека за возила е предвидена гаража за две возила и две 

паркинг места. 

Согласно идејниот проект приклучок на водоводната мрежа е планирано од 

улица, додека истиот ќе биде реализиран согласно хидротехнички услови од ЈП 

Водовод и канализација . 

Одведувањето на фекалните и отпадните води од објектот ќе се врши преку 

планирана фекална канализација со изработен основен проект. 

Приклучувањето на отпадните води на планираната фекална канализација со УПС, ќе 

биде во соработка и под услови кои ќе ги дефинира ЈП “Водовод и канализација“ кое е 

надлежно за одржување на мрежата. 

За прифаќање на фекалните и отпадните води од објектите предвидена е изградба на 

фекална канализациона мрежа. Се до приклучувањето на фекалната канализација 

отпадните води ќе се одводнуваат во базенот за фекална вода во рамки на проектнот 

опфат. 

Одведувањето на атмосферските води од објектот ќе се врши преку планирана 

атмосферска канализација со изработен основен проект. 

Атмосферските отпадни води ќе се испуштаат во најблиските реципиенти или во 

канализациската мрежа на градот Скопје или на новопредвидена мрежа. 

Приклучувањето на атмосферската канализациска мрежа ќе биде во соработка и под 

услови кои ќе ги дефинира ЈП “Водовод и канализација“ кое е надлежно за одржување 

на мрежата. 

Секоја градба за кој има потреба од одведување на отпадните води да се поврзе со 

примарната канализациска мрежа за одведување на отпадните води во приклучна 

шахта (армиранобетонска, со прописен капак на отворот), поставена на пресекот со 

осовината на примарниот одводен канал. 

Градбата на примарните и секундарните канализациски мрежи ќе се утврди врз основа 

на основен проект. 

Напојувањето со електрична енергија за доградбата се предвидува преку 

постоечката мрежа на ЕВН .  

Телекомуниациско поврзување на сите објекти се предвидува преку планирана 

телекомуникациска инфраструктура. 



Урбанистички  проект за село со намена А1.1-куќи со двор на   КП 911/2, КО Сопиште вон град,  во  Блок 5 
од Урбанистички  план за село Сопиште,со разработка на Блок 1, Општина Сопиште 

4.2. Проектно решение на внатрешни сообраќајници и начин на 

обезбедување на потребен број на паркинг места 

Уличната  мрежа  е  поставена  со  Урбанистички  план за село Сопиште, со 

разработка на Блок 1, Општина Сопиште  . 

Колскиот пристап во градежната парцела 5.1 е обезбеден од пристапна  улица 

“1“ . За оваа градежна парцела предвидено е поврзување со околната сообраќајна 

мрежа преку постоечка улица, преку која се пристапува со моторни возила во 

парцелата каде се паркираат.  Истата е дадена во графичките прилози, а со овој 

урбанистички проект  е јавна површина регулирана со регулациона линија . 

Нивелационото решение на градежната парцела произлегува од урбанистичкото 

решение,  како  и  од  постојната  состојба  –  конфигурација  на теренот. Сите 

сообраќајни површини пешачки и моторни дефинирани се и меѓусебно поврзани со 

надолжни нагиби на нивелетите, односно дефинирани висински коти. 

Појдовна основа за изработка на нивелацискиот план се висинските коти на 

постоечката ул. “1“. Подолжните падови   на оваа сообраќајница се во границите на 

дозволени за ваков вид сообраќајници и Правилникот за урбанситичко планирање 

(Сл.весник на Р.Македонија бр. 225/20 и 219/21). 
Во рамките на градежната парцела во површината за колски сообраќај има 

планирано две места за паркирање и гаража за две возила. 

Профил  на пристапна улица 1  е: 

пресек “ А-А” со ширина од 5,5m. 



Урбанистички  проект за село со намена А1.1-куќи со двор на    КП 911/2, КО Сопиште вон град,  во  Блок 5 
од Урбанистички  план за село Сопиште,со разработка на Блок 1, Општина Сопиште 

Потребата од паркинг простор е предвидено да се решава во рамките на градежната 

парцела  и тоа е основниот услов за постигнување на максималната висина  и 

максимално дадената бруто развиена површина. 

Се  утврдува паркиралиштето да  се  изведе од  , во рамките на градежната парцела. 

Сообраќајните потреби на градежната парцела треба да ги задоволат следните 
стандарди: 

А А1.1 куќи со двор

-за станбени куќи по едно паркинг место на една станбена единици;

Со оглед дека е предвидена една станбена единица потребен број на паркинг места 

изнесува 1 возило. 

Обезбедени се вкупно 4 паркинг места во градежната парцела 5.1 

Со овој Урбанистички проект не се предвидени рампи за совладување на 

денивелацијата помеѓу тротоарот и влезот во објектот ,бидејки не се содржани во 

проектната програма на Инвеститорот , а истите може да се дополнат во основниот 

проект и да се создадат услови за непречено движење на инвалидизирани лица во 

рамките  на  градежната  парцела  со  максимален  наклон  од  8,33%  ,  согласно член 

76 ,став 1 од Правилникот за урбанистичко планирање (Сл.весник на Р.Македонија бр. 

225/20 и 219/21). 

Постојната и времената урбана опрема на јавните пешачки површини не смее 

да преставува архитектонска бариера и да го попречува или отежнува сообраќајот на 

пешаците , на инвалидизираните лица со колички и на возилата. Секаде каде 

постоечката урбана опрема (канделабри, цвеќарници...)  пречи на движењето на 

возилата и пешаците да бидат дислоцирани. 

4.3. Проектни решенија за приклучоците, објектите и 

водовите на внатрешен развод на хидротехничките  инсталации 

Планираниот развој за водоснабдување и одводнување на фекалните отпадни и 

атмосферски води во градежната парцели опфатена со урнабистички проект, се 

заснива врз основа на предходно изготвениот Урбанистички  план за село Сопиште ( 

со разработка на блок 1) , Општина Сопиште, писмата добиени како одговор од 

институциите, како и согледувања кои се усогласени со споменатиот УПС  по однос на 

можностите за решавање на проблематиката која е предмет на оваа планска 

документација 

Потребните количини на санитарна вода ќе се обезбедат од водоводната мрежа на ЈП 

Водовод и Канализција Скопје. 



Урбанистички  проект за село со намена А1.1-куќи со двор на    КП 911/2, КО Сопиште вон град,  во  Блок 5 
од Урбанистички  план за село Сопиште,со разработка на Блок 1, Општина Сопиште 

Водоснабдување 

*Водоснабдителна мрежа

Парцелата 5.1 со намена А1 зафаќа вкупна површина од 0,87 ха. Санитарна 

вода треба да се обезбеди за објектите кои се предвидени на парцелата. Површината 

која е под заштитно зеленило (во границите на оградениот простор), за која треба 

да се обезбеди вода за поливање, изнесува 0,37 ха. 

Qк - водоснабдителна норма Q = 250 l/ден/жит. 

Потребните количини на техничка вода се обезбедат од независен извор - бунари. 

Местоположбата на бунарите и динамиката на користење на подземните води ќе биде 

дефинирана врз основа на извршени хидрогеолошки истражни и пробно 

експлоатациони работи, како и основни проекти, со што ќе се утврди капацитетот на 

бунарот (бунарите). Исто така треба да се извршат и испитувања со кои ќе се утврди 

квалитетот на водата, односно дали физичко-хемиските и бактериолошките 

карактеристики на водата одговараат на критериумите за соодветната намена. 

Одведување на отпадни води 

Одведувањето на фекалните и отпадните води од објектот ќе се врши преку 

планирана фекална и атмосферска канализација со изработен основен проект. 

*Фекална канализациска мрежа

Фекална канализациска мрежа во парцелата предвидено е да биде изведена 

од цевки со минимален дијаметар од 150 мм. На канализационата мрежа ќе бидат 

изведени ревизиони и приклучни шахти и други објекти потребни за функционирање 

на канализациската мрежа. 

Приклучувањето на отпадните води на планираната фекална канализација со УПС, ќе 

биде во соработка и под услови кои ќе ги дефинира ЈП “Водовод и канализација“ кое е 

надлежно за одржување на мрежата. 

За прифаќање на фекалните и отпадните води од објектите предвидена е изградба на 

фекална канализациона мрежа. Се до приклучувањето на фекалната канализација 

отпадните води ќе се одводнуваат во базенот за фекална вода во рамки на проектнот 

опфат. 

Количината на отпадните фекални води предвидуваме да изнесува 80% од 

потрошувачката на санитарна вода зголемена за 25% поради инфилтрација на 

подземни и други води. 

Приклучокот со примарниот вод да се изврши според важечките стандарди и 

нормативи за тој вид инфраструктура. 

Базенот за фекална вода има задача да ја прифати фекалната отпадна вода во траење 

додека се наполни а потоа со специјално возило се исцрпи од него и се однесе во 

најблиска фекална канализација или пречистителна станица. 
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Базенот за фекална вода е предвиден од четири комори со по 15м3 што вкупно е 60м3

и истиот е означен со” Y ”во графичките прилози. 

Базенот за фекална вода е предвиден од армиран бетон со дебелина на ѕидовите и 

плочите од 20см и армиран со мрежна арматура Q188 Бетонот е предвиден да биде 

водонепропусен со додаток на хидрофоб при бетонирањето. 

Од надворешната страна на ѕидовите и плочите е предвидена хидроизолација 

од ПВЦ фолија испод плочите е предвидена бетонска подлога од мршав бетон во два 

слоја а на ѕидовите предвидена е заштита од тула на кант во цементен малтер. 

За влегување и излегување во вкопаниот резервоар предвиден влез покриен со 

челичен ребраст лим а внатре со качувалки од бетонско железо ф20мм. 

*Атмосферска канализациска мрежа

Одведувањето на атмосферските води од објектот ќе се врши преку планирана 

атмосферска канализација со изработен основен проект. 

Атмосферските отпадни води ќе се испуштаат во најблиските реципиенти или во 

канализациската мрежа на градот Скопје или на новопредвидена мрежа. 

Приклучувањето на атмосферската канализациска мрежа ќе биде во соработка и под 

услови кои ќе ги дефинира ЈП “Водовод и канализација“ кое е надлежно за одржување 

на мрежата. 

Се до приклучувањето на атмосферската канализација отпадните води ќе се 

одводнуваат во базенот за атмосферска вода кој  е во рамки на проектинот опфат. 

4.4. Проектни решенија за приклучоците, објектите и

водовите на внатрешен развод на Електро-енергетика 

Според Проектната програма предвидено е напојување со електрична 

енергија од страна на ЕВН и ќе биде во се према ел.енергетската согласност издадена 

од ЕВН- Македонија. 

Ќе се врши мерење на потрошената електрична енергија со ГРТ (Главна 

Разводна Табла) од каде ќе се огранизира напојувањето на  објектот на ГП. 

За  РО ќе се води кабел со соодветен пресек, положен во ров со димензии (0.8х0.4)м 

и паралелно со него ќе се води железно поцинкувана трака FeZn-30x4mm. 

Паралелно со нив ќе се водат и комуникациони кабли на растојанија пропишани со 

важечките норми и стандарди.  

4.5. Телекомуникации 

За приклучок на корисниците од ГП 5.1 ќе се користи планираната телекомуникациска   

инфраструктура   согласно   УПС     за   Сопиште.  

Гасификациона инфраструктура 

Со УПС  за Сопиште предвидена  е  реализацијата на гасниот магистрален разводен 

крак, и се предвидува задоволувањето на енергетските потреби за загревање на 

објектите и за технолошките процеси, секој сопственик самостојно да го решава. 
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5. ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДБА

Урбанистичкиот проект е изработен во согласност со Законот за урбанистичко 

планирање (Сл.весник на Р.М. бр.32/20) член 58 став 2, точка 5 и Правилник за 

урбанистичко планирање (Службен весник на РМ бр. 225/20 и 219/21). 

Општите услови важат за целата површина на градежната парцела разработена со  

Урбанистички проект за формирање на градежна парцела  со намена А1–куќи со 
двор, на КП 911/2, КО Сопиште,  од Урбанистички  план за село Сопиште, со 

разработка на Блок 1, Општина Сопиште: 

5.1. 

5.2. 

5.3. 

Изградбата   на   нови   објекти како  и  вкупното  просторно  уредување  на  

предметната градежна парцела треба да се изведува согласно законската и 

подзаконската регулатива, техничките  прописи  во  областа  на  

градежништвото  и урбанизмот како  и  овие  параметри  што  се составен    дел  

од документацијата. 

Градежната линија се исцртува во градежни парцели каде што со планот се 

утврдуваат услови за идна градба. 

Согласно Правилникот за урбанистичкото планирање (Сл. Весник на Р.С. 
Македонија бр.225/20  и 219/21) постоја т пет вида на градежни линии: 

- Градежна   линија   како   ознака   за   површината   за   градење дефинирана

во член 101 став 2 од овој Правилник

- Помошна градежна линија како ознака за денивелација на првостепената

пластика ,терасести намалувања на висината,  пасажи, тремови и др.во рамките

на површината на градење

- Подземна градежна линија која со која се уредува граница на градење под

котата на теренот доколку таа не се совпаѓа со градежната линија која ја

ограничува надземната градба.

- Партерна градежна  линија за означување на денивелации  по правило на

земјиштето за општа употреба .

- Инфраструктурна градежна линија која се употребува за означување  на

трасата на инфраструктурниот вод

5.4. Градежната линија се спореведува со дозволени пречекорувања од страна на

издадените елементи од архитектонска пластика на градбите.

Доколку  градежната  линија  се  совпаѓа  со  регулационата  линија,  дозволени 

пречекорувања се: 

- првиот  скалник  од  влезните  партии  до  30cm,  ако  ширината  на
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тротоарот е поголема од 2,25м. 

- Првостепена  пластика  во  која  спаѓаат:  ризалити,  влезни  партии,

конструктивни столбови, вертикални комуникации и други издадени

делови на архитектонската основа до 30cm  ако ширината на тротоарот е

поголема од 2,25м/

- Второстепена  пластика  во  која  спаѓаат:  еркери,  балкони,  конзоли,

стреи, брисолеи и др. Кои се појавуваат помеѓу првиот спрат и горниот

венец до 90cm. Длабочина за уличен коридор широк до 12м и до 7,5% од

широчината на коридоротно не повеќе од 1,50m длабочина. Елементите на

второстепена архитектонска пластика не се појавуваат на фасада на

градабата најмалку 3,60 над котата на тротоарот.

- Третостепена    пластика    во    која    спаѓаат:    пиластри, корнизи, 

подпрозорници, венци и друга плитка архитектонска пластика до 30cm. 

- Низ целата должина на фасадата на површина од 60% од фасадата

може да се зафати со одреден тип на ахитектонска пластика.

Кога површините за градење од страна на градежната парцела се на растојание 

3m  и  помало  не  се  дозволени  пречекорувања  на  градежната  линија  со 

првостепена и второстепена пластика. се утвдрува делот од градежната парцела која 

се превидува за градење на градбата. 

Површината за градење е дефинирана во рамките на една градежна парцела и не 

може да се протега низ две или повеќе парцели.  

Се дозволува изградба на една градба во утврдениот простор 

5.6. Максималната  височина  на  градбите  до  кота  на  венец  е  10,20м прикажана 

како бројка во прилогот НУМЕРИЧКИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ. 

5.7. Од максималната височина на слемето и дозволената силуета на покривот 

може да одстпауваат други делови на градбите во планскиот опфат: 

- кули, покривни баџи, стакларници и издадени покривни елементи;

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

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

5.8. Процент на изграденост на земјиштето (P) е урбанистичка величина која 

покажува густина на изграденост, осносно колкав дел од градежното земјиште 

е зафатен со градба. 

Процентот на изграденост на земјиштето се пресметува како однос помеѓу 

површината на земјиштето под градбата и вкупната површина на градежно 

земјиште изразен во процент. Во површината под градба се подразбира 

површината ограничена со надворешни ѕидови и столбови на градбата во 

висина на приземната плоча без надворешните тераси, скали, рампи, патеки и 

друго. 
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5.9.  Коефициент на искористеност (К) на земјиштето е урбанистичка величина која 

го покажува интензитетот на изграденост на градежноо земјиште. Коефициент 

на искористеност на земјиштето се пресметува како однос помеѓу вкупната 

изградена површина односно збирот на површините на сите изградени 

спратови на градбата и вкупната површина на градежно земјиште. 

5.10. Во  архитектонското  обликување  на  објектите  покрај  наменските, 

функционалните, климатските, геомеханичките, сеизмичките, и другите 

микролокациски услови, треба да се води сметка за специфичностите на 

прирачните   градежни   материјали   и   традиционалните   вредности   и 

од  дозволените  граници  на  изградба,  во  компонирањето  на  фасадите 

треба да се тежнее кон нивно максмално усогласување со соседните објекти 

со композициските линии на соседите, но сепак максимално почитување на 

индивидуалноста на сопственикот и креативноста на архитектот. 

5.11.  При изградба на нови објекти и содржини во просторот се приеменуваат 

мерките за спречување на бариери во просторот односно се овозможува 

непречено движење на хендикепирани особи особено во делот на 

достапноста до јавните објекти. 

5.12.  Површините за движење за пешаци кои се планираат со урбанистичките 

планови: тротоари, пешачки улици, пешачки патеки и секаде каде тоа теренот 

го дозволува да се со континуирана нивелета без скалести денивелации со 

подложен наклон од најмногу 8,33%. 

5.13.  Рекламите и огласите не смеат да му пречат на нормалното одвивање на 

сообраќајот, да му штетат или да го менуваат изгледот на архитектонските 

објекти и групации ниту да пречат на објектите поставени во јавен интерес како 

јавно осветлување, градски часовници, табли со имиња на улиците и сл. 

5.14.  Процентот на озеленетост во рамките на градежната парцела претставува 

однос помеѓу површината на градежното земјиште наменето за зеленило и 

вкупната површна на градежно земјиште изразено во проценти.  Истиот треба 

да биде 20% од вкупната поршина на парцелата 

5.15.  Услови за градење во објекти, содржат и посебни услови за изведба на 

приклучоците или уредите за снабдување со вода, електрична енергија, 

телефонија и одводување на отпадни води. 

5.16. Сметот ќе се одлага во сопствени контејнери лоцирани во рамките на 

планскиот опфат. 

5.17.   Локацијата  мора  да биде достапна за возилата за подигање на контејнерите 

уредени во согласност со оној што ќе го евакуира ѓубрето во регионалната 
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односно општинска депонија. 

5.18.  Ограда  на  локалитетот  да  се  постави  на  регулационата  линија и на 

границата на градежнат парцела.  За висината  на  оградата  нема 

ограничување,  а  условите  за  градба  на оградата се утврдуваат врз основа 

на степенот на заштита на локалитетот кој треба да се обезбеди, врз претходно 

изработен и одобрен основен проект за истата. 

6. МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА

6.1.   Мерки за заштита на културното наследство 

Во архелошката карта на Република Македонија, која ги проучува предисториските и 

историските слоеви на човечката егзистенција, од најстарите времиња до доцниот 

среден век, за локацијата за кој се работи урбанистчки проект нема евидентирани 

архелошки локалитети. При изработка на проектната документација побарана е 

информација од Министерството за Култура и добиен е одговор дека во границите на 

опфатот не постои регистрирано културно наследство, ниту добра за кои основано се 

претпоставува дека претставуваат културно наследство. 

Доколку при реализацијата на планот се дојде до откривање на објекти, односно 

предмети (целосно зачувани фрагменти) од материјалната култура на Република 

Македонија, треба да се постапи во согласност со одредбите според член 65 од 

Законот за културно наследство (Сл.весник на РМ бр. 20/04 , 115/07, 18/11, 148/11, 23/13, 

137/13, 164/13, 38/14, 44/14, 199/14, 104/15, 154/15, 192/15, 39/16 и 11/18) 

6.2.    Мерки за заштита  животна средина 

Заштитата на животната средина како темелна вредност на Уставот на РМ (Член 8) е 

регулирана со Законот за животна средина (Сл.в. на Р.М. 53/05, 81/05, 24/07,159/08, 

83/09, 48/10, 124/10 , 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16 и 99/18). 

Основна цел на Законот за животна средина е зачувување, заштита, обновување и 

унапредување на квалитетот на животната средина; заштита на животот и на здравјето 

на луѓето; заштита на биолошката разновидност; рационално и одржливо користење 

на природните богатства и спроведување и унапредување на мерките за решавање на 

регионалните и глобалните проблеми на животната средина. За заштита и 

унапредување на квалитетот и состојбата на медиумите и областите на животната 

средина, покрај одредбите од овој закон се применуваат и одредбите на законите за 

одделните медиуми и области: 

Закон  за  квалитет  на  амбиентниот  воздух  (Сл.в.  на  РМ,  67/04, 92/07 35/10 
, 47/11, 59/12, 163/13, 10/15 и 146/15); 

Закон за води (Сл.в. на РМ, 87/08, 06/09, 161/09 83/10 ,51/11 44/12, 23/13, 163/13, 

180/14, 146/15 и 52/16); 

Закон  за  заштита  од  бучава  во  животната  средина  (Сл.в.  нА  РМ 79/07 , 
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124/10,  47/11, 163/13 и 146/15); 

Закон за управување со отпадот (Сл. Весник на РМ 39/16 и 63/16)); 

Закон  за  заштита  на  природата  (Сл.в.  на  РМ  67/04, 14/06, 84/07 .35/10 , 

47/11 148/11, 59/12, 13/13, 163/13, 41/14, 146/15, 39/16, 63/16 и 113/18 ) и други 

законски и подзаконски акти. 

Заштитата  и  унапредувањето  на  животната  средина  се  остварува  со 
воспоставување на систем на планирање на заштитата кој ќе овозможи навремено 
спречување на потенцијалните ризици и опасности, санирање на оштетените сегменти 
и зачувување на чистата животна средина преку континуирано предвидување, 
следење, спречување, ограничување и отстранување на негативните влијанија врз 
медиумите и областите на животната средина. 

Мерки за заштита на почвата 

При проектирање и изградба на содржините во склоп на градежна парцела 5,1 да се 

внимава да не дојде до искористување на земјиштето на начин и обем со кој би се 

загрозиле неговите природни вредности, квалитетот, количината и режимот на 

површинските и подземните води. Изградбата на новите содржини вклучува 

одстранување на постојните вегетациски видови и нарушување на живеалиштата на 

постојната фауна, како и раскопување и одстранување на поголема количина на почва. 

При реализација на активностите на терен да се избегне непотребно губење, 

модификација и фрагментација на природните живеалишта и прекумерно 

искористување на биолошките ресурси, со цел да се намалат или целосно елиминираат 

негативните последици врз стабилноста на постојните екосистеми. 

Употребата на тешка механизација во фазата на градба ќе предизвика 

зголемување на механичкиот притисок врз почвата, односно набивање и 

компактирање на површинскиот слој. Компакцијата на почвата ја намалува можноста 

за апсорпција на атмосферските талози, ја отежнува размената на гасови, биолошката 

активност на почвата како и растот на корењата кај растенијата. Механичкиот 

притисок врз почвата, дополнително ја намалува нејзината стабилност и го зголемува 

ризикот од ерозија. Доколку се применуваат мерки за намалување на компакција на 

почвата и изградбата на предвидените објекти заврши во период од две години од 

отпочнувањето на реализацијата на планот, влијанието може да се смета за 

краткотрајно. 

Мерки за управување со отпадот 

Во периодот на градба на новите содржини ќе се отстрани поголема количина 

на почва. По завршувањето на градежните активности потребно е да се процени 

можноста за повторно искористување на отстранетата почва од теренот, со цел да се 

избегнат дополнителните економски трошоци заради потребата од нејзина 

дислокација. По завршување на активностите на терен шутот треба да биде уредно 

одложен на депонија.  
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Согласно Законот за управување со отпад (Сл.в. на РМ 39/16 и 63/16), 

создавачите на отпад се должни во најголема можна мера, да го избегнат созда- 

вањето на отпад и да ги намалат штетните влијанија на отпадот врз животната 

средина, животот и здравјето на луѓето. При управување со отпадот по претход- но 

извршената селекција, отпадот треба да биде преработен по пат на рецикли- рање, 

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 

се препорачува задолжително депонирање на отпадните материи во депонија. Со 

планот се предвидува селектирање на цврстиот отпад и разгледување на 

алтернативните можности за рециклирање на истиот и негова повеќекратна употреба 

пред истиот да биде одложен на депонија. Предвидено е организирано собирање и 

одложување на отпадот во постојната депонија. Создавачот и/или поседувачот на 

отпадни материи и емисии ќе ги сноси сите трошоци за санација на евентуално 

предизвиканите нарушувања во животната средина. 

По завршувањето на градежните активности потребно е да се обезбеди 

вегетациски  покривач  на  почвата  околу  новоизградените  содржини.  Со плановите 

за хортикултура да се утврдат исклучиво декоративни насади. 

Мерки за заштита на воздухот 

Нивоата на емисии во воздухот треба да бидат усогласени со Правилникот за 

гранични вредности за дозволени нивоа на емисии и видови на загадувачки 

супстанции во отпадните гасови и пареи кои ги емитираат стационарните извори во 

воздухот (Сл.в. на РМ бр. 67/04, 92/07, 35/10, 47/11, 59/12, 163/13, 10/15 и 146/15);) 

Мерки за заштита од бучава во животната средина 

Во насока на минимизирање на бучавата се препорачува употреба на 

современа механизација во периодот на градба и запазување на дозволените нивоа 

на бучава во животната средина во текот на експлоатациониот период. 

Заштита од бучава  е регулирана  со законски и подзаконски акти:Закон за 

заштита на животната средина (Сл.весник на рм 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 

124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16 и 99/18 0), Одлука за 

утврдување во кои случаи и под кои услови се смета дека е нарушен мирот на граѓаните 

од штетна бучава (Сл.весник на рм бр.03/90) 

Прашањето за намалување на проблемите на бучавата од сервисните , 

индустриските  улици  и  пгони  треба  да  се  решава  со  насади  од  растителни видови 

(вегетација во функција на заштитни зелени бариери). 

6.3.    Мерки за заштита и спасување 

Врз основа на  член 29 од Законот за заштита и спасување (Сл.весник на Р.М. 

36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 41/14, 129/15, 71/16, 106/16 и 83/18  ) се предвидуваат 

мерки за заштита и спасување на луѓето и материјалните добра од природни 
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непогоди, епидемии, епизоотии, епифитотии и други несреќи во мир и во војна и од 

воени дејства во Република Македонија. 

Мерки за заштита и спасување се: урбанистичко-технички и хуманитарни и други 

мерки за заштита и спасување кои би се појавиле при и по природните непогоди и 

други несреќи, а не се предвидени со овој закон. 

Урбанистичко-технички мерки се: 

-засолнување

-заштита и спасување од поплави

-заштита и спасување од пожари, експлозии и опасни материи

-заштита од неексплодирани убојни и други експлозивни средства

-заштита и спасување од урнатини

-заштита и спасување од техничко-технолошки несреќи и

-спасување од сообраќајни несреќи.

Хуманитарни мерки се:

-евакуација

-згрижување на загрозеното и настраданото население

-радиолошка, хемиска и биолошка заштита

-прва медицинска помош

-заштита и спасување на животни и производи од животинско потекло

-заштита и спасување на растенија и производи од растително потекло и

-асанација на теренот.

Засолнување

Република Македонија има обврска за изградба на јавни засолништа само во 

случај на исклучително загрозени објекти врз основа на геолошко- хидролошките  и 

сеизмичките  карактеристики  на  земјиштето  и  на капацитетот на задоволување на 

потребите за засолнување. 

Единиците на локалната самоуправа имаат обврска да градат јавни засолништа  

со  кои     ќе      ги      задоволат      потребните      капацитети      за засолнување   

на     луѓето, материјалните добра и културното наследство на своето подрачје. 

Начинот на изградба на јавните засолништа и одржувањето и користењето на 

веќе изградените засолништа и други заштитни објекти и определување на 

потребниот број на засолнишни места со уредба ги уредува Владата. 

 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 
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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 

Заштитата и спасувањето од пожари, експлозии и опасни материи опфаќа 

мерки и активности од нормативен, оперативен, организационен, надзорен, 

технички, образовен, воспитен и пропаганден карактер. 

Заштитата и спасувањето од пожари, експлозии и опасни материи се планира, 

организира и спроведува во сите средини, објекти и места со превентивни и 

оперативни мерки. 

Превентивни мерки за заштита и спасувањето од пожари, експлозии и опасни 

материи, се активности кои се планираат и спроведуваат со просторното и 

урбанистичкото планирање и со примената на техничките нормативи при 

проектирање и изградба на објектите. 

Оперативни мерки за заштита и спасувањето од пожари, експлозии и опасни 

материи се активности за откривање, спречување на ширење и гасење на пожари и 

експлозии, утврдување на причините за настанување на пожари и експлозии,  како 

и  давање  помош  при  отстранување  на  последиците предизвикани од пожари, 

експлозии и опасни материи. 

Планирањето и изработката на техничката документација треба да е во согласност со 

Законот за заштита и спасување (Сл.весник на Р.М. 36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 

41/14, 129/15, 71/16, 106/16 и 83/18). 

Државните органи, органите на државната управа, единиците на локалната 

самоуправа, трговските друштва, јавните претпријатија, установите и службите се 

должни да имаат соодветни уреди и инсталации за заштиита од пожари, друга 

противпожарна опрема, средства за гасење на пожари и противпожарни апарати 

според пропишани стандарди. 

Согласно Законот за заштита и спасување (Сл.весник на Р.М. 36/04, 49/04, 86/08, 

124/10, 18/11, 41/14, 129/15, 71/16, 106/16 и 83/18)  член  70,  Инвеститорот  во  проектната 

документација  за  изградба  на објекти, како и за објекти на кои се врши 

реконструкција/пренамена е должен да изготви посебен елаборат за заштита од 

пожари, експлозии и опасни материи и да  прибави  согласност  за  застапеноста 

на  мерките  за  заштита  од  пожари, експлозии и опасни материи. 

Согласност за застапеност на мерките за заштита од пожари, експлозии и 

опасни материии дава Дирекцијата, односно нејзините подрачни организациони 

единици за заштита и спасување. Директорот на Дирекцијата ја утврдува содржината 

на елаборатот за заштита од пожари, експлозии и опасни материи. Директорот  на  

Дирекцијата   ги   пропишува   мерките  за заштита   од   пожари, експлозии и опасни 

материи. Одредбата од ставот 1 на овој член ги опфаќа сите објекти, освен станбените 

објекти со висина на венецот до 10 метри и јавните објекти со капацитет за истовремен 

престој до 25 лица. 

За објектите на кои не се однесува одредбата на овој член се применуваат 
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важечките мерки, нормативи и стандарди кои се однесуваат на заштита и спасување. 

Во објекти и простори во коишто се произведуваат, преработуваат, користат и 

складираат опасни материи, ако природата на работата не е поврзана со таква 

потреба, се забранува : 

- употреба на отворен оган, светилки со пламен и средства за палење;

- користење  на  грејни  уреди  со  отворен  оган,  вжарена  и  прекумерна

загреана површина;

- складирање на материи со опасност од самозапалување;

- користење  уреди  и  инсталации  кои  можат  да  предизвикаат  пожари  и

експлозии;

- движење и престој на неповикани лица и употреба на алат кој создава 

искри.

За мерките за забрана од ставот 1 на овој член, сопственикот, односно 

корисникот е должен да истакне знаци за забрана и предупредување на видно место 

на објектот и на просторот. 

Запаливи материи не треба да се складираат на отворен простор поблиску од 

6 метри од објектот, на мансардите во згради, столбишта, ходници и други 

комуникации. 

Отпадните и други запаливи материи треба да се отстрануваат, односно 

складираат на посебно определени противпожарно обезбедени места, кои не 

претставуваат опасност за непосредната околина. 

Инсталациите, уредите и постројките треба да се изведуваат на начин да не 

претставуваат опасност за предизвикување на пожари и експлозии. 

За  правилно  изведување  на  инсталациите,  уредите  и  постројките  од ставот 

1 на овој член, се одговорни инвеститорите и изведувачите. 

Инсталациите, уредите и постројките од ставот 1 на овој член, мораат редовно 

да се одржуваат во исправна состојба согласно со техничките прописи и правилата 

на техничката практика. 

Сопственикот, односно корисникот на објектот е должен да се грижи за 

одржување на инсталациите, уредите и постројките од ставот 1 на овој член. 

Сопствениците односно, корисниците на деловни и индустриски објекти 

кои  не  изработуваат  планови  за  заштита  и  спасување,  се  должни  да  имаат 

„Пожарен куќен ред“, поставен на видно место во објектот. 

Пожарниот куќен ред од ставот 1 на овој член, содржи: 

- мерки за заштита од пожари соодветна на животните и работните услови во

објектот;

- организација на заштита од пожари и

- упаство за постапка во случај на пожар.

Сообраќајниот систем во локалитетот треба да овозможува лесен пристап на

пожарните возила до објектите. При конципирање на сообраќајот да се планира 

непречено движење на пожарните возила. Сообраќајниците да се така планирани да 

овозможуваат непречен пристап на пожарните возила до објектите и да се со доволна 

широчина (3,5м за еднонасочен сообраќај, односно шест метри за двонасочен 
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сообраќај), за да се овозможи лесна подготовка и ставање во  дејство  на  потребната  

опрема  за  борба  против  пожарот  и  спасување  на луѓето. Ивичниците на 

пристапниот пат треба да бидат со височина не поголема од 7,0 см и закосени поради 

лесен пристап на пожарни возила до објектот, а колозовната конструкција на 

пристапот да се димензионира на осовински притисок од најмалку осум тони. 

Ако пристапниот пат поминува низ пропусти, надвозници и др. отвори, 

минималната димензија на светлиот отвор на проодот се: 3,5м широчина и 4,5м 

височина. 

Ако пристапниот пат поминува низ пропусти, надвозници и др. отвори  кои се 

наоѓаат во кривина, минималната димензија на светлиот отвор на проодот се: 4м 

широчина и 4,5м височина. 

При проектирањето на новопланирани објекти, во документацијата да биде 

решена и громобранската инсталација со цел да нема појава на зголемено пожарно 

оптеретување на новопланираните објекти. 

Со планирањето на хидрантската мрежа да се задоволат сите мерки на 

превентива и заштита во случај на пожар. Надворешната хидрантска мрежа е збир на 

градежни објекти и уреди со кои водата од извор погоден за снабдување со вода, со 

цевоводи се доведува на хидрантските приклучоци кои непосредно се користат за 

гаснење на пожари или на нив се приклучуваат противпожарни возила. 

За надворешната хидрантска мрежа да се предвиди прстенаст систем на 

цевоводи, со минимален пречник  80 мм. На хидрантската водоводна мрежа со 

минимален профил од 80 мм да се постават противпожарни хидранти чии 

приклучни цевоводи имаат пречник најмалку  80 мм. 

Растојанието меѓу надворешните хидранти се определува во зависност од 
намената, од големината и од слични карактеристики на објектот, со тоа што 
пожарот на секој објект ќе може да се гасне со најмалку два надворешни хидранта. 
Дозволеното растојание меѓу два хидранта изнесува најмногу  80м. Во населени места 
во кои се наоѓаат претежно стамбени објекти, растојанието меѓу надворешните 
хидранти изнесува најмногу 150м. Растојанието на хидрантите од ѕидот на објектот 
изнесува најмалку 5м, а најмногу 80м. 
Притисокот во хидрантската мрежа не смее да биде понизок од 2,5 бара. 

 Заштита од неексплодирани убојни и други експлозивни средства 

Согласно Законот за заштита и спасување (Сл.весник на Р.М. 36/04, 49/04, 86/08, 

124/10, 18/11, 41/14, 129/15, 71/16, 106/16 и 83/18) член 80, 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 

експлозивнисредства се врши на местото на пронаоѓање, ако за тоа постојат 

безбедносни услови. 
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Ако  не  се  исполнети  условите од  ставот  2  на  овој  член,  уништувањето на 

неексплодирани убојни и други експлозивни средства се врши на претходно 

определени и уредени места за таа намена. 

Стандардните оперативни процедури за заштита од неексплодирани убојни и 

други експлозивни средства ги пропишува директорот на Дирекцијата. 

 Заштита и спасување од урнатини 

За заштита на локалитетот од урнатини при урбанистичкото планирање 

превземени се следните мерки: 

-сообраќајната мрежа нема да биде оптеретена со рушевини и ке има можност

за пристап на возила за пожар, прва помош, и т.н. 

Просторот на предметниот плански опфат се наоѓа во зона на граница помеѓу 

7 и 8 степени по Меркалиевата скала на очекувани земјотреси, што наметнува да се 

градат објекти со помала количина на материјал и релативно помала тежина . 

Парцелата е планирана со коефициент на искористеност од 1,7 што укажува дека 

рушевините ќе можат да се складираат без да создатат тесни грла на сообраќајниците. 

Густината на објектите односно нивното растојание е планирано во доменот на 

сеизмичкото проектирање со помали висини на објектите и со поголеми попречни 

профили на сообраќајниците, со што во случај на сеизмичко рушење може да се 

обезбеди проток на луѓе и возила. 

 Заштита и спасување од техничко-технолошки несреќи 

Постои можност за технолошкте катастрофи, со оглед на намената на просторот. 

Потребно е стручно ракување со сите уреди и постројки. 

Инфраструктурните водови во редовни услови не предизвикуваат штетни влијанија 

бидејќи претставуваат подземни инсталации. 

Случајните  инциденти  може  да  се  идентификуваат  како  инциденти  со оштетувања 

на инфраструктурните водови во случај на интервенција или механички оштетувања. 

Овие инциденти немаат битно влијание врз околината, бидејќи можна е брза реакција 

и запирање на течењето вода преку вентилски уреди. Можна е брза санација и на 

вод во кој се водат отпадните води. Инфраструктурните водови се водат на 

пропишани сигурносни растојанија во јасно дефиниран инфраструктурен коридор, 

така да можните оштетувања се сведени на минимум. 

Инфраструктурните водови мора да се постават во сé према техничките нормативи и 

стандарди кои ќе ја обезбедат нивната сигурност, безбедност и долготрајност во 

експлотацијата, ракувањето и одржувањето. 

 Спасување од сообраќајни несреќи 

Стационарниот сообраќај е решен согласно член 58 и член 59 од Правилникот 

за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Службен весник на РМ бр. 

142/15). Комплетната сообраќајна сигнализација на уличната мрежа, како верикална и 

хоризонтална треба да е изведена согласно прописите од областа на сообраќајот. 

Временскиот рок за дејствување на возилата за брза помош зависи од 
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оддалеченоста на најблиската клиника, која за овој плански опфат во реонот на 

амбуланта и поликлиника би изнесувал од 10 до 20 мин. 

Временскиот рок за дејствување на пожарните возила зависи од оддалеченоста 

на најблиската противпожарна станица. 

 Евакуација 

Со евакуацијата се врши планско, организирано и контролирано преместување 

на населението, материјалните добра и културното наследство на Републиката, од 

загрозените во побезбедните подрачја. 

Евакуацијата се извршува доколку со други мерки не е можно да се спречат 

последиците од природните непогоди и други несреќи. 

Населението од подрачјето од кое се врши евакуација, може да се евакуира во 

друга  општина  на   одредено   место   и  во   одредено   време. 

 Згрижување на загрозеното и настраданото население 

Згрижувањето  опфаќа  прифаќање, сместување  и  обезбедување  на основни 

услови  за    живот    на    настраданото  и  загрозеното    население. Републиката  

и единиците на локалната самоуправа се должни да обезбедат сместување и итно 

згрижување на населението, кое поради природни непогоди и други  несреќи, 

останало  без  дом  и  средства  за  живеење  и  кое  поради загрозеност се 

задржува надвор од своето место на живеење. 

 Радиолошка, хемиска и биолошка заштита 

Радиолошката,  хемиската  и  биолошката  заштита  опфаќа  мерки  и активности 

за заштита на луѓето, добитокот и растенијата, со навремено откривање, следење и 

контрола на опасностите од последиците од несреќи со опасни материи, како и 

последиците од радиолошки, хемиски и биолошки агенси и преземање на мерки и 

активности за отстранување на последиците од нив. 

Сопствениците на објекти во кои се произведуваат и складираат опасни 

материи, сопствениците на транспортни средства, сопствениците и корисниците на 

објектите и уредите кои се наменети за јавно снабдување со вода, производство, 

сообраќај и складирање на прехранбени производи, 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 спроведуваат стандардите и процедурите за радиолошка, хемиска и биолошка 

заштита. 

Надлежните  субјекти  потребно  е  да  преземат  мерки  и  активности  за 

заштита и спасување и тоа: 

-РХБ извидување на територијата
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-дозиметриска контрола

-детекција на РХБ агенси присутни на одредено подрачје

-лабараториско  испитување  на  видот,  концентрацијата,  својствата  и

другите карактеристики на РХБ контаминентите. 

▪ Прва медицинска помош

Прва медицинска помош опфаќа преземање на мерки и активности за 

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. 

Временскиот рок за дејствување на возилата за брза помош за овој плански 

опфат во реонот на амбуланта и поликлиника би изнесувал од 10 до 15 мин. 

▪ Заштита и спасување на животни и производи од животинско потекло

Заштита и спасување на животни и производи од животинско потекло опфаќа 

превентивни и оперативни мерки за заштита на животните и производите од 

животинско потекло од дејствата на природните непогоди, епизоотии и други 

несреќи. 

Превентивните  мерки  за  заштита  и  спасување  на  животните  и 

производите од животинско потекло ги спроведуваат надлежните органи и 

институции во нивното секојдневно работење. 

Во спроведување на оперативните мерки, покрај надлежните органи и 

институции учествува и Дирекцијата со своите единици и тимови, со укажување на 

прва ветеринарна помош на повреден, заболен и контаминиран добиток со 

стандардни и прирачни средства на местото на повредувањето и транспорт до 

соодветните ветеринарни установи. 

 Заштита  и  спасување  на  растенија  и  производи  од  растително потекло 

Заштита  и  спасување  на  растенијата  и  производите  од  растително 

потекло опфаќа превентивни и оперативни мерки и активности за заштита од 

растителни болести,   епифитотии,  штетници,   плевели,  радиолошка,  хемиска и  

биолошка контаминација и други видови на загрозување. 

Превентивните мерки за заштита и спасување на растенијата и производите 

од растително потекло ги спроведуваат надлежните органи и институции во нивното 

секојдневно работење. Во спроведување на оперативните мерки, покрај надлежните 

органи и институции учествува и Дирекцијата со своите единици и тимови. 
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 Асанација на теренот 

Асанација на теренот опфаќа пронаоѓање, собирање, идентификација, 

транспорт и погребување на загинати и умрени лица, собирање, транспорт и 

закоп на угинати животни, собирање и уништување на сите видови отпадни и други 

опасни материи што го загрозуваат животот и здравјето на луѓето, дезинфекција, 

дезинсекција и дератизација на теренот и објектите како и асанација на објектите за 

водоснабдување. 

За цврстииот отпад се предвидува собирање во контејнери за отпадоци и 

нивно редовно евакуирање до депонија. Евентуалните отпадоци од некој процес на 

производството потребно е да се собираат во посебен контејнер. Со тоа ќе сеспречи 

загадување на почвите и на подземните води, а со тоа на животната и работна 

средина воопшто. Денешниот степен на развиток на сите научни гранки на техниката 

и хемијата, апсолутно овозможува здрав и чист животен амбиент, бидејќи може да се 

прочисти готово секој вид на отпадна вода. Со прочистување на отпадната вода, како 

и со заштита на водата од загадување, се решава проблемот на снабдување на 

стопан- ството и населбите со чиста вода. Со тоа се решава и прашањето на водата 

како елемент на животната средина, пресуден за егзистенција на човекот. 

Носителите на одделните активности за асанација на теренот ке се утврдуваат 

според надлежноста за предметниот реон. 

Врз основа на  член 53 од Законот за заштита и спасување (Сл.весник на Р.М. 

36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 41/14, 129/15, 71/16, 106/16 и 83/18)   Мерките за заштита 

и спасување задолжително се применуваат: 

1)при планирањето и уредувањето на просторот и населбите;

2)во проектите, за објекти и технолошки процеси наменети за 

складирање,  производство  и  употреба  на  опасни  материи,  нафта  и  нејзини 

деривати,енергетски гасови, јавниот сообраќај, црна и обоена металургија, како и за 

јавна, административна, културна, туристичко- угостителска дејност и 

3)при изградба на објекти и инфраструктура.

Начинот на применувањето на мерките за заштита и спасување, при

планирањето и уредувањето на просторот и населбите, во проектите и при изградба 

на објектите, како и учество во техничкиот прием, Владата го уредува со уредба. 

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; 

обезбедување на противпожарни пречки; 

изградба на објекти за заштита и 

изградба на потребната инфраструктура. 
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При примена на планските решенија на Урбанистички  проект за формирање на 

градежна парцела  со намена А1.1-станбени  куќи- слободностоечки, на дел од  КП 911/2, 

КО Сопиште вон град,  во  Блок 5 од Урбанистички  план за село Сопиште,со разработка 

на Блок 1, Општина Сопиште за се што не е регулирано со овие услови да се 

применуваат стандардите и нормативите утврдени со Законот за заштита и спасување 

(Сл.весник на Р.М. 36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 41/14, 129/15, 71/16, 106/16 и 83/18), 

Процена за загрозеност на Република Македонија од природни непогоди и други 

несреќи (Сл.весник на Р.М. бр.117/07), Методологија за содржината и начинот на 

проценување на опасностите и планирање на заштитата и спасувањето (Сл.весник на 

Р.М. бр.76/06) и Уредбите за спроведување на заштитата и спасувањето од пожари и 

урнатини (Сл.весник на Р.М. бр.98/05). 



Урбанистички  проект за село со намена А1.1-куќи со двор на     КП 911/2, КО Сопиште вон град,  во  Блок 5 
од Урбанистички  план за село Сопиште,со разработка на Блок 1, Општина Сопиште 

ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ 























Урбанистички  проект за формирање на градежна парцела  со намена А1.1-станбени  куќи- 
слободностоечки, на дел од  КП 911/2, КО Сопиште вон град,  во  Блок 5 од Урбанистички  план за село 
Сопиште,со разработка на Блок 1, Општина Сопиште 

ИДЕЕН ПРОЕКТ



 

 
 
 

 
 
 
 

 
АКВА - ИНГ доо Штип 
Друштво за проектирање, инженеринг и градежништво 

 
 
ул. Пиринска бр 148а-3, Штип 
бул. Кузман Јосифовски Питу бр. 19/4, Скопје 
akvastip@yahoo.com 
078/300-129 
078/300-220 
078/393-130 

 
 
 
 
 
 
 
ОБЈЕКТ 

ЛОКАЦИЈА 

ИНВЕСТИТОР 

ФАЗА 
 
 
ПРОЕКТАНТ 

ТЕХНИЧКИ БРОЈ 

 
 
 
 
 
 
Идеен проект за индивидуална куќа  

 
 
 
Шеовец, Сопиште КП 911/2, КО Сопиште – вон град 

 
 
 
Иван Бановски 

 

 
 
Архитектура 

 

 
 
м-р Благој Даскалов д.и.а. 

 
 
05-10/21 

 проектант управител на проектантска куќа 

 

 ревидент управител на ревидентска куќа 

 

 
 

октомври 2021 

Blagoj 
Daskalov

Digitally signed by Blagoj Daskalov 
DN: c=MK, 
email=blagoj.daskalov@gmail.com, 
sn=Daskalov, givenName=Blagoj, 
cn=Blagoj Daskalov 
Date: 2021.10.27 09:47:34 +02'00'

Bojka 
Daskalova

Digitally signed by Bojka 
Daskalova 
DN: o=Akva-ing, c=MK, 
email=akvastip@yahoo.com, 
sn=Daskalova, givenName=Bojka, 
cn=Bojka Daskalova 
Date: 2021.10.27 09:47:48 +02'00'



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОПШТ ДЕЛ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



П О Т В Р Д А
за регистрирана дејност

Број:  0809-50/155020210063282
Датум и време:  25.7.2021 г. 20:54:16

ТЕКОВНИ ПОДАТОЦИ ЗА СУБЈЕКТОТ
ЕМБС: 4986156

Назив: Друштво за услуги,трговија и производство АКВА-ИНГ ДОО увоз-извоз 
Штип

Седиште: ПИРИНСКА бр.148-А/3 ШТИП, ШТИП

ПОДАТОЦИ ЗА РЕГИСТРИРАНА ДЕЈНОСТ
Предмет на работење: Регистрирана е општа клаузула за бизнис

Приоритетна дејност/ 
главна приходна шифра: 71.12 - Инженерство и со него поврзано техничко советување

Други дејности во 
внатрешниот промет: Нема

Евидентирани дејности 
во надворешниот 
промет:

Има

Одобренија, дозволи, 
лиценци, согласности:

Сертификат со регистерски број КЦ-600К-37 со важност до 
02.04.2023 година, издаден од систем за управување согласно МКЦ 
ЕН ИСО 9001 2015, согласно процедурите на КОНТРОЛ ЦЕРТ 
ДООЕЛ, со кој се потврдува дека Друштво за услуги, трговија 
производство  АКВА - ИНГ ДОО увоз-извоз Штип, со седиште на ул. 
Пиринска бр.148/А-3 применува систем за управување во 
согласност со горенаведениот стандард за  проектирање и 
инженеринг, консалтинг услуги и надзор од областа на 
градежништвото, архитектурата и урбанизам, хидротехника, 
геотехника, заштита на животната средина и ППЗ.

Сертификат со регистерски број КЦ-600К-38 со важност до 
02.04.2023 година, издаден од систем за управување согласно МКЦ 

www.crm.com.mk

/Електронски издаден документ/

                             Трговски регистар и регистар на други правни 
лица

Страна 1 од 2Број:  0809-50/155020210063282







ЕН ИСО 14001 2015, согласно процедурите на КОНТРОЛ ЦЕРТ 
ДООЕЛ, со кој се потврдува дека Друштво за услуги, трговија 
производство  АКВА - ИНГ ДОО увоз-извоз Штип, со седиште на ул. 
Пиринска бр.148/А-3 применува систем за управување во 
согласност со горенаведениот стандард за  проектирање и 
инженеринг, консалтинг услуги и надзор од областа на 
градежништвото, архитектурата и урбанизам, хидротехника, 
геотехника, заштита на животната средина и ППЗ.

Правна поука: Против овој реален акт може да се изјави приговор до Централниот регистар на 
Република Северна Македонија во рок од 8 дена од денот на приемот.
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тех.бр: 05-10/21 
 
 
 
 
 
Врз основа на член 15 и 17 од Законот за градење (Службен весник на Р.С. Македонија 
бр. 130/09) согласно описот за работните задачи навработени во ‘’Аква-Инг’’, го 
донесувам следното 

 
 
 
 
 
 
 

РЕШЕНИЕ 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПРОЕКТАНТ 

 
 
 
 
 
 
 

1.  м -р  Благој Даскалов диа - Одговорен проектант фаза 
архитектура 

 
 
 
 
 
 
 

Се одредува за проектант за изработка Идеен проект за 
индивидуална куќа со локација на улица/викано место Шеовец, 
Сопиште, КП 911/2, КО Сопиште - вон град 
 
Образложение: 

Гoрeнаведеното лице сe одредува за проектант за изработка на инвестиционо 
техничка документација, бидејќи ги исполнува условите од член 17 од Законот за 
градење, односно поседува соодветна стручна подготовка и потребното работно 
искуство. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Октомври  2021                                                                Управител 
Даскалова Бојка 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Идеен проект за индивидуална куќа 







 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УРБАНИСТИЧКИ 
ДЕЛ 
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ПРОЕКТЕН ДЕЛ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 







 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ 
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