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2. Лиценци и овластување на носителот на проектна документација
3. Писма и информации од јавни институции
I. ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ – Текстуален дел
1. Површина и опис на границите на проектен опфат со географско и геодетско одредување на
неговото подрачје
2. Историјат на планирањето и уредувањето на подрачјето во близина на проектниот опфат и
неговата непосредна околина
3. Податоци за природните чинители кои можат да влијаат на развојот на подрачјето во рамки на
проектниот опфат, на проектни решенија и на нивното спроведување: географски, геолошки,
геомеханички, сеизмички, климатолошки, хидрографски, хидролошки податоци, природни ресурси,
заштитени екосистеми и друго
4. Податоци за создадените вредности и чинители кои ја синтетизираат состојбата на начинот на
човековата употреба на земјиштето во рамките на планскиот опфат: културно, историски,
демографски, економски, стопански, сообраќајни, социјални и други чинители
5. Инвентаризација на: земјиштето во проектниот опфат, изградениот градежен фонд, вкупната
физичка супраструктура и инсталации во рамки на проектниот опфат
6. Инвентаризација на градби со режим на заштита на културно наследство, постојни споменички
целини, културни предели и друго
7. Инвентаризација на изградената комунална инфраструктура: сообраќајните, електричните,
канализациските, водоводните, поштенските, гасоводните, топловодните, телефонските и другите
водови и објекти
8. Други податоци од субјектите од член 47 од Законот за урбанистичко планирање, релевантни за
подрачјето во планскиот опфат
ПРИЛОЗИ КОН ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ
1. Полномошно од нарачателот
2. Имотни листови за земјиштето
3. Податоци и информации од државните органи, институции, установи и правни лица кои вршат
јавни услуги
ГРАФИЧКИ ДЕЛ
1. Услови за планирање на просторот
2. Ажурирана геодетска подлога со нанесена граница на проектен опфат
3. Карта на изградениот градежен фонд и изградената комунална инфраструктура
II. ПЛАНСКИ ДЕЛ НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ – Текстуален дел
1. Проектна програма
2. Инвентаризација на снимен изграден градежен фонд, вкупна физичка супраструктура и
инфраструктура во рамки на проектниот опфат
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3. Опис и образложение на проектниот концепт на урбанистичкото решение на градежната
парцела, во која е утрврден простор определен со градежни линии
3.1 Дејности и активности кои се одвиваат во градбите во градежната парцела со нумерички
показатели на урбанистичките параметри за секоја градба поединечно
3.2 Внатрешни сообраќајници, и начин на обезбедување на потребен број на паркинг места
3.3 Партерно решение со хортикултура
3.4 Водови и инсталации на инфраструктурите
4. Детални услови за проектирање и градење
5. Мерки за заштита
5.1 Мерки за заштита на животната средина
5.2 Мерки за заштита и спасување
5.3 Мерки за обезбедување на пристапност за лица со инвалидност
5.4 Мерки за заштита на културното наследство
ГРАФИЧКИ ДЕЛ
1. Урбанистичко решение за проектниот опфат
1:500
2. Урбанистичко решение на сообраќај и нивелманско решение
1:500
3. Урбанистичко решение на приклучни точки за сите водови и градби на инфраструктура 1:500
III. ПРОЕКТЕН ДЕЛ
Идејна архитектонска документација
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Врз основа на Законот за урбанистичко планирање (Сл.весник на Р.М. бр. 32/20), Правилник за
урбанистичко планирање (Сл.Весник на РМ бр. 225/20), а во врска со изработка на Урбанистички
проект вон опфат на урбанистички план за изградба на електроинсталација, на дел од КП 89/1, дел
од КП 92 и дел од КП 1035, КО Патишка река, Општина Сопиште, донесувам:

РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПЛАНЕР / ПРОЕКТАНТ
За изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на
електроинсталација, на дел од КП 89/1, дел од КП 92 и дел од КП 1035, КО Патишка река, Општина
Сопиште од РЕСУРС ЛТДИ дооел - Кавадарци, со технички број 133/21, како планер/проектант се
назначува:
Душко Кузманов м.и.а. овластување бр. 0.0638

Планерите се должни планската документација да ја изработат согласно Законот за
урбанистичко планирање (Сл.весник на Р.М. бр. 32/20), Правилник за урбанистичко планирање
(Сл.Весник на РМ бр. 225/20), како и другите важечки прописи и нормативи од областа на урбанизмот.

Управител:
Даниел Лалков деи
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I. ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ
Текстуален дел
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1. Површина и опис на границите на проектен опфат со географско и геодетско
одредување на неговото подрачје
Просторот кој е предмет на изработка на Урбанистички проект вон опфат на
урбанистички план за изградба на електроинсталација, на дел од КП 89/1, дел од КП 92 и дел
од КП 1035, КО Патишка река, Општина Сопиште и во тие граници зафаќа површина од
210м2.
Предметниот плански опфат ги зафаќа катастарските парцели:
дел од КП 89/1, дел од КП 92 и дел од КП 1035, КО Патишка река, Општина Сопиште;
Предмет на изработка ќе биде формирање на услови за изградба на трафостаница
и поставување на нисокнапонски подземен кабел согласно стандардите и нормативите за
урбанистичко планирање, одредување на катноста на градбата, површината за градба и
сообраќајните пристапи, согласно стандардите и нормативите за урбанистичко планирање
за ваков тип на објекти.
Пристапот до локацијата за моторни возила ќе се планира преку постојните пристапни
патишта од западна страна на проектниот опфат.
Границата на предметната Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за
изградба на електроинсталација, на дел од КП 89/1, дел од КП 92 и дел од КП 1035, КО
Патишка река, Општина Сопиште е со следниве координати:
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

X
7527098.66
7527101.5
7527104.066
7527107.258
7527109.715
7527112.172
7527116.835
7527117.556
7527118.146
7527118.342
7527118.202
7527117.823
7527117.016
7527116.694

Y
4633327.976
4633321.76
4633317.041
4633311.987
4633308.149
4633304.311
4633296.923
4633294.756
4633291.578
4633288.029
4633285.236
4633282.097
4633278.071
4633276.78

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

7527115.859
7527121.763
7527122.947
7527118.538
7527119.18
7527119.267
7527119.876
7527120.074
7527119.705
7527119
7527118.23
7527114.012
7527108.749
7527100.744
7527099.649

4633274.891
4633271.847
4633273.579
4633277.145
4633278.876
4633281.846
4633285.034
4633287.821
4633291.739
4633295.09
4633298.134
4633305.231
4633312.973
4633328.671
4633337.399
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30
31
32
33
34

7527098.558
7527095.133
7527090.88
7527090.585
7527089.998

4633342.546
4633344.438
4633346.695
4633344.735
4633340.841
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35 7527089.821 4633339.514
36 7527093.961 4633340.268
37 7527095.65 4633337.573
38 7527096.56 4633332.57

2. Историјат на планирањето и уредувањето на подрачјето во близина на
проектниот опфат и неговата непосредна околина
Предметната локација за изработка Урбанистички проект вон опфат на
урбанистички план за изградба на електроинсталација, на дел од КП 89/1, дел од КП 92 и дел
од КП 1035, КО Патишка река, Општина Сопиште е опфатена во рамките на урбаниот опфат
на Просторниот План на Република Македонија, според кој се изработени условите за
планирање на просторот од страна на Агенцијата за планирање на просторот - Скопје,
Република Македонија, со технички број Y05121 од Мај 2021, за кои Услови е добиено
Решение од Министерството за животна средина и просторно планирање со бр. УП 1-15
751/2021 од 07.06.2021 година.

3. Податоци за природните чинители кои можат да влијаат на развојот на
подрачјето во рамки на проектниот опфат, на проектни решенија и на нивното
спроведување: географски, геолошки, геомеханички, сеизмички, климатолошки,
хидрографски, хидролошки податоци, природни ресурси, заштитени
екосистеми и друго
Природните карактеристики на едно подрачје претставуваат збир на вредности и
обележја создадени од природата, без учество и влијание на човекот. Тие ги опфаќаат:
географската и геопрометната положба на подрачјето, релјефните карактеристики,
геолошки, педолошки, хидрографски, сеизмички, климатски и др.
Во условите за планирање со технички број Y05121 од Мај 2021, за кои Услови е добиено
Решение од Министерството за животна средина и просторно планирање со бр. УП 1-15
751/2021 од 07.06.2021 година спаѓа и проектниот опфат кој е предмет на оваа планскопроектна документација - Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за
изградба на електроинсталација, на дел од КП 89/1, дел од КП 92 и дел од КП 1035, КО
Патишка река, Општина Сопиште.
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Природни и климатски карактеристики
Природните карактеристики на едно подрачје претставуваат збир на вредности и
обележја создадени од природата, без учество и влијание на човекот. Тие ги опфаќаат:
географската и геопрометната положба на подрачјето, релјефните, геолошките,
педолошките, хидрографските, сеизмичките, климатските и други карактеристики на
подрачјето.
Условите за планирање на просторот во КО Патишка Река, општина Сопиште.
Предметната локација се наоѓа Југозападно од населено место Држилево на надморска
височина од 730м.
Предметното подрачје е под влијание на континентална средоземна клима, односно
на овој простор се судруваат континенталната клима од север и медитеранската од ју г, чие
влијание е ослабено. Основни карактеристики се остри и влажни зими и суви и жешки лета.
Теренот е изложен на северни и североисточни ветрови, со најголема честина на
северниот ветар од 142%о. Потоа следи североисточниот ветар со честина од 120%о,
југоисточниот ветар со честина од 114%о, јужниот ветар со честина од 82%о, северозападниот
ветар со честина од 81%о, западниот ветар со честина од 74%о и источниот со честина од
56%о.
Температурите на воздухот се со идентични вредности како во целото Скопско Поле,
минимални се во јануари, а максимални во јули. Поради поголемата проветреност маглите
се појавуваат просечно околу 50 денови. Карактеристични се утринските мразеви до крајот
на април.
Во однос на врнежите податоците говорат дека вкупните просечни годишни врнежи се
движат околу 504тт со максимум во ноември и мај. Сушниот период трае од јули до
септември со траење на сушни периоди подолги од 60 дена. Просечен број на ведри денови
во текот на годината има 86, облачни денови 184, а тмурни денови 95. Просечната влажност
на воздухот во текот на годината изнесува 70%.
Просечната годишна температура изнесува 12°С. Просечната годишна максимална
температура изнесува 18,2°С, додека минималната изнесува 6°С.
Податоците се од мерната станица Скопје - Петровец.
Економски основи на просторниот развој
Концептот на планиран развој и просторна разместеност на економските дејности во
Просторниот план на Република Македонија се темели на дефинираните цели на
економскиот развој во “Националната стратегија на економскиот развој”, определбите за
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рационално користење на потенцијалите и погодностите на развојот, поставеноста на
системот на населби, како и политиката за порамномерна и порационална просторна
организација на производните и услужни дејности.
Според економската структура, фазата од развојот во која се наоѓа економијата,
степенот на расположивоста на факторите, економските состојби и економската позиција
на Републиката во светот, идниот развој на македонската економија е детерминиран од
насоките и комбинацијата на инвестициите другите развојни фактори.
Со разместувањето на производните и услужни дејности и агломерирањето на
населението во просторот, се формираат центри-полови развојот како што е Градот Скопје
со гравитационо влијание врз просторот за кој се наменети Условите за планирање.
При спроведувањето на стратегијата за организација и користење на просторот за
лоцирање на производните и услужни дејности, решенијата во просторот треба да
овозможат поголема атрактивност на просторот, заштита на природните и создадени
ресурси и богатства, сообраќајно и информатичко поврзување, локациона флексибилност
и почитување на факторите на развојот.
Развојот на инфраструктурните системи претставува значајна детерминанта на
економскиот развој. Унапредувањето на електро-енергетската инфраструктура влијае врз
развојот и разместеноста на производните и услужни дејности. Изградбата на предвидениот
електроенергетски вод за електрични инсталации, КО Патишка Река во Општина Сопиште ќе
овозможи подобрување на инфраструктурните услови во ова подрачје.
Согласно определбите на Просторниот план на Р.Македонија, идниот развој и
разместеноста на производните и услужни дејности треба да базира на примена на
принципите и стандардите за заштита на животната средина, особено нивна превентивна
примена и спречување на негативните влијанија врз животната и работна средина.
Користење и заштита на земјоделско земјиште
Зачувувањето, заштитата и рационалното користење на земјоделското земјиште е
основна планска определба и главен предуслов за ефикасно остварување на производните
и другите функции на земјоделството, а конфликтните ситуации кои ќе произлегуваат од
развојот на другите стопански и општествени активности ќе се решаваат врз основа на
критериуми за глобална општествено-економска рационалност и оправданост со што ќе се
постигнат следните зацртани цели:
Запирање на тенденциите на прекумерна и стихијна пренамена на плодните
површини во непродуктивни цели;
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Зголемување на продуктивната способност на земјоделското земјиште и
подобрување на структурата на обработливите површини во функција на поголемо
производство на храна;
Привремено или трајно исклучување од процесот на производство на храна на
терените каде концентрацијата на токсични материи од сообраќајни коридори во
земјиштето, воздухот и водата се над дозволените норми;
Рекултивирање и враќање на деградираното земјиште во земјоделска намена со
мелиоративни и агротехнички зафати;
Искористување на компаративните предности и погодности на одделни подрачја и
стопанства за повисок степен на финализација и задоволување на потребите на
преработувачките капацитети и нивна ориентација кон извоз;
Обезбедување на материјални и други услови за дефинирање и реализација на
програмата за реонизација на земјоделското производство поради рационално
искористување на сите природни ресурси, човечки потенцијали и индустрископреработувачки капацитети;
Примена на мерки за одржлив развој, кои подразбираат: поголема употреба на
природни ѓубрива, контролирана употреба на вештачки ѓубрива во склад со потребата на
растенијата односно врз основа на стручни анализи, употреба на т.н еколошки ѓубрива,
примената на т.н. систем капка по капка.
Согласно просторниот план на Република Македонија просторот на Републиката е
поделен во 6 земјоделско стопански реони и 54 микрореони. Предметната локација припаѓа
на Скопско-Кумановскиот земјоделско стопански реон со 14 микрореони.
При изработка на проектната документација, неопходно е воспоставување и
почитување на ефикасна контрола на користењето и уредувањето на земјиштето и
утврдување на нормите и стандарди за градба. Меѓу приоритетните определби на
Просторниот план е заштитата на земјоделското земјиште, а особено стриктното
ограничување на трансформацијата на земјиштето од I-IV бонитетна класа за
неземјоделско користење, како и зачувување на квалитетот и природната плодност на
земјиштето.
Пренамената на земјоделското земјиште се регулира со Законот земјоделско
земјиште. Доколку при изработка на проектната документација зафаќаат нови земјоделски
површини, надлежниот орган за одобрување планските програми веднаш по заверка на
истите, до Министерството земјоделство, шумарство и водостопанство поднесува барање за
согласност трајна пренамена на земјоделско земјиште во градежно.
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Водостопанство и водостопанска инфраструктура
Планирањето и реализирањето на активностите за подобрување на условите за живот
во Република Македонија треба да се во корелација со концептот за одржлив развој, кој
подразбира рационално користење на природните и создадените добра. Одржливиот
развој подразбира користење на добрата во мерка која дозволува нивна репродукција,
усогласување на развојните стратегии и спречување на конфликти во сите области на
живеење. Стратегијата за користење на водата и развој на водостопанството е условена од
фактот дека Републиката е сиромашна со вода поради што треба рационално да се
користи и троши. Колку водите во одреден простор може да се сметаат за „воден ресурс”
зависи од можноста за нивно искористување, односно од можноста за реализирање на
водостопански решенија со кои водите ќе се искористат за покривање на потребите од вода
за населението, земјоделството, индустријата и заштитата на живиот свет. Водата како
„ресурс” ја има многу помалку од “присутните води”.
Согласно Просторниот план на Република Македонија на територијата на
Републиката дефинирани се 15 водостопански подрачја (ВП): ВП „Полог”, „Скопје”, „Треска”,
„Пчиња”, „Среден Вардар”, „Горна Брегалница”, „Средна и Долна Брегалница”,
„Пелагонија”, „Средна и Долна Црна”, „Долен Вардар”, „Дојран”, „Струмичко Радовишко”,
„Охридско - Струшко”, „Преспа” и „Дебар”. Оваа поделба овозможува пореално да се
согледаат расположивите и потребните количини на вода за одреден регион.
Трасата на електроенергетскиот вод во КО Патишка Река, општина Сопиште се наоѓа
во водостопанското подрачје (ВП) „Скопје” кое го опфаќа сливотот на реката Вардар, од
водомерниот профил „Радуша” до вливот на реката Пчиња. На ова ВП припаѓаат и сливовите
на притоките Маркова Река, Кадина Река, Лепенец и Серава. Со ова ВП сливот на реката
Треска не е опфатен.
За искористување на постојниот хидролошки потенцијал на речните водотеци, во
наредниот период во ВП „Скопје”, се предвидува изградба на акумулациите Палиград и
Гомалево на Кадина Река и Бразда на Кучевишка Река.
Во Републиката се регистрирани вкупно 4.414 извори од кои со издашност над 1001/ѕ
регистрирани се 58. Во ВП „Скопје” регистрирани се вкупно 18 извори, од кои најзначаен е
изворот Рашче со регистрирана штедрост поголема и од 6,0 ш3/ѕ.
Друг значаен ресурс на води се подземните води кои најчесто се одликуваат со висок
квалитет, имаат големо значење за покривање на потребите од вода, но потребно е нивно
дополнително истражување.
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Како посебен вид на подземни води се издвоени наоѓалиштата со термални,
термоминерални и минерални води од кои во регионот на ова ВП со значаен квалитет и
капацитет се забележани на просторот Волково-Скопје-Катланово.
Во близина на трасата на енергетскиот вод минува Патишка Река. При реализација на
предметната документација да се применуваат мерки со кои ќе се заштити просторот од
појава на ерозија, порои и лизгање на земјиштето, односно да се избегнува деградирање на
просторот преку сечење на дрва, уништување на вегетацијата, менување на пејсажот и сл.

4. Податоци за создадените вредности и чинители кои ја синтетизираат состојбата
на начинот на човековата употреба на земјиштето во рамките на планскиот
опфат: културно, историски, демографски, економски, стопански, сообраќајни,
социјални и други чинители
Просторот кој е предмет на разработка на овој Урбанистички проект се наоѓа на терен
кој е градежно неизграден.
За просторот потребно е дооформување и дополна со осовременување на
инфраструктурните системи со што потребно е да се постигне повисок стандард во однос
на:
 површини;
 квалитет на градба;
 употреба на материјали;
 повисоки естетски вредности;
 соодветна комунална инфраструктура;
 обезбедување на сите сообраќајни услови за проточност и безбедност на
сообраќајот и комплексно решавање на сообраќајот во мирување;
 поврзување со сите градски инфраструктурни системи, како и можност од
реализација на нови системи;
Население
Утврдувањето на концептот на просторната организација, уредувањето и користењето
на територијата на Републиката, а во контекст на тоа и стопанската структура, зависи од
развојот, структурните промени и просторната дистрибуција на населението.
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Врз основа на прогноза за бројот, структурата, темпото на растежот, критериумите за
разместување и подвижноста, треба да се покаже просторно- временската компонента на
остварување на идната организација и уредување преку демографскиот аспект.
Демографските проекции, кои на планирањето му даваат нова димензија,
покажуваат или треба да покажат, како во иднина ќе се формира населението, неговиот
работен контингент (работна сила) и домаќинствата и како треба да придонесат кон
сестрано согледување на идната состојба на населението како производен дел, потрошувач
и управувач - креатор.
Тргнувајќи од определбата дека популациската политика преку систем на мерки и
активности треба да влијае врз природниот прираст, се оценува дека за обезбедување на
плански развој и излез од состојбата на неразвиеност се наметнува водењето активна
популациска политика во согласност со можностите на социо-економски развој на
Републиката. Во овие рамки треба да се води единствена популациска политика со
диференциран пристап и мерки по одделни подрачја, со цел да се постигне
оптимализација во користењето на просторот и ресурсите, хуманизација на условите за
семејниот и општествениот живот населението, намалување на миграциите, како и
создавање на услови порамномерен регионален развој на Републиката.
Според податоците од Пописот на населението, домаќинствата и становите
спроведен во 2002 год. вкупниот број на жители во Општина Сопиште на чиј простор се наоѓа
предметната локација, изнесува 5.656 жители, од кои 32,1% претставува расположива
работна сила која што е значаен потенцијал за идниот развој на овој крај.
Како демографска рамка, населението е значајна категорија која треба да се има
во предвид при апроксимацијата на потенцијалните работни ресурси и потенцијалните
потрошувачи и корисници на сите видови услуги.
Сообраќај и врски
Комуникациската мрежа на Република Северна Македонија, сочинета од повеќе
комуникациски потсистеми, е етаблирана преку системот за сообраќај и врски врз чија
основа, помеѓу другото, се темели и организацијата на просторот на државата.
Комуникациските системи во Републиката, кои се од особено значење за развојот на
стопанските активности, се очекува да се подобруваат, унапредуваат и да се развиваат во
две насоки на развој на комуникациите:
- екстерното поврзување на државата (стратешки коридори);
- интерното поврзување во државата (регионални и локални потреби).
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Основа за екстерното поврзување на државата се дефинираните комуникациски
коридори согласно меѓународните конвенции и препораки, што воедно се и основа за
ориентација кон европските и балканските определби за економски и технолошки
комуникации, што е од особено значење за извозот.
Основата за интерното поврзување во државата односно планирање и развој на
патната мрежа на РС Македонија се базира на категоризација на патиштата, на стратешки
дефинирани меѓународни коридори за патен сообраќај, на досега изградената европска
патна мрежа-ТЕМ со “Е” ознака на патиштата, на досега изградената магистрална и
регионална патна мрежа, како и на определбите од долгорочната стратегија за развој.
Мрежата на патишта “Е” ознака што ги дефинира меѓународните коридори за патен
сообраќај низ Републиката се: Е-65, Е-75, Е-850, Е-871.
Според Просторниот план на Република Македонија, автопатската и магистрална
патна мрежа релевантна за предметниот простор е:
- М-1 - (СР-Табановце-Куманово-Велес-Богородица-ГР).
Врз основа на Одлуката за категоризација на државните патишта („Службен весник
на Република Македонија” број 133/11, 150/11 и 20/12) овој магистрален патен правец се
преименува со ознаката:
- А1 (М-1) - (Граница со Србија-ГП Табановци-Куманово-Велес-Неготино- Демир
Капија-Гевгелија-граница со Грција-ГП Богородица и делница Градско-Прилепврска со АЗ).
Во идната патна мрежа на Републиката, основните патни коридори ќе ги следат веќе
традиционалните правци во насока север-југ (коридор 10), односно исток-запад (коридор 8),
што се вкрстосуваат во просторот помеѓу градовите: Скопје, Куманово и Велес. На тој начин
дел од магистралните патишта во Републиката ќе формираат три основни патни коридори,
што треба да се изградат со технички и експлоатациони карактеристики компатибилни со
системот на европските автопатишта (ТЕМ):
- север-југ: М-1 (Србија - Куманово - Велес - Гевгелија - Грција),
- исток-запад: М-2 и М-4 (Бугарија-Крива Паланка-Куманово-Скопје-Тетово- СтругаАлбанија и крак Скопје - Србија),
- исток-запад: М-5 (Бугарија - Делчево - Кочани - Штип - Велес -Прилеп - Битола - Ресен
- Охрид- Требеништа - М4 (крак Битола -граница со Грција).
На автопатската и магистралната патна мрежа се надоврзуваат регионалните
патишта, што заедно со локалните категоризирани патишта ќе ја сочинуваат патната мрежа
на Републиката.
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Релевантните регионални патни правци за предметната локација, според Просторниот
план на Република Македонија, влегуваат во групата на регионални патишта "РГ и е со
ознака:
- Р1106- (Врска со 1102-Драчево-Варвара-Нова Брезница-Кула-Коломот-мост кај
Близанско-Калуѓерец-Суводол-врска со Р1303);
Динамиката за реализација на мрежата, што ќе овозможи целосно опслужување на
Републиката, ќе биде во функција на сообраќајните потреби (очекуваниот обем на
сообраќајот), потребите за интеграција во европскиот патен систем, како и економската
моќ на државата, а трасите на меѓународните и магистралните патишта, задолжително ќе
поминуваат надвор од населените места и се предлага да се решаваат со денивелирано
вкрстосување со останатата патна мрежа.
При планирање да се почитува Законот за јавни патишта („Службен весник на
Република Македонија” број 84/08, 52/09, 114/09, 124/10, 23/11, 53/11, 44/12, 168/12, 163/13,
187/13, 39/14, 42/14, 166/14, 44/15, 116/15, 150/15, 31/16, 71/16 и 163/16).
Железнички сообраќаѓ. Концепцијата за развој на железничкиот систем базира на
потребата за модернизација и проширување на железницата во целина, како и поврзување
на железничката мрежа на Републиката со соодветните мрежи на Република Бугарија и
Република Албанија.
Железничката мрежа на Републиката, во планскиот период, треба да ја сочинуваат:
магистрални железнички линии од меѓународен карактер, регионални линии и локални
линии.
1. Магистрални железнички линии од меѓународен карактер
- СР- Табановце-СкопјеТевгелија-ГР 213,5км
- СР - Блаце-Скопје
31,7км
- СР -Кременица-Битола-Велес
145,6км
- БГ -Крива Паланка-Куманово
84,7км
- АЛ-Струга-Кичево-Скопје
143,0км
Покрај постојните врски Табановце и Блаце на север, односно Гевгелија и Кременица
на југ, ќе се изврши и соодветно поврзување на исток кон Република Бугарија, односно на
запад кон Република Албанија, со што ќе се овозможи целосно интегрирање на
македонскиот железнички систем со соодветните системи на соседните држави.
Во планскиот период меѓудругото, се очекува развој на интегралниот транспорт,
односно техничко-технолошкото доопремување на Македонските железници за извршување
на задачите и за вклучување во меѓународниот сообраќај, што е во согласност со
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стратегијата на развојот на железничкиот сообраќај и со реалните можности на Р.С.
Македонија.
Воздушен сообраќај: Воздушните патишта во Р.С. Македонија се интегрален дел од
европската мрежа на воздушни коридори со ширина од 10 наутички милји во кои
контролирано се одвиваат прелетите над територијата на државата.
Примарната аеродромска мрежа во Државата треба да ја сочинуваат вкупно 4
аеродроми за јавен воздушен сообраќај, и тоа во Скопје, Охрид, Струмица и Битола.
Аеродромот во Скопје е оспособен за прием и опрема на интерконтинентални авиони,
аеродромот во Охрид е реконструиран во повисока-П категорија, а новите аеродроми што
се предвидуваат во Струмица и Битола се предвидени да бидат со доминантна намена за
карго транспорт на стоки.
Секундарната аеродромска мрежа се предлага да ја сочинуваат сегашните 5
реконструирани и технички доопремени спортски аеродроми и вкупно 15 аеродроми за
стопанска авијација, од кои 7 нови. Покрај тоа треба да се уредат и околу 20 терени за
дополнителен развој на воздухопловниот спорт и туризам во согласност со меѓународните
прописи за ваков вид на аеродроми.
Телекомуникациска мрежа
Радиокомуникациска и кабелска електронско комуникациска мрежа
Радиокомуникациска мрежа е јавна електронска комуникациска мрежа со која се
обезбедува емитување, пренос или прием на знаци, сигнали, текст, слики и звуци или други
содржини од каква било природа преку радиобранови. Основни елементи на
примопредавателниот систем се: антените, антенските столбови, водови, засилувачи и друго.
Јавните електронски комуникациски мрежи треба да се планираат, поставуваат,
градат, употребуваат и слично под услови утврдени со Законот за електронските
комуникации, прописите донесени врз основа на него, прописите за просторно и
урбанистичко планирање и градење, прописите за заштита на животната средина,
нормативите, прописите и техничките спецификации содржани во препораките на
Европската Унија.
Изложеноста на јавноста на нејонизирачко електромагнетно зрачење со пуштањето
во работа на антенски систем не треба да ги надминува вредностите пропишани со
Упатството за гранични вредности при изложеност на нејонизирачко зрачење издадено од
Меѓународна комисија за заштита од нејонизирачко зрачење (ICNIRP – International
Commission ON Non-lonzig Radiation Protection). Агенцијата за електронски комуникации врши
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контрола со мерење на нејонизирачкото електромагнетно зрачење, со цел да ја утврди
усогласеноста на антенските системи со граничните вредности.
Оператори на мобилната телефонија во Р.С.Македонија се Телеком, А1, Телекабел и
Лајкамобајл. Тие во своите секојдневни развојни активности вршат:
 Квалитетно мрежно покривање со мобилен сигнал на:
- региони, општини, населени места,
- подрачја од јавен интерес (културно-историски, спортски, стопански,
индустриски, погранични зони и др.),
- сообраќајна и транспортна инфраструктура.
 Подготовка на проекти за развој на мрежата согласно постоечката
инфраструктура на теренот.
 Усогласување на развојните планови со одделни институции на државата
(министерства, управи и сл.).
Овој регион покриени е со сигнал на мобилна телефонија на мобилните оператори.
Кабелска електронска комуникациска мрежа
Се користи за дистрибуција на јавни електронски комуникациски услуги до крајниот
корисник. Пристапниот дел на мрежата е изграден од кабли (од бакарни парици,
коаксијални, хибридни коаксијално-оптички и/или оптички) и придружни дистрибутивни и
изводни точки: канали, цевки, кабелски окна/шахти, надворешни ормари и др.
Јавната кабелска електронска комуникациска мрежа и придружните средства треба
да се планираат, проектираат, поставуваат и градат на начин кој нема да ја попречува
работата на другите електронски комуникациски мрежи и придружни средства, како ни
обезбедувањето на другите електронски комуникациски услуги.
Изградбата на јавните електронски комуникациски мрежи и придружни средства
треба да се обезбеди:
- заштита на човековото здравје и безбедност,
- заштита на работната и животната средина,
- заштита на просторот од непотребни интервенции,
- заштита
на
инфраструктурата
на
изградените
јавни
електронски
комуникациски мрежи,
- унапредување на развојот и поттикнување на инвестиции во јавните електронски
комуникациски мрежи со воведување на нови технологии и услуги, а особено
со воведување на следни генерации на јавни електронски комуникациски
мрежи.
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АД "Македонски Телекомуникации" и останатите оператори за своите корисници
обезбедуваат широк опсег на услуги како што се: говорни услуги (вклучувајќи услуги со
додадена вредност), услуги за пренос на податоци, пристап до Интернет, мобилни
комуникациони услуги, јавни говорници и др.
Комуникациските услуги се обезбедуваат врз основа на добро воспоставената
електронска комуникациска мрежа со примена на најсовремени технологии.
Телефонските корисници во ова подрачје во електронско комуникацискиот сообраќај
приклучени се преку телефонската централа во Росоман.
Операторите на јавна кабелска електронска комуникациска мрежа до крајот на 2020
година треба да обезбедат можност за широкопојасен пристап до услуги (broadband) со
големи брзини на: 100% од домаќинствата покриени со мрежата на операторот со можност
за пристап до јавната комуникациска мрежа со брзина на пренос од 30Mbps и најмалку 50%
од домаќинствата покриени со мрежата на операторот со можност за пристап до јавната
комуникациска мрежа со брзина на пренос од 100Mbps.

5. Инвентаризација на: земјиштето во проектниот опфат, изградениот градежен
фонд, вкупната физичка супраструктура и инсталации во рамки на проектниот
опфат
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 просторот е градежно неизграден и затоа
треба програмски да се осмисли и испланира за реалните потреби.
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.
До локалитетот има обезбедено пристап преку постојниот пат пред самата локација
до проектниот опфат кој е предмет на овој Урбанистички проект вон опфат на урбанистички
план за изградба на електроинсталација, на дел од КП 89/1, дел од КП 92 и дел од КП 1035,
КО Патишка река, Општина Сопиште. Предметниот проектен опфат е со површина од 210m2
со намена:
НЗ – Неизградено земјиште
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ПОСТОЈНА СОСТОЈБА
Вкупна
Намена на површини
површина на
проектен опфат

површина по
намена м²

Дел од КП 89/1,
дел од КП 92 и дел од
КП 1035, КО Патишка

210 m2

НЗ - Неизградено земјиште

210 m2

Вкупно:

210 m2

-

210 m2

6. Инвентаризација на градби со режим на заштита на културно наследство,
постојни споменички целини, културни предели и друго
Во своето милениумско постоење, човековата цивилизација од праисторијата до
денес, на територијата на нашата држава, оставила значајни траги од вонредни културни,
историски и уметнички вредности кои го потврдуваат постоењето, континуитетот и идентитетот
на македонскиот народ на овие простори.
Просторниот аспект на недвижното културно наследство е предмет на анализа во
корелација со долгорочната стратегија на економски, општествен и просторен развој,
односно стратегија за зачувување и заштита на тоа наследство во услови на пазарно
стопанство.
Републичкиот завод за заштита на спомениците на културата, за потребите на
Просторниот план на Републиката, изготви Експертен елаборат за заштита на недвижното
културно наследство во кој е даден Инвентар на недвижното културно наследство од посебно
значење.
Инвентарот содржи список на регистрирани и евидентирани недвижни културни
добра, што подразбира список на недвижните предмети со утврдено својство споменик на
културата, односно на недвижните предмети за кои основано се претпоставува дека имаат
споменично својство. Тоа се: археолошки локалитети, цркви, манастири, џамии, бањи,
безистени, кули, саат кули, турбиња, мавзолеи, конаци, мостови, згради, куќи, стари чаршии,
стари градски јадра и други споменици со нивните имиња, локации, блиските населени
места, период на настанување и општините во кои се наоѓаат спомениците.
Согласно постоечката законска регулатива, видови на недвижно културно наследство
се: споменици, споменични целини и културни предели.
На подрачјето на катастарската општина Патишка Река, кое е предмет на анализа
нема регистрирани недвижни споменици на културата (Експертен елаборат).
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Во Археолошката карта на Република Македонија, која ги проучува предисториските
и историските слоеви на човековата егзистенција, од најстарите времиња до доцниот среден
век, на анализираното подрачје на катастарската општина Патишка Река, нема
евидентирани археолошки локалитети.

7. Инвентаризација на изградената комунална инфраструктура: сообраќајните,
електричните, канализациските, водоводните, поштенските, гасоводните,
топловодните, телефонските и другите водови и објекти
Сообраќај
 До планскиот опфат кој е предмет на работа водат нерегулиранипостојни патишта
преку кои се пристапува од источната страна на проектниот опфат.
Комунална инфраструктура
 Согласно допис со арх.бр. 10-55/2-412 од 12.10.2021 година, од Електродистрибуција
ДООЕЛ Скопје, покрај предментиот плански опфат има инсталации во нивна
надлежност, 10 (20)кв надземен вод и истиот е вграден во проектната документација.
 Согласно допис од АЕК со бр. 1404-2682/2, покрај предметниот плански опфат не
постојат електронски комуникациски мрежи и истите се вградени во проектната
документација.
 Согласно допис прибавен на електронскиот систем е-урбанизам, во ПИМ постапка
со бр. 38561 од 08.10.2021год., од Македонски Телеком, во границите на планскиот
опфат нема постојни ТК инсталации;
 Согласно допис со арх.бр. 1302-3806/2 од 08.10.2021 година, од ЈП Водовод и
Канализација Скопје, покрај предметниот плански опфат нема изградено водоводна
и канализациона мрежа;
Останати релевантни институции
 Согласно допис со арх.бр. 09-2637/2 од 13.10.2021год., од Дирекција за заштита и
спасување - ПО Кисела Вода, има доставено претходни услови кои треба да се
вградат во планската документација.
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8. Други податоци од субјектите од член 47 од Законот за урбанистичко планирање,
релевантни за подрачјето во планскиот опфат
Извод од план од повисоко ниво
За предметниот локалитет како показател користени се одредбите од Условите за
планирање на просторот изработени од Агенцијата за планирање на просторот - Скопје,
Република Македонија, со технички број 05121 од Мај 2021, за кои Услови е добиено Решение
од Министерството за животна средина и просторно планирање со бр. УП 1-15 751/2021 од
07.06.2021 година.
Условите за планирање на просторот, содржат општи и посебни одредби, насоки и
решенија од планската документација од повисоко ниво и графички прилози, или прилози
кои ги прикажуваат решенијата на планот.
Во конкретниот случај Условите за планирање на просторот ја опфаќаат површината
во рамки на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на
електроинсталација, на дел од КП 89/1, дел од КП 92 и дел од КП 1035, КО Патишка река,
Општина Сопиште. Предметната локација зафаќа површина од 210м2
Условите за планирање треба да претставуваат влезни параметри и смерници при
планирањето на просторот и поставување на планските концепции и решенија по сите
области релевантни за планирањето на просторот, обработени во согласност со
Просторниот план на Република Македонија.
Основни определби на Просторниот план
Основната стратешка определба на Просторниот план на Републиката е остварување
на повисок степен на вкупната функционална интегрираност на просторот на државата,
како и обезбедување услови за значително поголема инфраструктурна и економска
интеграција со соседните и останатите европски земји.
Остварувањето на повисок степен на интегрираност на просторот на Републиката
подразбира намалување на регионалните диспропорции, односно квалитативни промени
во просторната, економската и социјалната структура. Во инвестиционите одлуки, стриктно
се почитуваат локационите, техно-економските и критериумите за заштита на животната
средина, кои се усвоени на национално ниво. Една од основните цели на Просторниот план
се однесува на штедење, рационално користење и заштита на природните ресурси,
искористување на погодностите за производство и лоцирање на активности на простори
врзани со местото на одгледување или искористување. Меѓу приоритетните определби на
Просторниот план е заштитата на земјоделското земјиште, а особено стриктното
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ограничување на трансформацијата на земјиштето од I - IV бонитетна класа за
неземјоделско користење, како и зачувување на квалитетот и природната плодност на
земјиштето.
Во напорите за унапредување на квалитетот на живеењето во Републиката, посебно
тежиште се става на унапредувањето и заштитата на животната средина. Состојбата на
животната средина и еколошките барања се битен фактор на ограничување во
планирањето на активностите, заради што е неопходна процена на влијанијата врз животната
средина. Посебно значење имаат заштитата и промоцијата на вредните природни богатства
и поголемите подрачја со посебна намена и со природни вредности, важни за биодиверзитетот и квалитетот на животната средина, како и заштитата и промоцијата, или соодветниот
третман на културното богатство согласно со неговата културолошка и цивилизациска
важност и значење.
ЗАКЛУЧНИ СОГЛЕДУВАЊА
Условите за планирање на просторот се наменети за изградба на електроенергетски
вод за електрични инсталации на делови од КП 89/1, КП 92 и КП1035 КО Патишка Река, Општина
Сопиште.
Должината на трасата изнесува 80,4м.
Во непосредна близина на планскиот опфат има издадено „Услови за планирање на
просторот за изработка на Локална урбанистичко-планска документација за изградба на
објект со основна класа на намена А4 - времено сместување, на КП 93, КП125, КП126 и дел
од КП1021, КО Патишка река, Општина Сопиште" со техн.бр. У03419.
Условите за планирање треба да претставуваат влезни параметри и насоки при
планирањето на просторот и поставување на планските концепции и решенија по сите
области релевантни за планирањето на просторот, обработени во согласност со
Просторниот план на Република Македонија.
При изработката на предвидената документација, треба да се имаат предвид
следните поединечни заклучни согледувања од секторските области опфатени со
Просторниот план:
Економски основи на просторниот развој
- Развојот на инфраструктурните системи претставува значајна детерминанта на
економскиот развој. Унапредувањето на електро- енергетската инфраструктура
влијае врз развојот и разместеноста на производните и услужни дејности.
Изградбата на предвидениот електроенергетски вод за електрични инсталации, КО
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Патишка Река во Општина Сопиште ќе овозможи подобрување на
инфраструктурните услови во ова подрачје.
- Согласно определбите на Просторниот план на Р.Македонија, идниот развој и
разместеноста на производните и услужни дејности треба да базира на примена
на принципите и стандардите за заштита на животната средина, особено нивна
превентивна примена и спречување на негативните влијанија врз животната и
работна средина.
Користење и заштита на земјоделско земјиште
- Согласно просторниот план на Република Македонија просторот на Републиката е
поделен во 6 земјоделско стопански реони и 54 микрореони. Предметната
локација припаѓа на Скопско-Кумановскиот земјоделско стопански реон со 14
микрореони.
- При изработка на планската документација, неопходно е воспоставување и
почитување на ефикасна контрола на користењето и уредување на нормите и
стандарди за градба. Меѓу приоритетните определби на Просторниот план е
заштитата на земјоделското земјиште, а особено стриктното ограничување на
трансформацијата на земјиштето од I-IV бонитетна класа за неземјоделско
користење, како и зачувување на квалитетот и природната плодност на земјиштето.
Водостопанство и водостопанска инфраструктура
- Во близина на трасата на енергетскиот вод минува Патишка Река. При реализација
на проектната документација да се применуваат мерки со кои ќе се заштити
просторот од појава на ерозија, порои и лизгање на земјиштето, односно да се
избегнува деградирање на просторот преку сечење на дрва, уништување на
вегетацијата, менување на пејсажот и сл.
Енергетика и енергетска инфраструктура
- Локацијата за изградба на електроенергетски вод за електрични инсталации во КО
Патишка Река, Општина Сопиште нема конфликт со постојните и планирани
енергетски водови.
- Градбата и ставањето во функција на нови дистрибутивни електроводови, ја
подобрува комуналната опременост на домаќинствата.
Урбанизација и мрежа на населби
- Реализацијата за изградба на електроенергетски вод за електрични инсталации во
КО Патишка Река, ќе предизвика позитивни импулси и ефекти врз целото
непосредно окружување од аспект на повисока организација, инфраструктурна
опременост и уреденост на просторот, доколку е базирана врз принципите на
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одржлив развој и се одликува со максимално почитување и вградување на
нормативите и стандарди за заштита на животната средина.
- Изградбата на водот ќе обезбеди поквалитетни услуги за снабдување на
домаќинствата со електрична енергија во овој дел на Р. Северна Македонија.
Домување
- Иницијативата за изградба на електроенергетски вод за електрични инсталации во
КО Патишка Река, е во функција на обезбедување поквалитетни услуги за
снабдување на домаќинствата со електрична енергија во овој дел на Р. Северна
Македонија, со што се овозможува квалитативно и квантитативно подигнување на
комуналната опременост на станот како негова основна клетка.
- При реализација на проектната документација да се запазат безбедните
растојанија и мерки предвидени со “Правилник за технички нормативи за изградба
на надземни електроенергетски водови со номинален напон од 1 кУ до 400 кУ ”
(Сллист на СФРЈ бр.65/1988 год.).
Јавни функции
- Иницијативата за изградба на електроенергетски вод за електрични инсталации во
КО Патишка Река, е надвор од урбаниот опфат на најблиската населба, така што
нема препораки и обврски за организација на јавни функции (локации со намена
образование, култура, здравство и спорт и рекреација), што значи дека се
исклучени можностите за било каков конфликт помеѓу два типа на функции.
Сообраќајна инфраструктура
- Според Просторниот план на Република Македонија автопатската и магистрална
патна мрежа релевантна за предметниот простор е:
- А1 (М-1) - (Граница со Србија-ГП Табановци-Куманово-Велес-Неготино- Демир
КапијаТевгелија-граница со ГрцијаТП Богородица и делница Градско-Прилеп-врска
со АЗ).
- Релевантни регионални патни правци за предметната локација влегуваат во групата
на регионални патишта РГ и е со ознака:
Р1106- (Врска со 1102-Драчево-Варвара-Нова Брезница-Кула-Коломот-мост кај
Близанско-Калуѓерец-Суводол-врска со Р1303);
- При планирање да се почитува Законот за јавни патишта („Службен весник на
Република Македонија” број 84/08, 52/09, 114/09, 124/10, 23/11, 53/11, 44/12, 168/12,
163/13, 187/13, 39/14, 42/14, 166/14, 44/15, 116/15, 150/15, 31/16,71/16 и 163/16).
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Радиокомуникациска и кабелска електронско комуникациска мрежа
- Локацијата за изградба на електроенергетски вод за електрични инсталации во КО
Патишка Река, Општина Сопиште нема конфликт со постојните и планирани
радиокомуникациски и кабелски електронско комуникациски мрежи.
- Преку кабелските електронски комуникациски мрежи, на крајните корисници
треба да им се обезбеди сигурен пренос на јавни електронски комуникациски
услуги со задоволување на одредени општи и посебни услови за квалитет, во
согласност со Законот за електронските комуникации и препораките за
обезбедување на одредено ниво на квалитет на пренос.
Индустрија
- Со планскиот и организиран начин на ширење на инфраструктурата и
создавањето на други погодни услови за локација на производни капацитети во
просторот околу општинските центри и во поширокиот рурален простор, се
обезбедуваат основи врз кои може да се очекува во периодот до 2020 г. да се
остварува просторната разместеност на индустријата, преку моделот на
концентрираната дисперзија.
- Изградбата на предвидениот електроенергетски вод за електрични инсталации, КО
Патишка Река во Општина Сопиште, ќе оствари удел во унапредување на
енергетскиот сектор.
Заштита на животна средина
- Со цел да се обезбеди заштита и унапредување на животната средина при
изградбата на електроенергетски вод за електрични инсталации, КО Патишка Река,
Општина Сопиште, потребно е да се почитуваат одредбите пропишани во
законската регулатива од областа на заштита на животната средина и
подзаконските акти донесени врз нивна основа.
- Да се внимава да не дојде до искористување на земјиштето на начин и обем со кој
би се загрозиле неговите природни вредности.
- Да се следи и контролира присуството на загадувачки материи во воздухот со цел
да се одржи квалитетот на воздухот во граници на дозволените нивоа на емисии.
- Да се предвидат соодветни технички зафати за пречистување на отпадните води и
имплементација на технологии кои ќе овозможат нивно повторно искористување за
истата или друга намена.
- Да се контролира квалитетот на пречистените отпадни води пред испуштање во
најблискиот реципиент, со цел да се усогласат вредностите на концентрацијата на
материите присутни во пречистената отпадна вода со пропишаните гранични
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вредности на максимално дозволените концентрации на материите присутни во
реципиентот.
- Да се превземат активности за намалување на бучавата и вибрациите од
опремата, со цел да се избегнат негативните ефекти од бучавата и да се
почитуваат пропишаните гранични вредности за дозволено ниво на бучава во
животната средина.
- Организирано управување со отпадот со цел да се минимизира негативното
влијание врз животната средина, животот и здравјето на луѓето.
- Создавачот и/или поседувачот на отпадни материи и емисии ги сноси сите
трошоци за санација на евентуално предизвиканите нарушувања во животната
средина.
Заштита на природно наследство
- Согласно Студијата за заштита на природното наследство, изработена за
потребите на Просторниот план на Република Македонија на просторот кој е
предмет на разработка за изградба на електроенергетски вод за електрични
инсталации, КО Патишка Река, Општина Сопиште, се наоѓа во граници на
предложениот за заштита НП Јакупица.
- При изработка на предметната документација да се внимава да не дојде до
нарушување на предложеното за заштита природно наследство и да се почитуваат
одредбите пропишани во Законот за заштита на природата (Службен весник на
Република Македонија, број 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), подзаконските акти донесени врз основа
на овој закон.
- Доколку при изработката на предметната документација или при уредување на
просторот се дојде до одредени нови сознанија за природно наследство кое би
можело да биде загрозено со урбанизацијата на овој простор, потребно е да се
предвидат соодветни мерки за заштита на природното наследство согласно
Законот за заштита на природата.
Заштита на културно наследство
- Согласно податоците од Експертниот елаборат за заштита на културното
наследство и Археолошката карта на Р. Македонија на подрачјето на
катастарската општина Патишка Река, нема евидентирани и регистрирани
недвижни споменици на културата и археолошки локалитети.
- Доколку при изведување на земјаните работи се наиде на археолошки артефакти,
односно дојде до откривање на материјални остатоци со културно-историска
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вредност, потребно е да се постапи во согласност со постоечката законска
регулатива (Закон за заштита културното наследство - „Службен весник на
Република Македонија" број 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 11/18,20/19), односно веднаш да се
запре со отпочнатите градежни активности и да се извести надлежната институција
за заштита на културното наследство.
Туризам и организација на туристички простори
- Предметната локација за која што се наменети Условите за планирање, припаѓа
на Скопско - Кумановски туристички регион со утврдени 8 туристички зони и 17
туристички локалитети и е дел од простори коишто имаат регионално туристичко
значење.
- Согласно поставките на Концептот и критериумите за развој и организација на
туристичката дејност, за непречен развој на вкупната туристичка понуда на ова
подрачје, се препорачува, при идната организација на стопанските дејности да се
почитуваат критериумите за заштита и одржлив економски развој.
Заштита од воени разурнувања, природни и техничко-технолошки катастрофи
- Локацијата за која се наменети условите за планирање на просторот за изградба
на електроенергетски вод за електрични инсталации, КО Патишка Река, општина
Сопиште, се наоѓа во простори погодни за слободни територии. Според тоа во
согласност со Законот за заштита и спасување, задолжително треба да се
применуваат мерките за заштита и спасување.
- Задолжителна примена на мерки за заштита од пожар.
- Анализираниот простор се наоѓа во подрачје каде се можни потреси со јачина до
VII степени по МКС, што наметнува задолжителна примена на нормативно- правна
регулатива, со која се уредени постапките, условите и барањата за постигнување
на технички конзистентен и економски одржлив степен на сеизмичка заштита, кај
изградбата на новите објекти.
Насоки за потребата од спроведување на Стратегиска оцена на влијанието врз
животната средина
- При донесувањето на Одлука за спроведување или Одлука за не спроведување на
стратегиска
оцена
за
предметната
документација
за
изградба
на
електроенергетски вод за електрични инсталации, КО Патишка Река, Општина
Сопиште, задолжително да се земат во предвид насоките за потреба од
спроведување на Стратегиска оцена на влијанието врз животната средина, како и
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забелешките и заклучоците од секторските области опфатени со Просторниот
план на Република Македонија.
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Прилози кон текстуален дел
1. Полномошно од нарачателот
2. Имотни листови за земјиштето
3.
Податоци
и
информации
од
државните органи, институции, установи
и правни лица кои вршат јавни услуги
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Македонски Телеком АД - Скопје
Кеј 13 Ноември бр.6, 1000 Скопје

Бр: 38561
Дата: 08.10.2021
До
РЕСУРС ЛТДИ ДООЕЛ
Ул. Ило Костов бр.31, 1430 Кавадарци

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 вон опфат на урбанистички план за изградба на електроинсталација, на дел од КП 89/1,
дел од КП 92 и дел од КП 1035, КО Патишка река, 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. 10-55/2-412 од 12.10.2021
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 133/21 од 05.10.2021 година, со кој барате да Ви издадеме податоци за
електроенергетски објекти и инфраструктура од ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ, Скопје за изработка
на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на електроинсталација, на дел од
КП 89/1, дел од КП 92 и дел од КП 1035, КО Патишка река, 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

Дат
у
м:12.
10.
2021

Лег
енда
Пост
оечк
амрежа
Новоплан иран амрежа
Демон т
иран амрежа

0
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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

13.Октомври 2021

Архивски број:
Бр: 09-2637/2

Дo
РЕСУРС ЛТДИ – Кавадарци
ул. Ило Костов бр. 31
1430 Кавадарци
Предмет: Барање за податоци и информации
Врска: Ваш акт бр. 133/21 од 05.10.2021

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

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 вон опфат на урбанистички план
за изградба на електроинсталација, на дел од КП 89/1, дел од КП 92 и дел од
КП 1035, КО Патишка река, 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
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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

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 вон опфат на урбанистички план за изградба на електроинсталација,
на дел од КП 89/1, дел од КП 92 и дел од КП 1035, КО Патишка река, 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.

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 вон опфат на урбанистички план за изградба на електроинсталација,
на дел од КП 89/1, дел од КП 92 и дел од КП 1035, КО Патишка река, Општина
Сопиште.

по задолжение од Директорот
Советник
Александар Докузовски
Доставено до:
Насловот

-
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Република Северна Македонија
ул. „Васко Карангелевски“ бр.8, 1000
Скопје
Republika e Maqedonisë së Veriut

Tel.: +389 2 2433 384
Web: www.dzs.gov.mk
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Republika e MaqedonisE so Veriut

Peny6nfi Ka CeBepHa MaKeAoHnia

Ministria e Miedisit JetEsor
dhe Planifikimit HapEsinor

Muxucrepcrno aa xr.IBorua cpeAI{Ha
H [pocTopHo rIJIaHuPa]be

CEI{TOP 34 TIPOCTOPHO IIIIAHHPATbE

Apx.6p.
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Bp: ocuooa Ha qJIeH 88 og 3aroHor 3a onura ynpaBHa IrocranKa ("Cnyx6eH BecH'lK Ha
Peny6rrra Maregoxraia" 6p.124115 u76120), a no npcxa co 'raeH 4, crae 3 og 3axoxor :a
cnpoBeAyBalrre ua flpocropHuor nlau Ha Peny6.nuxa Mare4onuia ("clyx6eu oecuux Ha
Peny6ruxa MaregoHuia" 6p.39l\a\ ?l'areH 42 cran 9 o4 3axonor :a yp6aHucrr'Ivlto
nnaHnpalbe ("C.tyN6en BecHI{K Ha Peny6lura Cenepua Maxe,qoHuia" 6p' 32120)'
MHHHCTepOT 3a XI,IBOTHa Cpe,4UHa I{ npOCTOpHO nnaHI{pa}be, fo AoHece c,eAHoTo:

PEIIIEHI4E
uarlrpabe Ha npocropor

ga Ycaonn ga

oea PeureHrae na onurrsua conr4rllTe ce ra3AaBaar YCJTOSX sa n.'IaHHpaILe Ha
npocropor sa usre,q6a Ha erreKTpo-eHeprercKlt BoA 3a ereKTpHrrHl'l HHcraJral{ux Ha
AenoBlr oA Ktl 89/1, KII 92 u KII 1035, KO llatxnxa Pexa, Onuruna Conmrte'
1. Co

.!,o.nxHuara Ha rpacara u:Hecyoa 80,4 l't'.
Bo HenocpegHa 6tusuna Ha n;raHcKl'tor on$ar uua I43AaAeHo Ycrosu :a
nnaHHparbe Ha npocropor :a Il:pa6orxa ua Ilora.nna yp6aHucruvxo-naancxa
4oxyuexraquia :a u:rpag6a ua o6lexr co ocHoBHa KJIaca Ha naueua A4-epeueHo
cMecryBaH,e sa I(lI 93, I(II 125, KII 126 u Aet og KJI 1021, ItO flarr'fluxa Pena, Onuruua
conunrre co rex.6p.Y03419 u nsgageuo Peueune 6p.Y11715770/2019 op,06.06.2019 rop,.
naDaMerDH U HaCOKT nDH nrraHl'IDalhero Ha flDocropor H nocraBvBabe Ha nnaHcKI{Te
xonuenur.fl,r II Delllenr.ria no cuTe o6nactu Deneganfi .r ga nnanNparbero Ha nDoctoDor so

Maxeaonuja.
2. Yc.[osHre ga nnaHHpa]Le Ha npocropor oA ToI{Ka 1 na ona Pe renrie, u:pa6oreun
og AreHquiara 3a n.raHrlpalse Ha npocropor co r:ex.6p. Y05121 ce cocraBeH Ae.lI Ha
PeueHuero.
3. Vcrosl, 3a rlnaH]'Ipalbe Ha rrpocropor 3a I{:neg6a ua e.nexrpo-eHeprercKIl BoA 3a
erreKrpr4rtHr4 HHcrarraqur4 Ha AerroBr,t og KrI 89/1, I\T192 u I(II 1035, I(O flaruurca Pera,
OnruruHa Conraurre, coApxar onlrrrH I,t noce6uu ogpe46r, HacoKI'I 14 peuleHltja n
3aKryqHI,I corneAyBalba co o6npsyeauxa a(TIrBHocr oA nnaHcxara goxyt''teHraqu ia o4
noBHCoKo uuno u rpa$uuxu npI4no3x Kol'l npercraByBaar 14:oo4 og n.laHor'
MrHvcrepcrBo

!a Peny6nxI(a

3a

xBBorHacpeaxHa I{ npocropHo flraH kpal6e

C€BepHa MaxeAoHLia
EoropoAr qa' 6p.

nnourraa "npecsera

Peny6nnKa CeBepaa MakeaoHrja

l, Cxorie

e Miedisit Jet€sor dhePlanifikimit
hapEsinor € Republikes se Maqedonisa se
Bul. 'Presveta Bogorodica' nr. 3,
Republika e Maqedonise s€ Veriut
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www.moepp.gov.

m

k

Peny6nska C€BepHa MaKeAoH[,a

Republika e Maqedonise s€ Veriur

MxxNctepcrno :a lrxnorrra cpeAxHa
Ir [pocTopHo finaHupi be

Ministria e Mledisit Iet€sor
dhe Planifi kirnit HapEsinor

CEKTOP 34 TIPOCTOPHO IlNAHUPAH]E

4. fIpu u:pa6orKa

Ha [JraHcKara AoKyMeHTaqrria noKar{xr.rre 3a cxre coApxr,rHr.r
rpe6a Aa ce 6apaar ucKnyr{r,tBo Ha IIoBprrrHHr,r oA nocna6rr 6oHHrerHrr K]racH. puopl.rrer

e 3aurrnTa Ha :euio4e_ncroro 3eMinrrre, a oco6ero crpur(THo orpaHuqyBarbe Ha
rpaHc$oplaaq r.riara Ha 3eMiHrxrero oA I-lV 6ouurerna KJraca 3a ue:euio4encxo
KopIrcrette, KaKo H 3aqyByBat6e Ha KBalrHTeror r,r npHpoAHara nroAHocr Ha:euiururero.
5. Co qe.n ga ce o6e:6e4u 3aurr,rra r,r yHalpeAyBalbe Ha xr.tBorHara cpeAHHa [pr4
u:pa6orxa Ha [peAMerHara AoKyMeHrar{uia 3a usneg6a Ha ene(rpo-eueprercKr4 BoA 3a
ejleKrpr{qHr4 ,tHcranaqfix Ha AeroBr,t o.q I(rl 89/1, Ktl 92 u KrI 1035, KO flarrauxa pexa,
OnurruHa Conuurre, norpe6no e Aa ce noqr,rryBaar ogpeg6ure npolurxaHl.t no 3aroHor
3a xlrBorHa cpeAHHa ("C.n.aeornx Ha PM" 6p. 53105,81105,24/07,159 /OB,8?l}9, 48/10,
124/10, 5111t, 123/12.93/13, t87/r3, 42114, 4411s, 129/1s, 1921't5,39116 r.r 99118) naxo ra
noA3aKoHCKHTe aKT14 AOHeCeHH Bp3 OCHOBa Ha HCTr,rOT.
6. OpraHor xoj ro no4ro::nyea nnaHcKr,ror AoKyMeHr e

AorxeH 4a goHece Ogayxa

ulr O4lyra 3a He cnpoBeAyBalbe Ha crpareucra or{eHa Bo Kora ce
o6pa:.noxeur.r npuqrrHlrre 3a cnpoBeAyBalhero, oAHocHo He crrpoBeAyBa]bero corJracHo
co KpHTep[yMure Bp3 ocHoBa Ha Kor{ ce onpeAenyBa Aarr{ eAeH nJIaHCKH 4oxyrreHr 6u
Moxen Aa HMa 3HaqHTeJrHo olriaHre Bp3 xxBorHara cpeAltHa r.r np: :gpanjero Ha
nyfero.
3a cnpoBe.qyBal*Je

llpr

gouecyoarcero Ha O4lyra 3a cnpoBeAyBalbe HJrr{ Oglyra :a He
cnpoBeAyBalbe Ha crparerucKa oqeHa 3a npeAMernara goxyuearaqxla ra r.r:re46a aa
eneKTpo-eHeprercKr.t BoA 3a eJrer(Tpr{quu r.trcrirnaq[x Ha Ae.rroBr.r oA IOI 89/1, Kll 92 n
Ktl 1035, KO llarumxa Pera, Oururrna Couuure, 3aAoJ]xr{renHo Aa ce 3eMar Bo
npeABr,rA HacoKHre sa norpe6a oA cnpoBeAyBarre na C,rparerucra oqeHa Ha BrrujaHr{ero
Bp3 xHBorHara cpeAHHa, raxo u :a6eleurxr,rre rr 3aKnyqoqr,tre oA cerTopcKr.rre o6lacrlr
on$ateuu co llpocropuuor nlaH xa Peny6aura MaxegoHuja.

O6PA3/IOXEHHE

Onurxna Conurure, np: ocHoBa Ha qren 42 cras 4 o4 3axoHor :a yp6axNcruvro
nnaHnpa*e ("Cnyx6en BecHnK Ha Peny6lnxa CerepHa Marcegour.ria" 6p. 3212O), co
nocrarna 6p.33864 oA 04.02.2027 ro4. go Arenqaiara sa uauuparre Ha npocropor,
npeKy eneKTpoHcxrror ct creM e-yp6aHn3aM, AocraBtl 6aparre :a r,r3AaBa]r,e Ha yc.nonu
3a rrnaHnpane Ha

[pocropor:a usneg6a

Ha erexTpo-eHeprercru BoA 3a enexTpr,rrtHu

Mnflxcr€pcrso 3a xxBornacpeAxHa x npocropxo rrnaxxpab€
Ea Peny6rv'(a CeBepfla MareAoH,ia
rl ouraa ,npecBera EoropoAxqa'6p. 3, Cxonie
Peny6nrxa CeBepHa Ma(eAoHria

Ministria

e Mjedisit Jetesordhe Planifikimit
hap.sinor e Republikes sa Maq€donisa se Veriur
Bul. "Presveta Bogorodica' nr.I, Shkup
Republika e Maqedonisese Veriut

+189 2 3251 4O3

9vw.moepp.gov.mk

Peny6nrrxa CeBepHa MakeAoHuja

Republika e Maqedonis€ se Veriut

Muxracrepcrro :a xHBorHa cpeA Ha
x npocTopHo nnaHHp: !e

Ministria e Miedisit Jet€sor
dhe Planifikimit Hapesinor

CEI{TOP 3A TIPOCTOPHO II]IAH14PATbE

uHcrarlaqr4H Ha ,4eroBr4 oA I(II 89/1, l\ll 92 u I{II 1035, I(O llaruurra Pexa, OnlrruHa
Conuurre. ,{orxr.rHara Ha rpacara r,r3HecyBa 80,4 M'.
Cor.nacno '<rreH 42 craB 8 o,q 3axonor:a yp6auucruuxo nJraHr,rpalre ("C1. oecHltt
Ha PCM" 6p.32/20), Areuqlriara 3a nnaHrrparbe Ha npocropor rx r43pa6orH Vcronr.rre sa

nnaHrparbe Ha npocropor :a r.r:aeg6a Ha eneKTpo-eHeprercKn BoA 3a ene(TpuqHn
HHcra,raquu Ha AenoBH oA I(Il 89/i, l{ll 92 u I{II 1035, ItO Iarramxa Pexa, Onurusa
Conuure H rr.r AocraBr4 go MuuucrepcrBoro 3a xHBorHa cpeAuHa H npocropHo
nnaHupalLe noA 6p. yII1-15 751, 12O21 op, 28.05.2027 roguxa.
Vc.noslrre 3a nnaHr4palbe Ha rrpocropor 3a 143BeA6a Ha eneKTpo-eHeprercrH BoA
I{II 89/1, KII 92 n I([ 1035, ItO llarnnrna Pexa,
OnuruHa Conuurre, npercraByBaar Bne3H14 napaMerpr,t u cMepHHqH npM nnaHr4parbero
Ha trpocropor 14 nocraByBaH,ero Ha nnaHCKr{Te r{oHr{enr{Ht fi peIrreHuia no cure o6lacrlr
3a erleKrpr,rqHu HHcranaqltr,r Ha Ae.rroera o4

peneBaHTHr,r 3a nnaHr.rpalr,eTo Ha npocTopoT.

3axryuHr.rre corneAyBalba, ge$ uuupauu Bo ycrroBxre 3a rrJraHrrpalhe Ha
rpocropor KoH npor3neryBaar o4 llpocTopHt{or nJraH Ha Peny6nr4Ka MaxegoHraja.
npercraByBaar o6np:yeavnH aKTHBHocru Bo noHaraMorrrHoro nrraHr4palbe Ha
rrpocTopor.

Bp: ocHooa Ha ropeHaBeAeHoro, a cottracHo ,{reH 88 oA 3aKoHor 3a

ofitr]Ta

ynpaBHa nocranxa ("Cr. necxnr uaPM" 6p.124/15 u76/20),MunucrepcrBoro 3a )KHBorHa
cpeAHHa r4 npocropHo nnaHr,rparhe ro AoHece oBa Perneur,re ua Yclogtt 3a nnaHr{pa}be Ha
npocropor 3a x3BeA6a Ha enexTpo-eHeprercKu Bo,q 3a enerrpl,tqul{ r,rHcranaqxx Ha
AenoBH oA Kn 89/1, KII92 r KII1035, KO llatxmxa Pexa, Onmnrna Conuure r,r oAnyqu
KaKO BO,qI,ICIIO3I,ITI,IBOT.

Ynacrno:a npanHo cpeAcrBo: r[pornnona PeureHHe 3acerHarara janHocr r{ opraHor Koj
ro noArorByBa nnaHcKraor AoKyMeHT Mo)r(e Aa u:ianu xar6a Bo pon oA 15 (nerHaecer)
AeHa oA AeHor Ha nplreMor Ha oBa Peureure 4o,{pxaeuara I(ouucuia aa ogryuyrame oo
ynpaBHa nocrarrKa

r4

flocrarrKa og pa6oreu oguoc
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IZVOD OD PROSTOREN PLAN NA REPUBLIKA MAKEDONIJA
2002 - 2020

MINISTERSTVO ZA @IVOTNA SREDINA I PROSTORNO PLANIRAWE
AGENCIJA ZA PLANIRAWE NA PROSTOROT
Sektor:

Sintezni karti
Tema:

Bilans na namena na povr{inite
Koristewe na zemji{teto

Karta br. 20

Legenda:
{umi i {umsko zemji{te

zoni za eksploat. na minerali

zemjodelsko zemji{te

navodnuvani povr{ini
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IZVOD OD PROSTOREN PLAN NA REPUBLIKA MAKEDONIJA
2002 - 2020

MINISTERSTVO ZA @IVOTNA SREDINA I PROSTORNO PLANIRAWE
AGENCIJA ZA PLANIRAWE NA PROSTOROT
Sektor:

Sintezni karti
Tema:

Prostorno-funkcionalna organizacija
Sistem na naselbi i soobra}ajna mre`a

Centar na mikroregion

!
(

Centri na prostornofunkcionalni edinici

!
.

(
!

Siri~ino
(Palatica
!
(
!

(
!

(
!

(
!

(
!

Sara}ino

!
.@elino

Zdravstvena za{tita
funkc.
edinici
Sekundarna
Tercijalna
Granici na
Oski na razvoj
vlijanija na
isto~na
ju`na
makroregion.
centri
sever-jug
severna
Op{tinski
zapadna
(
!
centar
Kopanica
!
.Kondovo



(
!

(
!

ArnakijaGlumovo
(
!

(
!

(
!

Matka

Matka 2

Sedlarevo!(

Lukovica

Gurgurnica

Stopanski aerodrom
(
!

Singeli}Inxikovo

Skopje

(
!

(
!

Nova Breznica

(
!

Jabolci

M-3Kadino

(
!

(
!

(
!

(
!

Rakotinci

!
(

(
!

Ogwanci
(
!

Mal~i{te !(Dra~evica!(

(
!

Zelenikovo
Vra`ale

Pagaru{a
(
!

(
!

Kaldirec

(
!

Vrtekica
(
!

Aldinci

(
!

Gradovci
(
!

Paligrad

(
!

(
!

!
.

(
!

Ramni Gaber

Paligrad

Crn Vrv

Pati{ka Reka

Ore{ani

(
( !
!

(
!
(
!

(
!

(
!

(
!

Zduwe

Morani

Markova Su{ica

(
!

(
!

Dra~evo

Batinci

Elovo

Mralino

(
!

Umovo
Елект
рое
ерг
ет
ски
(н
!
Cvetovo
Crvena Voda
(
!
в
о
д
(
!
Dr`ilovo
(
!

(
!

(
!

Dolno Lisi~e

Dobri Dol

Osin~ani

(
!

Trubarevo
(
!

!
.

(
!

Ilinden!
.Marino

(
!

Sopi{teUsje
(
!
(
!

#
*

Sportski aerodrom

.
Studeni~ani!

Kozjak
(
!

Vozduhoplov. pristan.

(
!

(
!

(
!

Avtopat
Magistralen pat
Regionalen pat
@elezni~ka mre`a

Gorno Nerezi

(
!
Gr~ec!(Kru{opek
Laskarci
(
!
Bukovi} Matka
(
!
(
!
Grup~in!(Rogle
(
!
Strimnica
(
!
(
!
(
!
(
!
(Novo Selo
!
(^ajlane
!
Pani~ari
(
!
Dobarce^iflik!(Kopa~in Dol
(
!
(
!
^iflik!(
(
!
Barovo !(
Raovi}
(
!
(
!
Merovo !(
(
!
Govrlevo
(
!
Larce
Sveta Petka !(
Gorna Le{nica!(

M-4

Slobodna ekonom.zona

#
!

(
!

Qubin

(
!

Bojane

Cerovo



"

#

*
Visoko #

o

##*

Centar na makroregion

!

o

#



Obrazovanie
Sredno
Vi{o

e

Uprava
Prostorno-

Legenda:

Karta br. 22
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IZVOD OD PROSTOREN PLAN NA REPUBLIKA MAKEDONIJA
2002 - 2020

MINISTERSTVO ZA @IVOTNA SREDINA I PROSTORNO PLANIRAWE
AGENCIJA ZA PLANIRAWE NA PROSTOROT
Sektor:

Sintezni karti
Tema:

Tehni~ka infrastruktura
Vodostopanska i energetska infrastruktura
Legenda:
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Regionalen vodost. sistem
Akumulacii

Vodostopanski podra~ja
Termoelektrani
Hidroelektrani

Dalnovodi

110 kV

Akumulacii po 2020g.

220 kV

Prirodni ezera

#

#

Polog

@elino

K
Matka 2

%

110 kV

220 kV

Ë

Rafinerija

K

Industriski toplani

$
(

Naftovod

Rudnik na jaglen
Briketara
Gasovod

Regulacioni stanici

# ! ! ! !Kanalizacionen sistem
Kondovo
! ! !
!
Ilinden
!
! ! !
!
!
!
Skopje
!
! !
!
Sopi{te
#
%Matka
! OHIS Skopje !
Matka 2
! &
!
Matka
%!
Studeni~ani
400 kV

400 kV

Navodnuvani povr{ini

#

K!

!

Kozjak

Treska

Trafostanici

Karta br. 23
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IZVOD OD PROSTOREN PLAN NA REPUBLIKA MAKEDONIJA
2002 - 2020

MINISTERSTVO ZA @IVOTNA SREDINA I PROSTORNO PLANIRAWE
AGENCIJA ZA PLANIRAWE NA PROSTOROT
Sektor:

Sintezni karti
Tema:

Za{tita na `ivotnata sredina

Reonizacija i kategorizacija na prostorot za za{tita
Legenda:



Granici na regioni za upravuvawe
so `ivotnata sredina
Za{tita na prostori so prirodni
vrednosti
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Rekultivacija na
degradirani prostori
Za{tita na zemjodelsko
zemji{te

Povolni hidrogeolo{ki
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%

 # 

$
T


 $
T






$
T $
$
T

T


T
$
  % $
TSkopje




$
T
$
T

 
#

Rekultivacija na degrad. prostori



$
T
%
#
*



Za{tita na akumulacii i
reki za vodozafati

Karta br. 24

Upravuvawe so zagad. na vozduh i voda

Za{tita na {umi

Spomeni~ki celini

Povolni podra~ja za locirawe
regionalni sanitarni deponii

Za{tita na reki so naru{en kvalitet

Arheolo{ki lokaliteti
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УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ИЗГРАДБА НА
ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА, НА ДЕЛ ОД КП 89/1, ДЕЛ ОД
КП 92 И ДЕЛ ОД КП 1035, КО ПАТИШКА РЕКА,
ОПШТИНА СОПИШТЕ
ЛЕГЕНДА:
GRANICA NA PLANSKI OPFAT

P=0.02ha

N 168 ‰
NW 152 ‰

NE 12 ‰
W 10 ‰

472

E4‰

SW 51 ‰

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА
ИЗГРАДБА НА ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА, НА ДЕЛ ОД КП 89/1, ДЕЛ ОД КП 92
И ДЕЛ ОД КП 1035, КО ПАТИШКА РЕКА, ОПШТИНА СОПИШТЕ

SE 57 ‰

РЕСУРС ЛТДИ -дооел
Ило Костов 31 - Кавадарци

АЖУРИРАНА ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА

НАРАЧАТЕЛ: ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ Скопје
ПЛАНЕР:
ДУШКО КУЗМАНОВ, м.и.а. овл.бр. 0.0638
TEХ.БР: 133/21
ЛОКАЦИЈА: ОПШТИНА СОПИШТЕ

ФАЗА

ЛИСТ БР. 2

Управител:
Даниел Лалков
M=1:500
ОКТОМВРИ, 2021

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ИЗГРАДБА НА
ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА, НА ДЕЛ ОД КП 89/1, ДЕЛ ОД
КП 92 И ДЕЛ ОД КП 1035, КО ПАТИШКА РЕКА,
ОПШТИНА СОПИШТЕ
ЛЕГЕНДА:

GRANICA NA PLANSKI OPFAT

P=0.02ha

LINIJA ZA OBLIKUVAWE SOOBRA]AJNICI

- НЕИЗГРАДЕНО ЗЕМЈИШТЕ

ELEKTRIKA POSTOJNA

НЗ

N 168 ‰
NW 152 ‰

NE 12 ‰
W 10 ‰

472

E4‰

SW 51 ‰

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА
ИЗГРАДБА НА ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА, НА ДЕЛ ОД КП 89/1, ДЕЛ ОД КП 92
И ДЕЛ ОД КП 1035, КО ПАТИШКА РЕКА, ОПШТИНА СОПИШТЕ
КАРТА НА ИЗГРАДЕНИОТ ГРАДЕЖЕН ФОНД И
ИЗГРАДЕНАТА КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА
НАРАЧАТЕЛ: ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ Скопје
ПЛАНЕР:
ДУШКО КУЗМАНОВ, м.и.а. овл.бр. 0.0638

TEХ.БР: 133/21
ЛОКАЦИЈА: ОПШТИНА СОПИШТЕ

SE 57 ‰

РЕСУРС ЛТДИ -дооел
Ило Костов 31 - Кавадарци

ФАЗА

ЛИСТ БР. 3

Управител:
Даниел Лалков
M=1:500
ОКТОМВРИ, 2021
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II. ПЛАНСКИ ДЕЛ НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ
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2.
Инвентаризација на снимен изграден градежен фонд, вкупна физичка
супраструктура и инфраструктура во рамки на проектниот опфат
Просторот дефиниран за изработка на Урбанистички проект вон опфат на
урбанистички план за изградба на електроинсталација, на дел од КП 89/1, дел од КП 92 и дел
од КП 1035, КО Патишка река, 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 нема изградени објекти,
односно земјиштето е градежно неизградено, 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.
Согласно добиените дописи од страна на надлежните институции, евидентирано е
следно:
Сообраќај
 До планскиот опфат кој е предмет на работа водат нерегулиранипостојни патишта
преку кои се пристапува од источната страна на проектниот опфат.
Комунална инфраструктура
 Согласно допис со арх.бр. 10-55/2-412 од 12.10.2021 година, од Електродистрибуција
ДООЕЛ Скопје, покрај предментиот плански опфат има инсталации во нивна
надлежност, 10 (20)кв надземен вод и истиот е вграден во проектната документација.
 Согласно допис од АЕК со бр. 1404-2682/2, покрај предметниот плански опфат не
постојат електронски комуникациски мрежи и истите се вградени во проектната
документација.
 Согласно допис прибавен на електронскиот систем е-урбанизам, во ПИМ постапка
со бр. 38561 од 08.10.2021год., од Македонски Телеком, во границите на планскиот
опфат нема постојни ТК инсталации;
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16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

7527121.763
7527122.947
7527118.538
7527119.18
7527119.267
7527119.876
7527120.074
7527119.705
7527119
7527118.23
7527114.012
7527108.749

4633271.847
4633273.579
4633277.145
4633278.876
4633281.846
4633285.034
4633287.821
4633291.739
4633295.09
4633298.134
4633305.231
4633312.973

: +389-43-410-910
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28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

7527100.744
7527099.649
7527098.558
7527095.133
7527090.88
7527090.585
7527089.998
7527089.821
7527093.961
7527095.65

4633328.671
4633337.399
4633342.546
4633344.438
4633346.695
4633344.735
4633340.841
4633339.514
4633340.268
4633337.573

38

7527096.56

4633332.57

Нумерички показатели за градежната парцела и објектите во проектниот опфат
Површина за градба 1.1
Намена: Е1.8 – Инфраструктури за пренос на електрична енергија (трафостаница)
Површина за градење: 25м²
Вкупна изградена површина: 25м²
Процент на изграденост на ниво на опфат: 12%
Коефициент на искористеност на ниво на опфат: 12
Висина на венец: 12,00м
Број на катови: П
Паркирање: За овој тип на објекти не е потребно планирање на паркинг места.
НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ГРАДЕЖНАТА ПАРЦЕЛА И ОБЈЕКТИТЕ

П

25 m2

25 m2

25 m2

-

-

185 m2

-

-

210 m2

25 m2

25 m2

коефициент на
искористеност

вкупно
изградена
површина /м2/

12.00

процент на
изграденост

површина под
градба /м2/

Вкупно:

Површина на
намена

-

број на спратови

210 m2

E1.8 - Инфраструктури за пренос на
електрична енергија (трафостаница)
E1.8 - Инфраструктури за пренос на
електрична енергија (коридор за кабел)

максимална
висина на
градба

1.1

поединечна
класа на намена

Број на П.Г.

Површина на
проектен опфат

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ИЗГРАДБА НА ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА, НА ДЕЛ ОД КП 89/1,
ДЕЛ ОД КП 92 И ДЕЛ ОД КП 1035, КО ПАТИШКА РЕКА, ОПШТИНА СОПИШТЕ

12%

0.12

12%

0.12
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 Согласно допис со арх.бр. 1302-3806/2 од 08.10.2021 година, од ЈП Водовод и
Канализација Скопје, покрај предметниот плански опфат нема изградено водоводна
и канализациона мрежа;
Останати релевантни институции
 Согласно допис со арх.бр. 09-2637/2 од 13.10.2021год., од Дирекција за заштита и
спасување - ПО Кисела Вода, има доставено претходни услови кои треба да се
вградат во планската документација.

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 е формирање нa една површина за градба за
трафостаница и траса за кабелски вод за приклучок на дел од КП 89/1, дел од КП 92 и дел од
КП 1035, КО Патишка река, Општина Сопиште, со предвидена намена
Е1.8 – Инфраструктура за пренос на електрична енергија (трафостаница и коридор
за кабел).
За парцелата е издадени се Услови за планирање на просторот изработени од
Агенцијата за планирање на просторот - Скопје, Република Македонија, со технички број
05121 од Мај 2021, за кои Услови е добиено Решение од Министерството за животна средина
и просторно планирање со бр. УП 1-15 751/2021 од 07.06.2021 година.
Вкупната површина на планскиот опфат изнесува 210м2.
Со овој УП се формира една површина за градба, согласно Законот за урбанистичко
планирање (Сл.весник на Р.М. бр. 32/20).
Координати на плански опфат:
N
1
2
3
4
5
6
7

X
7527098.66
7527101.5
7527104.066
7527107.258
7527109.715
7527112.172
7527116.835

Y
4633327.976
4633321.76
4633317.041
4633311.987
4633308.149
4633304.311
4633296.923

8
9
10
11
12
13
14
15

7527117.556
7527118.146
7527118.342
7527118.202
7527117.823
7527117.016
7527116.694
7527115.859

4633294.756
4633291.578
4633288.029
4633285.236
4633282.097
4633278.071
4633276.78
4633274.891
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3.2 Внатрешни сообраќајници и начин на обезбедување на потребен број на паркинг места
Предмет на разработка е Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за
изградба на електроинсталација, на дел од КП 89/1, дел од КП 92 и дел од КП 1035, КО
Патишка река, Општина Сопиште. До парцелите се пристапува преку постоечки улици, кои
поминуваат пред проектниот профил од западна страна:
Пристапен пат (асфалтиран – западна страна на П.Г. 1.1):
- коловоз 4,00м
Паркирање за овој тип на ебјекти не е потребно.
3.3 Партерно решение со хортикултура
Партерното решение на ниво на градежна парцела останува самостојно да го
решаваат сопствениците на градбите, но при тоа треба да се води сметка, со
озеленувањето да се постигне поголем процент, како од естетски така и од заштитен аспект.
Зеленилото во рамките на градежните парцели ќе има значајна функција во заштита на
животната средина, но ќе има и забележителни пејзажни ефекти.
3.4 Водови и инсталации на инфраструктурите
Водовод и канализација
За овој тип на објекти не е потребен приклучок на водоводна мрежа, согласно тоа, не
е потребен ниту приклучок на фекална канализациона мрежа.
Електро - енергетика и ПТТ инсталации
Од страна на Електродистрибуција дооел Скопје, според добиеното писмо во близина
на проектниот опфат има инсталации во нивна надлежност, кои се вградени во проектната
документација.
Согласно техничкото решение, во рамки на проектниот опфат, предвиден е
нисконапонски надземен вод со трафостаница, за кои всушност се и предмет на овој
урбанистички проект.
Телефонска мрежа
Согласно добиеното писмо од АЕК и Телеком, на посочената предметна локација,
нема податоци за изградени јавни електронски комуникациски мрежи, кои се вградени во
проектната документација, а додатно е испланирн и нов телекомуникациски вод.
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За овој тип на објекти не се предвидува телефонски, ниту интернет приклучок.

4.

Детални услови за проектирање и градење

Локацијата на проектниот опфат за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички
план за изградба на електроинсталација, на дел од КП 89/1, дел од КП 92 и дел од КП 1035,
КО Патишка река, Општина Сопиште oпфатена во рамките на урбаниот опфат на
Просторниот План на Република Македонија, според кој се изработени Услови за
планирање на просторот изработени од Агенцијата за планирање на просторот - Скопје,
Република Македонија, со технички број 05121 од Мај 2021, за кои Услови е добиено Решение
од Министерството за животна средина и просторно планирање со бр. УП 1-15 751/2021 од
07.06.2021 година.
Општи услови за изградба
1. Регулационата линија е граница меѓу градежно земјиште за општа употреба и
градежно земјиште парцелирано на градежни парцели наменети за поединечна намена.
Во графичките прилози дадени се регулациските линии на примарната сообраќајна мрежа.
2. Граница на градежна парцела е линија на разграничување на носителите на право
на градење помеѓу две соседни градежни парцели. Градежната линија претставува граница
на површината за градење во градежната парцела и ја дефинира просторната граница до
која градбите може да се градат.
3. Градежната линија се спроведува со дозволени пречекорувања од страна на
издадените елементи од архитектонската пластика на градбите.
4. Доколку градежната линија се совпаѓа со регулационата линија, дозволени
пречекорувања се:
-првиот скалник од влезните партии до 30см ако ширината на тротоарот е поголема
од 2,00см,
-првостепена пластика во која спаѓаат: ризалити, влезни партии, конструктивни
столбови, вертикални комуникации и други издадени делови на архитектонската основа до
30см ако широчината на тротоарот е поголема од 2,00м,
-второстепена пластика во која спаѓаат: еркери, балкони, конзоли, стреи, брисолеи и
др. кои се појавуваат помеѓу првиот спрат и горниот венец до 90 см длабочина за уличен
коридор широк до 12м и до 7,5% од широчината на коридорот, но не повеќе од 1,50м
длабочина. Елементите на второстепената архитектонска пластика не се појавуваат на
фасадата на градбата најмалку 3,1391м над котата на тротоарот,
-третостепена пластика во која спаѓаат: пиластри, корнизи, подпрозорници, венци и друга плитка архитектонска пластика до 30см.
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5. Кога површините за градење од страната на градежната парцела се на растојание
од 3м и помало не се дозволени пречекорувања на градежната линија со прво и второ
степена пластика.
6. Бруто развиената површина за градба е презентирана без површината од можни
галерии, конзоли и сл.
7. Со оглед на специфичноста на теренот во пад максималната висина на објектите
се определува од висинската кота на просечната кота на партерот (заштитниот тротоар)
околу објектот. Максимална височина на градбата се изразува како вертикално растојание
помеѓу заштитниот тротоар и завршниот венец на градбата. Доколку заштитниот тротоарот е
во пад, максималната височина се одредува од висинската кота на тротоарот во средината
на страната на градбата долж падот на теренот.
8. Основните решенија на комуналните објекти и инсталации во овој урбанистичкиот
план за село, имаат информативен карактер, т.е. целта им е да укажат на концепциите за
развој на комуналните објекти и инсталации. Понатамошната реализација и дооформување
на системите на комуналните инсталации ке продолжи да се одвива со изработка на
основни проекти.
9. Содржината во текстуалниот и графичкиот дел од овој план преставувa солидна
основа за изработка на Основен проект и издавање одобрение за градба.
Посебни услови за изградба
Површина за градба 1.1
Намена: Е1.8 – Инфраструктури за пренос на електрична енергија (трафостаница)
Површина за градење: 25м²
Вкупна изградена површина: 25м²
Процент на изграденост на ниво на опфат: 12%
Коефициент на искористеност на ниво на опфат: 12
Висина на венец: 12,00м
Број на катови: П
Паркирање: За овој тип на објекти не е потребно планирање на паркинг места.

5.

Мерки за заштита

5.1 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).
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- 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 Р.М. 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 Р.М. бр.18/99);
- Уредба за категоризација на водотеците, езерата, акумулациите и подземните води
(Сл.Весник на Р.М. 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 Р.М. 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).
- 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.
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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.
5.2 Мерки за заштита и спасување
Согласно 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) 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 Р.М.“
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), како и: Уредбата за
спроведување на заштита и спасување од пожари (Сл.весник на Р.М. бр.98/05), Уредбата за
спроведување и спасување од урнатини (Сл.весник на Р.М. 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;
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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.
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
-
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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 Р.М. 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 Р.М. 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 Р.М. бр. 36/04, 49/04,
86/08, 124/10, 18/11, 41/14, 129/15, 71/16 и 106/16) се предвидуваат:
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 Р.М. 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
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во рамките на системот за заштита и спасување се уредува со Закон за пожарникарството
(Сл.весник на Р.М. 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 Р.М. бр.98/05), Правилникот за
суштинските барања за заштита од пожар на градежните објекти (Сл.весник на Р.М.
бр.94/09), и други позитивни прописи со кои е регулирана оваа проблематика.
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 Р.М. 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
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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 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 Р.М. бр.98/05).
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).
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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).
5.3 Мерки за обезбедување на пристапност за лица со инвалидност
Домовањето, мобилноста и пристапноста се основни предуслови за спроведување
на сите активности во секојдневното живеење на лицата со инвалидност и нивното вклучување
во заедницата.
За сите овие подрачја се воочува потребата за развој на стандардите. Потребно е во
сегментот на пристапноста да се градат собраќајници со спуштени рабници, раскрсници
со звучни семафорски уреди, со тактилни површини за слепите лица, како и звучни и
виузуелни најави во возилата на јавниот превоз, со можност слепото лице да користи куче водич во сите средства на јавниот превоз и влез во сите градби за јавни намени.
Во градскиот и меѓуградскиот јавен сообраќај да се воведат адаптирани нископодни
автобуси. Треба да се обрне посебно внимание за воведување на приспособени
меѓуградски авотбуски линии. Неопходна е достапност на јавниот превоз на сите линии,
пристапност на возниот ред и на возилата и обезбедување на давање јасни и достапни
информации на терминалите и во возилата.
Во периодот на спроведување на Стратегијата, една од најважните задачи треба да
биде промовирањето на „Универзалниот дизајн“. „Универзалниот дизајн“ означува
оформување на производите, опкружувањето, програмите и услугите, на начин да може да
ги користат сите луѓе во најголема можна мера, без потреба од риспособување или
посебнооформување.
Посебна цел: Обезбедување на пристапност и достапност во сите сегменти на
живеење.
Мерки:
- Да се воспостави опкружување пристапно за лицата со инвалидност со примената на
начелата на универзалниот дизајн избегнувајќи на тој начин создавање на нови пречки;
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- Да се овозможи достапност на превозот за сите лица со инвалидност;
- Да се развијат едукациски програми врзани со примената на Универзалниот дизајн;
- Да се обезбеди пристап до информациите и комуникациите за сите лица со
инвалидност;
- Да се обезбеди примена на современите технологии;
- Да се воспостав и систем на помош при решавањето на станбеното прашање за
лицата со инвалидност.
5.4 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 Р.М. 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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Графички дел
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- granica na opfat
- granica na a`urirawe
- betonski parapet so `elezna ograda
- `i~ana ograda

- дрвена бандера
- помошен објект
- помошен објект
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ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ ЗА СТОЛБНА ТРАФОСТАНИЦА
Градежен дел на трафостаница
БСТС се изведува како слободностоечки објект составен од бетонски столб и бетонски и метални конзоли и
носачи на кои се монтира целокупната електрична опрема. Oбликот на столбот e во вид на пресечен конус со
прстенест попречен пресек при што дијаметарот на врвот од столбот не смее да биде помал од 240 mm.
Квалитетот на бетонот од кој е изработен столбот e МБ 40, истото се однесува и на конзолите. Бетонот покрај
цврстината на притисок, поседува и отпорност на дејство на мраз од најмалку М100. Дебелината на заштитниот
слој бетон над арматурата, вклучувајќи ги местата каде што таа е сврзана меѓу себе изнесува најмалку: - 20 mm
за надворешни површини; - 15 mm за внатрешни површини. Армиранобетонските столбови кои се користат за
бетонска столбна трафостаница секогаш се испорачуваат заедно со потребните конзоли според типот на
изведба. Столбот и конзолите се опремени со заземјувачки навојни чаури со димензија од М12, кои
овозможуваат заземјување на столбот и на конзолите. Заземјувачките навојни чаури се заштитени од корозија
(или пак се изработени од месинг или бронза) и преку едно место на заварување се добро галвански поврзани
со армирачкото железо на столбот/конзолата. Најдолната чаура служи за галванско поврзување на арматурата
на столбот со заземјувачот на столбот и се поставува на 2,5 m од долниот крај на столбот. Сите чаури се заварени
за една иста арматурна шипка со дијаметар од 12 mm
Критичната сила на кршење на столбот е најмалку 1,8 пати поголема од номиналната сила на столбот.Исто така
и критичната сила на кршење на конзолата е 1,8 пати поголема од номиналната сила на конзолата.
Технички карактеристики на БСТС 1600 L=12m Техничките карактеристики на столбната трафостаница се дадени
табеларно. Опремата која ќе се избере при изведба на трафостаницата мора да ги задоволува техничките
податоци дадени во прилог.

Компанија регистрирана во Централниот Регистар
на Република Македонија со податоци
ЕМБС : 6973000
ЕДБ : МК4011014511586
Сметка : 210-069730000-134, НЛБ Тутунска Банка
Главна приходна шифра : 41.10 – Развој на градежни објекти

55

РЕСУРС ЛТДИ д.о.о.е.л.

Факс
Телефон
Е-пошта
Веб адреса

ул. Ило Костов бр. 31
1430 Кавадарци
Република Македонија

: +389-43-410-910
: +389-78-240-218, 71-250-303, 70-394-384
: info@resursltdi.mk
: www.resursltdi.mk

СРЕДНОНАПОНСКИ БЛОК
Високонапонската опрема е составена од следните делови:
 Вертикален разделувач за надворешна монтажа 24kV(монтиран на почетниот столб)
 Три метал-оксидни одводници на пренапон за номинален напон 24 kV и номинална струја 10 kA, за заштита
од атмосферски и комутациони пренапони
 Три еднополни подножја за високонапонски високоефектни осигурувачи за номинален напон 24 kV, за
надворешна монтажа
 Три високонапонски високоефектни осигурувачи со видливо поставен покажувач на состојба, за надворешна
монтажа, VV 16 A, 24 kV
 Проводник Ал/Че јаже со пресек 50/8 mm2 Електричната врска со постојната СН воздушна мрежа ќе се изведе
кабелски, со три едножилни проводници тип NA2XS(F)2Y 1x150 mm², кој преку кабелски завршници за
надворешна монтажа ќе се поврзат со одводниците на пренапон

УПАТСТВО ЗА МОНТАЖА НА ТРАФОСТАНИЦА
Темелот на столбот на БСТС е бетонски и се лие на лице место со бетон МБ20. Бетонската столбна трафостаница
со нејзините составни делови и енергетската опрема се составуваат на лице место на локацијата каде ќе биде
поставена. На неподигнатиот столб се монтираат бетонската конзола за трансформаторот, металната конзола
за нисконапонскиот разводен ормар, металната конзола за одводниците на пренапон, металните држачи за
каблите и трите еднополни подножја за високонапонските осигурувачи. Се изведуваат дополнителни
заземјувачки врски по должината на столбот со поцинкувана челична жица FeZn Ø 10 mm, која ќе биде
прицврстена на столбот со самите метални држачи за СН и НН каблите. По подигањето на столбот, со помош на
дигалка се монтира енергетскиот трансформатор, и се поставува нисконапонскиот разводен ормар. Потоа се
поставуваат одводниците на пренапон на конзолата, се вградуваат високонапонските осигурувачи во
подножјата, и се изведуваат останатите СН врски со јаже Al/Fe 50/8 mm2 . Се изведува заземјувањето на
трафостаницата и се поврзуваат сите метални конзоли и делови кои не се под напон со заземјувачот. Потоа, се
монтираат заштитните цевки за каблите и се поврзува трансформаторот со нисконапонскиот разводен ормар.
Се монтираат среднонапонските кабли и се прицврстуваат преку завршниците на одводниците на пренапон, а
по должината на столбот се прицврстуваат за металните држачи преку шелни. За поврзување на изводните
кабли со постоечката воздушна мрежа, на столбот се монтираат дополнителни држачи за кабли со шелни, како
и обујмици со алуминиумски конзоли на кои ќе бидат прицврстени затезни стегалки за СКС, за прифаќање на
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воздушната мрежа. Се врши технички преглед на трафостаницата, се прават сите неопходни проби и
испитувања, се мери заземјувањето и се монтира мерната гарнитура за сумарно мерење во нисконапонскиот
ормар. По потпишувањето на записникот за технички прием на трафостаницата, се затвора разделувачот на
моќност на отцепниот столб, се затвора главната склопка во НН ормар и одредено време се отчитуваат од
броилото за сумарно мерење вредностите на струјата и напонот, за благовремено забележување на
евентуални аномалии или дефект
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