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Врз основа на Законот за урбанистичко планирање (Сл.весник на Р.С.Македонија бр. 32/20), 

Правилник за урбанистичко планирање (Сл.Весник на Р.С.Македонија со бр. 225/20, 219/21 и 

104/22),а во врска со изработка на Урбанистички проект за село со намена А1.1-Станбени куќи 

(Слободностоечки), во Урбанистички план за село Сопиште - разработка на блок 1, на дел од  КП 

1258/2, КО Сопиште, Општина Сопиште, донесувам: 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПЛАНЕР / ПРОЕКТАНТ 

За изработка на Урбанистички проект за село со намена А1.1-Станбени куќи 

(Слободностоечки), во 

Урбанистички план за село Сопиште - разработка на блок 1, на КП 1258/2, КО Сопиште, Општина со 

технички број 193/21, Сопиште,  Пеолео дооел Скопје, како планер/проектант ги назначува: 

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

Биљана Стамболиска дипл.инж.арх.овластување бр.0,0574 

Планерите се должни планската документација да ја изработат согласно Законот за урбанистичко 

планирање (Сл.весник на Р.С.Македонија со бр. 32/20), Правилник за урбанистичко планирање 

(Сл.Весник на Р.С.Македонија со бр. 225/20, 219/21 и 104/22), како и другите важечки прописи и 

нормативи од областа на урбанизмот. 

Управител 

Љупчо Анастасов 









 



 

ПОДАТОЦИ, ИНФОРМАЦИИ И МИСЛЕЊА 

 

  













 

МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД-СКОПЈЕ  
Адреса: Кеј 13-ти Ноември 6, 1000 Скопје, Република Северна Македонија 

Tелефон: +389 2 3100 200 | Факс: +389 2 3100 300 | Internet:  www.telekom.mk 
Контакт центар за приватни корисници: +389 2 122, +389 70 122|E-Mail: kontakt@telekom.mk 

Контакт центар за деловни корисници: +389 2 120, +389 70 120|E-Mail: biznis.kontakt@telekom.mk 
ЕМБС: 5168660 | Oсновна главнина: МКД 9.583.887.733,00 
ISO 9001, ISO 14001 и ISO 27001 сертифицирана компанија

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

Бр: 47524 
Дата: 28.11.2022 

 
До 
ДТПУ Пеолео ДООЕЛ Скопје 
Ул. Палмиро Тољати бр. 167, 1000 Скопје  
 

 
Ваше упатување Барање на податоци и информации 

Наше контакт лице 
Перо Ѓорѓески, Елизабета Манева 

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

Во врска со Известување за планирани и постојни тк инсталации 

 

Почитувани, 
Во врска со Вашето Барање, добиено преку системот е-урбанизам, со кое што барате податоци за 
изработка на Урбанистички проект во опфат на Урбанистички план за село Сопиште, а за формирање 
на градежни парцели со намена А1-1 станбени куќи (слободностоечки), на КП 1258/2 КО Сопиште, 
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 
                                         
 NIKOLChE 

TASEVSKI

Digitally signed by 
NIKOLChE TASEVSKI 
Date: 2022.11.30 
08:53:36 +01'00'
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                                                                                                                  ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ Скопје 
                                             Друштво за дистрибуција на електрична енергија 

                                                                                                        Бр. 10-26/2-669 од 30.11.2022  
                                                                                                                                                      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 02-23-11/1 од 23.11.2022 година, со кој барате да Ви издадеме податоци за 
електроенергетски објекти и инфраструктура од ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ, Скопје за изработка на 
Урбанистички проект во опфат на Урбанистички план за село Сопиште, а за формирање на градежни парцели со 
намена А1-1 станбени куќи (слободностоечки), на КП 1258/2 КО Сопиште, Општина Сопиште, Ве известуваме дека 
во согласност со податоците од службената евиденција, располагаме со следните податоци:    
 

 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.  
 
НАПОМЕНА: Податоците кои ви ги даваме се од наша службена евиденција и постои можност да има 
отстапување во точноста на координатите на електроенергетските објекти на терен. Задолжително да се изготви 
ажурирана геодетска подлога која треба точно да ги претставува положбените и висинските податоци за сите 
видливи природни и изградени објекти под и над површината на земјата во рамки на опфатот. 
 
Препорачуваме при изработката на планската документација, а соодветно на типот на документација за која се 
бараат податоци, да се планираат (вцртаат) траси во тротоарите од двете страни, во кои би се положувале 
електроенергетски објекти од различни напонски нивоа и маркици за трансформаторски станици (согласно 
потребната потрошувачка). Премините преку пат да се предвидат да бидат согласно стандардите за премин на 
електроенергетска инфраструктура. 
 
Задолжително да се предвиди заштитен појас на електроенергетските објекти согласно Мрежните правила за 
дистрибуција на електрична енергија 
 
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. 
 
Потврдата е од ограничено времетраење во рок од 3 месеци од датумот на нејзиното издавање. 
  
Со почит, 
Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје 
Oддел Мрежен Инженеринг Gjorgji 

Polincev

Digitally signed by 
Gjorgji Polincev 
Date: 2022.11.30 
11:14:38 +01'00'
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Легенда
Постоечка м режа
Новопланирана м режа
Дем онтирана м режа 0 0,015 0,030,0075 Kilometers



Дирекција за заштита и спасување 
Сектор за превенција, планирање и развој 

Одделение за издавање на урбанистичка согласност 
Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim 

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



 

Дирекција за заштита и спасување 
Сектор за превенција, планирање и развој 

Одделение за издавање на урбанистичка согласност 
Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim 

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

 

 

 

 



 

Дирекција за заштита и спасување 
Сектор за превенција, планирање и развој 

Одделение за издавање на урбанистичка согласност 
Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim 

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

Текстуален дел 



1. Проектна програма 

 

Предмет: 

 

Изработка на Урбанистички проект во опфат на урбанистички план за село Сопиште за 

формирање на градежни парцели ГП1.1. , ГП1.2. , ГП1.3. со намена А1.1- станбени куќи- 

слободностоечки, на дел од КП 1258/2, КО Сопиште, Општина Сопиште. 

 

Содржина: 

 

Урбанистички проект согласно член 58 од Законот за урбанистичко планирање (Сл. 

Весник на РМ бр. 32/20) треба да содржи текстуален и графички дел со урбанистичко 

решение на градежните парцели определена со Урбанистички план за село Сопиште ( со 

разработка на блок 1) , Општина Сопиште., со Одлука 07-3968/1 од 09.11.2012 год, површини 

за градење со градежни линии со нумерација на истите, намена на градбите, максимална 

висина на градбите изразена во метри, максимален број на спратови, процент на 

изграденост на земјиштето, коефициент на искористеност на земјиштето, кота на нулта 

плоча, внатрешен динамички и стационарен сообраќај, нивелманско решение, партерно 

уредување со озеленување, приклучни точки за сите водови на инфраструктура. 

Површината на планскиот опфат изнесува 1633,51 м2. 

 

Проектниот опфат е дефиниран како дел од катастарската парцела КП 1258/2 КО Сопиште 

од кој е одземена постоечката пристапна улица со површина од 68 м2. Во овој опфат е 

предвидено поставување на три градежни парцели со по една површина за градење на една 

градба , а содржините во проектниот опфат се предвидени согласно Урбанистички план за 

село Сопиште ( со разработка на блок 1) , Општина Сопиште., со Одлука 07-3968/1 од 

09.11.2012 год,. Во рамките на секоја од трите градежнаи парцели е предвидена основна 

класа на намена А1 (станбени куќи- слободностоечки) од групата на класа на намена А 

(Домување). 

 

Паркирањето е предвидено да се реши во рамките на градежните парцели, согласно 

Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Сл. Весник на РМ 

63/12, 126/12, 19/13, 95/13 и 37/14) 

 

Сите овие параметри кои се однесуваат на градежната парцела претставуваат услови за 

изработка на урбанистички проект. 

 

Урбанистичка поставка: 

 

Во проектниот опфат дефиниран како дел од катастарската парцела КП 1258/2 КО Сопиште 

да се формираат градежните парцели 1.1, 1.2 и 1.3 сите со намена со намена A1 (станбени 

куќи- слободностоечки)   во  блок  2 од  Урбанистички план  за  село  Сопиште ( со 

разработка на блок 1) , Општина Сопиште. Во геаниците на градежните парцели да се 



формираат површини за градење со градежни линии со нумерација на истите, намена на 

градбата, максимална висина на градбата изразена во метри , максимален број на спратови, 

процентот на изграденост на земјиштето, коефициентот на искористеност на земјиштето, 

кота на нулта плоча, внатрешен и стациониран сообраќај, нивелманско решение, партерно 

уредување со озеленување, приклучни точки за сите водови на инфраструктура . 

 

Да се даде опис и образложение на дејностите или активностите во градежната парцела со 

нумерички показатели со внатрешни сообраќајници и начин на обезбедување на потребен 

број на паркинг места во склад со техничките прописи за ваков вид на објекти, додека 

ѕидовите и кровните покривачи бидат од современи материјали кои ќе ги задоволат 

параметрите за Енергетска ефикасност. 

 

Да се предвиди изградба на објекти за индивидуално домување, кој се со катност П+2, со 

површина од 96 м2, бруто изградена површина од 250 во рамките на површината за градба. 

 

Сообраќај 

Пристап до парцелата е овозможен од постоечка пристапна улица од јужната страна. 

Паркирање за 2 возила во секоја градежна парцела по барање на Инвеститорот и согласно 

Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Службен весник бр. 63/12 

и 126/12). 

 

Инфраструктура 

Во рамките на урбанистичкиот проект да се предвидат и решат приклучоците за 

инфраструктурните системи електрика, улично осветлување, водовод, фекална 

канализација, атмосферска канализација и гасоводна инсталација. 

 

Ограда на локалитетот 

Урбанистичка поставка: Оградата да се постави на регулационата линија. За висината на 

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

степенот на заштита на објектот кој треба да се обезбеди, врз претходно изработен и 

одобрен основен проект за истата. 

Функционално решение: Оградата да функционира како засебен објект.  

 

Мерки за заштита 

Во рамките на архитектонско-урбанистичкиот проект да се обезбедат мерки за заштита 

согласно Условите за спроведување на Урбанистички план за село Сопиште ( со разработка 

на блок 1) , Општина Сопиште 

 

Подлоги за проектирање 

Прилог на Проектната програма е Извод од Урбанистички план за село Сопиште ( со 

разработка на блок 1),Општина Сопиште.  

 

Инвеститор: Весна Стојановска 



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

 
Просторот дефиниран за изработка на Урбанистички проект за село со намена А1.1-

Станбени куќи (Слободностоечки), во Урбанистички план за село Сопиште - разработка на 

блок 1, на КП дел од 1258/2, КО Сопиште, Општина Сопиште со својата местоположба 

припаѓа на територија на Општина Сопиште. 

 

За целосно согледување на постојната состојба, во границите на опфатот извршени 

се детални истражувања на просторот. 

Истражувањата на локалитетот се извршени по пат на: 

• директен увид на теренот, и 

• директна комуникација со корисниците на просторот. 

При увидот на лице место, согледано е дека на просторот има еден изграден објект 

кој пред реализација на содржините предвидени со овој урбанистички проект треба да биде 

одстранет согласно законста регулатива која третира таа материја. Моментално земјиштето 

е градежно изградено земјиште, 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: 

 

Согласно добиено писмо од ЈПДП со бр. 10-11908/2 од 30.11.2022год. покрај локацијата 

поминува транзитен дел од регионалниот пат Р2134 (Р-302) кој е државен пат во надлежност 

на јавното претпријатие, но за истиот не е предвидено проширување или менување на 

сегашната траса. 

Во планираните акртивности ширината на заштитниот појас на регионалниот пат Р2134                

(Р-302) да биде превземена од одобрениот УП за село Сопиште. 
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1 А1 104  П+ПК 208 6,38% 0,1276 средна ск да не да приватна

НЗ - Неизградено земјиште 153 приватна

постоечка улица 1.377 

1633,51 1529 104 208 6,38% 0,128С
О

П
И

Ш
ТЕ дел од 

1258/2
    1.633,51      

ПОСТОЈНА СОСТОЈБА



Конумална инфраструктура 

 

• Согласно добиено писмо од МЕПСО со бр. 11-6680/1 од 05.12.2022год. проектниот 

опфат не се пресекува со ЕЕ објекти во сопственост на АД МЕПСО. 

• Согласно добиено писмо од Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје со бр. 10-26/2-669 

од 30.11.2022год. известени сме дека постојат инсталации во нивна надлежност во 

рамки на проектниот опфат. 

• Согласно добиено писмо до АЕК со бр. 1404-3348/2 од 28.11.2022год. добиен е 

одговор дека не располагаат со постоечки инсталации. 

• Нема добиено допис  од А1 Македонија.  

• Согласно добиено писмо од Телеком АД со бр. 475241 од 28.11.2022год. добиен е 

одговор дека не располагаат со постоечки инсталации. 

• Согласно добиено писмо од Водовод и канализација-Скопје со бр.1302-4286/2 од 

18.11.2022год. добиени се податоци и инфроамции дека има постоечки инсталации 

во близина на проектинот опфат -водоводни инсталации. 

• Согласно добиено писмо од НЕР со бр. 15-4138/2 од 28.11.2022год. добиен е одговор 

дека не располагаат со постоечки инсталации. 

 

Останати релевантни институции 

 

• Согласно добиено писмо од ДЗС ПО Кисела Вода со бр.09-3006/2 од 01.12.2022год. 

добиени се услови за заштита и спасување кои се вградени во проектната 

документација. 

• Други податоци и информации, за постојни и планирани инсталации не се добиени. 

 

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

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 три градежни парцели во 

Урбанистички план за село Сопиште – разработка на блок 1 (плански период 2012-2022), 

Општина Сопиште на дел од КП 1258/2, КО Сопиште, Општина Сопиште, со предвидена 

намена А1-Домување во станебни куќи, а истата е усогласена со Правилникот за 

урбанистичко планирање (Сл.весник на Р.С.Македонија со бр. 225/20, 219/21 и 104/22), 

односно со намената:А1.1-Станбени куќи (Слободностоечки). 

 

За парцелите е издаден е извод од УПС Сопиште: 

 

- Извод од план за КП 1258/2, КО Сопиште од Урбанистички план за село Сопиште – 

разработка на блок 1 (плански период 2012-2022), Општина Сопиште со тех.бр. 23-3151/2 од 

02.12.2022 год., усвоен со одлука бр.07-3968/1 од 09.11.2012год. 

 



Вкупната површина на проектниот опфат изнесува 1633,51 м2. 

Со овој УП се формираат три градежни парцели, согласно Законот за урбанистичко 

планирање (Сл.весник на Р.С.Македонија со бр. 32/20). 

 

Координати на плански опфат: 

 

N X   Y 

1 7534781.87   4645156.52 

2 7534789.98   4645111.49 

3 7534793.36   4645112.46 

4 7534792.32   4645118.22 

5 7534805.47   4645118.60 

6 7534813.96   4645119.35 

7 7534831.95   4645128.66 

8 7534816.50   4645163.20 

9 7534812.00   4645160.79 

10 7534793.42   4645159.03 

11 7534781.87   4645156.52 

 

 Нумерички показатели за градежната парцела и објектите во проектниот опфат 

 

Градежна парцела 1.1 

  

Намена: А1.1-Станбени куќи (Слободностоечки) 

Површина на градежна парцела: 511 м² 

Површина за градење: 96 м² 

Вкупна изградена површина: 250м²  

Процент на изграденост: 18,8 % 

Коефициент на искористеност: 0,49 

Висина на венец: 10,20м 

Број на катови: П+2 

Зеленило во ГП: 298 м² (58,4%) 

Паркирање: 

Паркирањето да се реши во рамки на сопствена парцела со почитување на потребен 

број паркинг места како основен услов за изградба до максимално дозволената висина и 

површина за градба. Обезбедени се три паркинг места во рамки на градежната парцела. 

Потребен број на паркинг места се утврдува согласно општите услови за изградба, развој и 

користење на земјиштето и градбите кои важат за целата површина на планскиот опфат 

утврдени во Урбанистички план за село Сопиште донесен со Одлука на Совет на Општина 

бр. 07-3968/1 од 09.11.2012год., односно согласно член 59 од Правилникот за стандарди и 

нормативи за урбанистичко планирање (Сл.весник на Р.Македонија со бр.63/12 и 126/12), 

или според следните нормативи за А1 – Домување во станбени куќи: 

- За станбени куќи по едно паркинг место на една станбена единица 

 



Градежна парцела 1.2 

 

Намена: А1.1-Станбени куќи (Слободностоечки) 

Површина на градежна парцела: 510м² 

Површина за градење: 96 м²  

Вкупна изградена површина: 250м²  

Процент на изграденост: 18,8% 

Коефициент на искористеност: 0,49 

Висина на венец: 10,20м 

Број на катови: П+2 

Зеленило во ГП: 284 м² (55,7%) 

Паркирање: 

Паркирањето да се реши во рамки на сопствена парцела со почитување на потребен 

број паркинг места како основен услов за изградба до максимално дозволената висина и 

површина за градба. Обезбедени се две паркинг места во рамки на градежната парцела. 

Потребен број на паркинг места се утврдува согласно општите услови за изградба, развој и 

користење на земјиштето и градбите кои важат за целата површина на планскиот опфат 

утврдени во Урбанистички план за село Сопиште донесен со Одлука на Совет на Општина 

бр. 07-3968/1 од 09.11.2012год., односно согласно член 59 од Правилникот за стандарди и 

нормативи за урбанистичко планирање (Сл.весник на Р.Македонија со бр.63/12 и 126/12), 

или според следните нормативи за А1 – Домување во станбени куќи: 

- За станбени куќи по едно паркинг место на една станбена единица 

 

Градежна парцела 1.3   

 

Намена: А1.1-Станбени куќи (Слободностоечки) 

Површина на градежна парцела: 613 м² 

Површина за градење: 96 м²  

Вкупна изградена површина: 250м²  

Процент на изграденост: 15,7% 

Коефициент на искористеност: 0,41 

Висина на венец: 10,20м 

Број на катови: П+2 

Зеленило во ГП: 279 м² (45.6 %) 

Паркирање: 

Паркирањето да се реши во рамки на сопствена парцела со почитување на потребен 

број паркинг места како основен услов за изградба до максимално дозволената висина и 

површина за градба. Обезбедени се две паркинг места во рамки на градежната парцела. 

Потребен број на паркинг места се утврдува согласно општите услови за изградба, развој и 

користење на земјиштето и градбите кои важат за целата површина на планскиот опфат 

утврдени во Урбанистички план за село Сопиште донесен со Одлука на Совет на Општина 

бр. 07-3968/1 од 09.11.2012год., односно согласно член 59 од Правилникот за стандарди и 



нормативи за урбанистичко планирање (Сл.весник на Р.Македонија со бр.63/12 и 126/12), 

или според следните нормативи за А1 – Домување во станбени куќи: 

- За станбени куќи по едно паркинг место на една станбена единица 

 

Од предложеното проектно решение а врз основа на направените анализи произлегуваат 

следните нумерички показатели, во рамките на предметниот проектен опфат: 

 

Намена: А - Домување и престој 

А1.1-Станбени куќи (Слободностоечки) 

Површина на проектен опфат: 1634 м² 

Вкупна површина на градежни парцели: 1634 м² 

Вкупна површина под градба: 288 м²  

Вкупна бруто површина за градба: 750м²  

Процент на изграденост: 17,6 % 

Коефициент на искористеност: 0,46 

Катност: П+2 

Макс. висина на објект: 10,20м 

 

Зеленило во ГП: 861 м² (52%) 
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ГП 

Површина 
на 

градежна 

парцела  

Намена на површини м2 % 

1634 m2 

1.1 511 m2 

А1.1-станбени куќи- 
слободностоечки 

96 m2 18,8% 

Паркинг  25 m2 4,9% 

Зеленило 298 m2 58,4% 

Тротоари 92 m2 17,9% 

1.2 510 m2 

А1.1-станбени куќи- 
слободностоечки 

96 m2 18,8% 

Паркинг  33 m2 6,4% 

Зеленило 284 m2 55,7% 

Тротоари 98 m2 19,2% 

1.3 613 m2 

А1.1-станбени куќи- 
слободностоечки 

96 m2 18,8% 

Паркинг  25 m2 4,9% 

Зеленило 279 m2 54,8% 

Тротоари 212 m2 41,6% 

Вкупно   опфат на дел од КП1258/2: 1634 m2   



 

 

 

 

НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ГРАДЕЖНИТЕ ПАРЦЕЛИ И ОБЈЕКТИТЕ 

Урбанистички проект за село со намена А1.1-Станбени куќи (Слободностоечки), во УПС Сопиште, на КП 1258/2 

Површина 
на 

проектен 
опфат 

Г.П. 

Површина 
на 

градежна 
парцела 

намена на површини 
класа на 
намена 

висина на 
венец 

катност 

поединечна 
површина на 

наменска 
употреба на 
земјиштето 

  
површина 
под градба 

/м2/ 

бруто 
површина за 
градба   /м2/ 

процент на 
изграденост 

коефициент на 
искористеност 

Компатибилни класи на 
намена на основната класа 

на намена и максимален 
дозволен % на учество 

Максимален 
дозволен % на 

учество на збирот на 
компатибилни класи 

на намени 

Максимална 
дозволена 

површина на 
компатибилни 

класи на намена 

1634 m2 

1.1 511 m2 

А1.1-станбени куќи- 
слободностоечки 

А1.1 10.20 m П+2 96 m2 18,8% 96 m2 250 m2 

18,8% 0,49 

Б1-30%В1-30%,Д3-30%,Б5-5% 30% 75 m2 

Паркинг        25 m2 4,9%           

Зеленило - - - 298 m2 58,4%   - - - - 

Тротоари - - - 92 m2 17,9%   - - - - 

1.2 510 m2 

А1.1-станбени куќи- 
слободностоечки 

А1.1 10.20 m П+2 96 m2 18,8% 96 m2 250 m2 

18,8% 0,49 

Б1-30%В1-30%,Д3-30%,Б5-5% 30% 75 m2 

Паркинг        33 m2 6,4%           

Зеленило - - - 284 m2 55,7%   - - - - 

Тротоари - - - 98 m2 19,2%   - - - - 

1.3 613 m2 

А1.1-станбени куќи- 
слободностоечки 

А1.1 10.20 m П+2 96 m2 18,8% 96 m2 250 m2 

15,7% 0,41 

Б1-30%В1-30%,Д3-30%,Б5-5% 30% 75 m2 

Паркинг        25 m2 4,9%           

Зеленило - - - 279 m2 54,8%   - - - - 

Тротоари - - - 212 m2 41,6%   - - - - 

Вкупно   опфат на дел од КП1258/2: / / 1634 m2   288 m2 750 m2     -   



3.2 Внатрешни сообраќајници и начин на обезбедување на потребен број на паркинг 

места 

 

Предмет на разработка е Урбанистички проект за село со намена А1.1-Станбени 

куќи (Слободностоечки), во Урбанистички план за село Сопиште - разработка на блок 1, 

на КП дел од 1258/2, КО Сопиште, Општина Сопиште. До парцелите се пристапува преку 

постоечка улица/пат, кој води до проектниот опфат од јужна страна, со профил кој не е 

опфатен со УПС Сопиште: 

 

Постојна улица: 

- коловоз од 2,80м до 4,40м 

  

Паркирањето е планирано во рамки на градежните парцели, каде се обезбедени 

по минимум две паркинг места за автомобили по градежна парцела 

За определувањето на потребниот број на паркинг места користени се нормативи 

согласно член 59 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање 

(Сл.весник на Р.Македонија со бр.63/12 и 126/12), или според следните нормативи А1 – 

Домување во станбени куќи: 

- За станбени куќи по едно паркинг место на една станбена единица, односно 

минимум 2 паркинг места обезбедени на ниво на партер. 

 

3.3 Партерно решение со хортикултура 

 

Партерното решение на ниво на градежна парцела останува самостојно да го решаваат 

сопствениците на градбите, но при тоа треба да се води сметка, со озеленувањето да се 

постигне поголем процент, како од естетски така и од заштитен аспект. Зеленилото во 

рамките на градежните парцели ќе има значајна функција во заштита на животната 

средина, но ќе има и забележителни пејзажни ефекти. Процентот на озеленетоста во 

рамките на градежната парцела треба да изнесува минимум 20% согласно Законот за 

урбано зеленило (Сл.Весник на РМ со бр. 11/18). 

 

Согласно прикажаното во графичкиот и нумеричкиот дел, градежните парцели го 

задоволуваат бараниот минимум на зеленило од 20%, т.е. 

• површината од градежната парцела 1.1.која е наменета за хортикултурно 

уредување е 298м2 или 58,4%. 

• површината од градежната парцела 1.2.која е наменета за хортикултурно 

уредување е 284м2 или 55,7%. 

• површината од градежната парцела 1.3.која е наменета за хортикултурно 

уредување е 279м2 или 54,8%. 

 

3.4 Водови и инсталации на инфраструктурите 

 

Водовод и канализација 

За водоснабдување на објектите во градежната парцела ќе се користи 

новопланираната водоводна мрежа со големина од Ф100, која ќе се приклучи на 



постоечката мрежа Ф90. Приклучокот со примарниот вод да се изврши според важечките 

стандарди и нормативи за тој вид инфраструктура. 

Исто така на предметната локација испланирани се приклучоци за фекална канализација 

со големина од Ф250 и приклучок на атмосферска канализација со големина од Ф300. 

 

Електро - енергетика и ПТТ инсталации 

Од страна на Електродистрибуција дооел Скопје, според добиеното писмо има 

инсталации во нивна надлежност. 

  

Согласно добиеното писмо од МЕПСО, постојни и планирани 110kV и 400кV 

инсталации не се вкрстувааат со проектиот опфат. 

Кабловското напојување со среднонапонска и нисконапонска ел. мрежа ќе се определи 

во понатамошниот тек на разработка на техничката документација, односно со изработка 

на идејни и главни проекти за електрична мрежа од страна на стручните служби на ЕВН 

Македонија. 

 

Телефонска мрежа 

Согласно добиените писма од АЕК и Телеком, на посочената предметна локација, 

нема податоци за изградени јавни електронски комуникациски мрежи, со што додатно е 

испланиран нов телекомуникациски вод, кој се врзува на постоечкиот вод во сопственост 

на А1 Македонија. 

За дефинирање на потребниот број на телефонски приклучоци, од првостепено 

значење е намената на објектот. Димензионирањето на бројот на телефонски приклучоци 

треба да се врши според нивната големина, нивната функција и слични критериуми. 

Поврзувањето на телефонски потрошувачи ќе се изведе во склад со развојните програми 

на Македонски телекомуникации. 

 

Топловодна мрежа 

Во границите на опфатот не постои топловодна мрежа поврзана на дистрибутивен 

топловоден систем. 

 

4. Детални услови за проектирање и градење 

 

Локацијата на проектниот опфат за Урбанистички проект за село со намена А1.1- 

Станбени куќи (Слободностоечки), во Урбанистички план за село Сопиште - разработка 

на блок 1, на дел од КП 1258/2, КО Сопиште, Општина Сопиште oпфатена со УПС 

Сопиште, за кој е добиен извод од Урбанистички план за село Сопиште – разработка на 

блок 1, (плански период 2012-2022), Општина Сопиште за КП 1258/2, КО Сопиште со 

тех.бр. 23-1351/2 од 02.12.2022год., усвоен со одлука со бр.07-3968/1 од 09.11.2012год. 

 

Постапка за изготвување на Урбанистички проект на КП 1258/2, КО Сопиште, 

Општина Сопиште, е покрената по иницијатива на Инвеститорот Весна Стојановска од с. 

Сопиште Скопје. 

  

Согласно Изводот од план се дадени следните параметри: 

 



БЛОК 2 

Површина на Блок 2 – 74,33 ха 

Група на класа н намена – А, Г, Д, Е 

Компатибилни класи на намена со основната класа на намена – Да се одредат при 

разработка на Блок 2, согласно табела 2 од Правилникот за стандари и нормативи за 

урбанистичко планирање Сл.В. на РМ бр.63/12 и 126/12 

Вкупната процентуална застапеност на класите на намена – Да се одредат при              

разработка на Блок 2 

Површина на градежна парцела - Да се одредат при разработка на Блок 2 

Вкупно изградена површина на сите спратови – Да се одредат при разработка на Блок  

Број на спратови - Да се одредат при разработка на Блок 2 

Максимална височина на градбите до венец - Да се одредат при разработка на Блок 2 

Процент на изграденост во однос на ГП - Да се одредат при разработка на Блок 2 

Коефициент на искористеност во однос на ГП - Да се одредат при разработка на Блок 2 

Паркирање – Во состав на ГП, согласно со Правилникот за стандарди и нормативи за 

урбанистичко планирање Сл.Весник на РМ Бр.63/12 и 126/12, член 55-61 со Урбанистички 

проект 

 

Границата на наменските зони од Блок 2, да се уточи со понатамошна разработка на 

Блоковите. 

Разработката на Блок 2 ќе се реализира со разработка на цел Блок или дел од Блок. 

Во случаите кога ќе се врши разработка на дел од Блок, задолжително да се изработи 

наменски план и сообраќаен план на уличната сообраќајна мрежа во рамки на границите 

на Блокот. 

Во рамките на Блокот 2 се допушта во градежните парцели, планирање и намена на Б, 

Г2, Г3 и Г4, согласно стандардите и нормативите за планирање. 

 

 

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 2,00м, 

• 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. 

 

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. 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 пристапна улица (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. 

 
10. НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ГРАДЕЖНИТЕ ПАРЦЕЛИ И ОБЈЕКТИТЕ 

 

Градежна парцела 1.1 

  

Намена: А1.1-Станбени куќи (Слободностоечки) 

Површина на градежна парцела: 510 м² 

Површина за градење: 96 м² 

Вкупна изградена површина: 250м²  

Процент на изграденост: 18,8 % 

Коефициент на искористеност: 0,49 

Висина на венец: 10,20м 

Број на катови: П+2 

Зеленило во ГП: 294 м² (58%) 

Паркирање: 

Паркирањето да се реши во рамки на сопствена парцела со почитување на 

потребен број паркинг места како основен услов за изградба до максимално дозволената 

висина и површина за градба. Обезбедени се три паркинг места во рамки на градежната 

парцела. Потребен број на паркинг места се утврдува согласно општите услови за 



изградба, развој и користење на земјиштето и градбите кои важат за целата површина на 

планскиот опфат утврдени во Урбанистички план за село Сопиште донесен со Одлука на 

Совет на Општина бр. 07-3968/1 од 09.11.2012год., односно согласно член 59 од 

Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Сл.весник на 

Р.Македонија со бр.63/12 и 126/12), или според следните нормативи за А1 – Домување 

во станбени куќи: 

- За станбени куќи по едно паркинг место на една станбена единица 

 

Градежна парцела 1.2 

 

Намена: А1.1-Станбени куќи (Слободностоечки) 

Површина на градежна парцела: 510м² 

Површина за градење: 96 м²  

Вкупна изградена површина: 250м²  

Процент на изграденост: 18,8% 

Коефициент на искористеност: 0,49 

Висина на венец: 10,20м 

Број на катови: П+2 

Зеленило во ГП: 281 м² (55%) 

Паркирање: 

Паркирањето да се реши во рамки на сопствена парцела со почитување на 

потребен број паркинг места како основен услов за изградба до максимално дозволената 

висина и површина за градба. Обезбедени се две паркинг места во рамки на градежната 

парцела. Потребен број на паркинг места се утврдува согласно општите услови за 

изградба, развој и користење на земјиштето и градбите кои важат за целата површина на 

планскиот опфат утврдени во Урбанистички план за село Сопиште донесен со Одлука на 

Совет на Општина бр. 07-3968/1 од 09.11.2012год., односно согласно член 59 од 

Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Сл.весник на 

Р.Македонија со бр.63/12 и 126/12), или според следните нормативи за А1 – Домување 

во станбени куќи: 

- За станбени куќи по едно паркинг место на една станбена единица 

 

Градежна парцела 1.3   

 

Намена: А1.1-Станбени куќи (Слободностоечки) 

Површина на градежна парцела: 612 м² 

Површина за градење: 96 м²  

Вкупна изградена површина: 250м²  

Процент на изграденост: 15,7% 

Коефициент на искористеност: 0,41 

Висина на венец: 10,20м 

Број на катови: П+2 

Зеленило во ГП: 286 м² (47 %) 

Паркирање: 

Паркирањето да се реши во рамки на сопствена парцела со почитување на 

потребен број паркинг места како основен услов за изградба до максимално дозволената 



висина и површина за градба. Обезбедени се две паркинг места во рамки на градежната 

парцела. Потребен број на паркинг места се утврдува согласно општите услови за 

изградба, развој и користење на земјиштето и градбите кои важат за целата површина на 

планскиот опфат утврдени во Урбанистички план за село Сопиште донесен со Одлука на 

Совет на Општина бр. 07-3968/1 од 09.11.2012год., односно согласно член 59 од 

Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Сл.весник на 

Р.Македонија со бр.63/12 и 126/12), или според следните нормативи за А1 – Домување 

во станбени куќи: 

- За станбени куќи по едно паркинг место на една станбена единица 

 

Од предложеното проектно решение а врз основа на направените анализи произлегуваат 

следните нумерички показатели, во рамките на предметниот проектен опфат: 

 

Намена: А - Домување и престој 

А1.1-Станбени куќи (Слободностоечки) 

Површина на проектен опфат: 1634 м² 

Вкупна површина на градежни парцели: 1634м² 

Вкупна површина под градба: 288 м²  

Вкупна бруто површина за градба: 750м²  

Процент на изграденост: 17,6 % 

Коефициент на искористеност: 0,46 

Катност: П+2 

Макс. висина на објект: 10,20м 

 

Зеленило во ГП: 861 м² (52%) 
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ГП   Намена на површини м2 % 

1634 m2 

1.1 511 m2 

А1.1-станбени куќи- 
слободностоечки 

96 m2 18,8% 

Паркинг  25 m2 4,9% 

Зеленило 298 m2 58,4% 

Тротоари 92 m2 17,9% 

1.2 510 m2 

А1.1-станбени куќи- 
слободностоечки 

96 m2 18,8% 

Паркинг  33 m2 6,4% 

Зеленило 284 m2 55,7% 

Тротоари 98 m2 19,2% 

1.3 613 m2 

А1.1-станбени куќи- 
слободностоечки 

96 m2 18,8% 

Паркинг  25 m2 4,9% 

Зеленило 279 m2 54,8% 

Тротоари 212 m2 41,6% 

Вкупно   опфат на дел од КП1258/2: 1634 m2   

 



 

УП ЗА СЕЛО СО ФОРМИРАЊЕ НА ГРАДЕЖНИ ПАРЦЕЛИ 

Нумерички показатели 

Г.П. намена на површини 
класа на 
намена 

висина на 
венец 

катност 
површина 

на парцела 

површина 
под градба 

/м2/ 

бруто 
површина за 
градба   /м2/ 

процент на 
изграденост 

коефициент на 
искористеност 

Компатибилни класи на намена на 
основната класа на намена и максимален 

дозволен % на учество 

Максимален 
дозволен % на 

учество на збирот на 
компатибилни класи 

на намени 

Максимална 
дозволена 

површина на 
компатибилни класи 

на намена 

1,1 
А1.1-станбени куќи- 

слободностоечки 
А1.1 10.20 m П+2 511 96 m2 250 m2 18,79% 0,49 Б1-30%В1-30%,Д3-30%,Б5-5% 30% 75 

1,2 
А1.1-станбени куќи- 

слободностоечки 
  10.20 m П+2 510 96 m2 250 m2 18,82% 0,49 Б1-30%В1-30%,Д3-30%,Б5-5% 30% 75 

1,3 
А1.1-станбени куќи- 

слободностоечки 
А1.1 10.20 m П+2 613 96 m2 250 m2 15,67% 0,41 Б1-30%В1-30%,Д3-30%,Б5-5% 30% 75 

Вкупно   опфат на дел од КП1258/2: / / 1634 m2 288 m2 750 m2 17,63% 0,46 -   

 

 

 

НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ГРАДЕЖНИТЕ ПАРЦЕЛИ И ОБЈЕКТИТЕ 

Урбанистички проект за село со намена А1.1-Станбени куќи (Слободностоечки), во УПС Сопиште, на КП 1258/2 

Површина 
на 

проектен 
опфат 

Г.П. 

Површина 
на 

градежна 
парцела 

намена на површини 
класа на 
намена 

висина 
на венец 

катност 

поединечна 
површина 

на наменска 
употреба на 
земјиштето 

  
површина 
под градба 

/м2/ 

бруто 
површина 
за градба   

/м2/ 

процент на 
изграденост 

коефициент 
на 

искористеност 

Компатибилни класи на 
намена на основната класа 

на намена и максимален 
дозволен % на учество 

Максимален 
дозволен % на 

учество на збирот 
на компатибилни 
класи на намени 

Максимална 
дозволена 

површина на 
компатибилни 

класи на намена 

1634 m2 

1.1 511 m2 

А1.1-станбени куќи- 
слободностоечки 

А1.1 10.20 m П+2 96 m2 18,8% 96 m2 250 m2 

18,8% 0,49 

Б1-30%В1-30%,Д3-30%,Б5-5% 30% 75 m2 

Паркинг        25 m2 4,9%           

Зеленило - - - 298 m2 58,4%   - - - - 

Тротоари - - - 92 m2 17,9%   - - - - 

1.2 510 m2 

А1.1-станбени куќи- 
слободностоечки 

А1.1 10.20 m П+2 96 m2 18,8% 96 m2 250 m2 

18,8% 0,49 

Б1-30%В1-30%,Д3-30%,Б5-5% 30% 75 m2 

Паркинг        33 m2 6,4%           

Зеленило - - - 284 m2 55,7%   - - - - 

Тротоари - - - 98 m2 19,2%   - - - - 

1.3 613 m2 

А1.1-станбени куќи- 
слободностоечки 

А1.1 10.20 m П+2 96 m2 18,8% 96 m2 250 m2 

15,7% 0,41 

Б1-30%В1-30%,Д3-30%,Б5-5% 30% 75 m2 

Паркинг        25 m2 4,9%           

Зеленило - - - 279 m2 54,8%   - - - - 

Тротоари - - - 212 m2 41,6%   - - - - 

Вкупно   опфат на дел од КП1258/2: / / 1634 m2   288 m2 750 m2     -   

 

 

 



5.1Мерки 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). 

- 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 Р.С.Македонија со бр. 

225/20, 219/21 и 104/22). 

 - Закон за градење (Службен весник на Р.М. бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 

13/12, 144/12,  25/13,  79/13,  137/13,  163/13,  27/14, 28/14,  42/14,  115/14,  149/14,  

187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16 и 132/16) и други 

законски и подзаконски акти. 

 

Право и должност е на Република Македонија, општината, како и на сите правни и 

физички лица, да обезбедат услови за заштита и за унапредување на животната средина, 

заради остварување на правото на граѓаните на здрава животна средина, а тоа е 

регулирано со Закон за животната средина (Сл. весник на Р.М. бр. 53/05, 81/05, 24/07, 

159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15 и 

39/16). 

 

Цели на овој Закон се: 

- зачувување, заштита, обновување и унапредување на квалитетот на животната 

средина; 

- заштита на животот и на здравјето на луѓето; 

- заштита на биолошката разновидност; 

- рационално и одржливо користење на природните богатста и 



- спроведување и унапредување на мерките за решавање на регионалните и на 

глобалните проблеми на животната средина. 

 

Секој е должен при преземањето активности или при вршење на дејности да обезбеди 

висок степен на заштита на животната средина и на животот и здравјето на луѓето. 

Заштита и унапредување на животната средина е систем на мерки и активности 

(општествени, политички, социјални, економски, технички, образовни и други) со кои се 

обезбедува поддршка и создавање на услови за заштита од загадување, деградација и 

влијание на/врз медиумите и одделните области на животната средина. 

Државата формира мрежа за мониторинг, што се состои од мониторинг на медиумите 

(водата, воздухот и почвата) и областите на животната средина. 

Целокупната активност во оваа област ќе се насочува кон обезбедување на непречен 

просторен развој, при едновремена заштита на квалитетна, здрава и хумана средина за 

живеење и работа. 

  

Мерките за заштита и унапредување на квалитетот на средината ќе бидат вградени 

во создавањето на концептот на просторната оранизација на урбаниот опфат. 

 

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; 

- 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 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 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 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). 

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 

 

Домувањето, 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; 

- 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. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прилози кон текстуален дел 

 
1. Полномошно од нарачателот 

2. Податоци и информации од државните 

органи, институции, установи и правни 

лица кои вршат јавни услуги. 

 

  



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГРАФИЧКИ ДЕЛ 
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катност

површина 
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градба м²

бруто 

површина 

за градба 

м²

/ НЗ ‐ Неизградено земјиште 1376,77 0

1 А1.1‐станбени куќи‐ слободностоечки 104,22 5,00 П 104 104

ПОСТОЈНА СОСТОЈБА

1633,51
ДЕЛ ОД КП 

1258/2
1633,51



Г.П. намена на површини
класа на 

намена

висина на 

венец
катност

површина на 

парцела

површина под 

градба /м2/

бруто 

површина за 

градба   /м2/

процент на 

изграденост

коефициент на 

искористеност

Компатибилни класи на намена на 

основната класа на намена и максимален 

дозволен % на учество

Максимален дозволен 

% на учество на збирот 

на компатибилни 

класи на намени

Максимална 

дозволена површина 

на компатибилни 

класи на намена

1,1
А1.1‐станбени куќи‐ 

слободностоечки
А1.1 10.20 m П+2 510,99 96,00 250,00 18,79% 0,49 Б1‐30%В1‐30%,Д3‐30%,Б5‐5% 30% 75,00

1,2
А1.1‐станбени куќи‐ 

слободностоечки
10.20 m П+2 509,97 96,00 250,00 18,82% 0,49 Б1‐30%В1‐30%,Д3‐30%,Б5‐5% 30% 75

1,3
А1.1‐станбени куќи‐ 

слободностоечки
А1.1 10.20 m П+2 612,55 96,00 250,00 15,67% 0,41 Б1‐30%В1‐30%,Д3‐30%,Б5‐5% 30% 75

/ / 1633,51 m2 288,00 m2Вкупно   опфат на дел од КП1258/2: ‐

УП ЗА СЕЛО СО ФОРМИРАЊЕ НА ГРАДЕЖНИ ПАРЦЕЛИ

Нумерички показатели
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градежна
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класа на 
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градба /м2/

бруто 

површина за 

градба   /м2/

процент на 

изграденост

коефициент на 

искористеност

Компатибилни класи на намена на 

основната класа на намена и 

максимален дозволен % на учество

Максимален дозволен 

% на учество на збирот 

на компатибилни 

класи на намени

Максимална 

дозволена површина 

на компатибилни 

класи на намена

А1.1‐станбени куќи‐ 

слободностоечки
А1.1 10.20 m П+2 96 m2 18,8% 96 m2 250 m2 Б1‐30%В1‐30%,Д3‐30%,Б5‐5% 30% 75 m2

Паркинг  25 m2 4,9%

Зеленило ‐ ‐ ‐ 298 m2 58,4% ‐ ‐ ‐ ‐

Тротоари ‐ ‐ ‐ 92 m2 17,9% ‐ ‐ ‐ ‐

А1.1‐станбени куќи‐ 

слободностоечки
А1.1 10.20 m П+2 96 m2 18,8% 96 m2 250 m2 Б1‐30%В1‐30%,Д3‐30%,Б5‐5% 30% 75 m2

Паркинг  33 m2 6,4%

Зеленило ‐ ‐ ‐ 284 m2 55,7% ‐ ‐ ‐ ‐

Тротоари ‐ ‐ ‐ 98 m2 19,2% ‐ ‐ ‐ ‐

А1.1‐станбени куќи‐ 

слободностоечки
А1.1 10.20 m П+2 96 m2 18,8% 96 m2 250 m2 Б1‐30%В1‐30%,Д3‐30%,Б5‐5% 30% 75 m2

Паркинг  25 m2 4,9%

Зеленило ‐ ‐ ‐ 279 m2 54,8% ‐ ‐ ‐ ‐

Тротоари ‐ ‐ ‐ 212 m2 41,6% ‐ ‐ ‐ ‐

/ / 1634 m2 288 m2 750 m2

18,8% 0,491.2

1.1

‐

1.3 15,7% 0,41

НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ГРАДЕЖНАТА ПАРЦЕЛА И ОБЈЕКТИТЕ

Урбанистички проект за село со намена А1.1‐Станбени куќи (Слободностоечки), во УПС Сопиште, на КП 1258/2

511 m2

510 m2

613 m2

1634 m2

Вкупно   опфат на дел од КП1258/2:

18,8% 0,49
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А1.1‐станбени куќи‐ 

слободностоечки
96 m2 18,8%

Паркинг  25 m2 4,9%

Зеленило 298 m2 58,4%

Тротоари 92 m2 17,9%

А1.1‐станбени куќи‐ 

слободностоечки
96 m2 18,8%

Паркинг  33 m2 6,4%

Зеленило 284 m2 55,7%

Тротоари 98 m2 19,2%

А1.1‐станбени куќи‐ 

слободностоечки
96 m2 18,8%

Паркинг  25 m2 4,9%

Зеленило 279 m2 54,8%

Тротоари 212 m2 41,6%

1634 m2

1.1

Вкупно   опфат на дел од КП1258/2:

511 m2

510 m2

613 m2

1634 m2 1.2

1.3
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А1.1‐станбени куќи‐ 

слободностоечки
А1.1 10.20 m П+2 96 m2 18,8% 96 m2 250 m2 Б1‐30%В1‐30%,Д3‐30%,Б5‐5% 30% 75 m2

Паркинг  25 m2 4,9%

Зеленило ‐ ‐ ‐ 298 m2 58,4% ‐ ‐ ‐ ‐

Тротоари ‐ ‐ ‐ 92 m2 17,9% ‐ ‐ ‐ ‐

А1.1‐станбени куќи‐ 

слободностоечки
А1.1 10.20 m П+2 96 m2 18,8% 96 m2 250 m2 Б1‐30%В1‐30%,Д3‐30%,Б5‐5% 30% 75 m2

Паркинг  33 m2 6,4%

Зеленило ‐ ‐ ‐ 284 m2 55,7% ‐ ‐ ‐ ‐

Тротоари ‐ ‐ ‐ 98 m2 19,2% ‐ ‐ ‐ ‐

А1.1‐станбени куќи‐ 

слободностоечки
А1.1 10.20 m П+2 96 m2 18,8% 96 m2 250 m2 Б1‐30%В1‐30%,Д3‐30%,Б5‐5% 30% 75 m2

Паркинг  25 m2 4,9%

Зеленило ‐ ‐ ‐ 279 m2 54,8% ‐ ‐ ‐ ‐

Тротоари ‐ ‐ ‐ 212 m2 41,6% ‐ ‐ ‐ ‐

/ / 1634 m2 288 m2 750 m2

18,8% 0,491.2

1.1

‐

1.3 15,7% 0,41

НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ГРАДЕЖНАТА ПАРЦЕЛА И ОБЈЕКТИТЕ

Урбанистички проект за село со намена А1.1‐Станбени куќи (Слободностоечки), во УПС Сопиште, на КП 1258/2

511 m2

510 m2

613 m2
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намена

висина на 

венец
катност

површина на 

парцела

површина под 

градба /м2/

бруто 

површина за 

градба   /м2/

процент на 

изграденост

коефициент на 

искористеност

Компатибилни класи на намена на 

основната класа на намена и максимален 

дозволен % на учество

Максимален дозволен 

% на учество на збирот 

на компатибилни 

класи на намени

Максимална 

дозволена површина 

на компатибилни 

класи на намена

1,1
А1.1‐станбени куќи‐ 

слободностоечки
А1.1 10.20 m П+2 510,99 96,00 250,00 18,79% 0,49 Б1‐30%В1‐30%,Д3‐30%,Б5‐5% 30% 75

1,2
А1.1‐станбени куќи‐ 

слободностоечки
10.20 m П+2 509,97 96,00 250,00 18,82% 0,49 Б1‐30%В1‐30%,Д3‐30%,Б5‐5% 30% 75

1,3
А1.1‐станбени куќи‐ 

слободностоечки
А1.1 10.20 m П+2 612,55 96,00 250,00 15,67% 0,41 Б1‐30%В1‐30%,Д3‐30%,Б5‐5% 30% 75

/ / 1634 m2 288,00 m2 750,00 m2 17,63% 0,46Вкупно   опфат на дел од КП1258/2: ‐

УП ЗА СЕЛО СО ФОРМИРАЊЕ НА ГРАДЕЖНИ ПАРЦЕЛИ

Нумерички показатели

П
о
вр

ш
и

н
а 
н
а 

п
р
о
ек
те

н
 о
п
ф
ат

ГП Намена на површини м2 %

А1.1‐станбени куќи‐ 

слободностоечки
96 m2 18,8%

Паркинг  25 m2 4,9%

Зеленило 298 m2 58,4%

Тротоари 92 m2 17,9%

А1.1‐станбени куќи‐ 

слободностоечки
96 m2 18,8%

Паркинг  33 m2 6,4%

Зеленило 284 m2 55,7%

Тротоари 98 m2 19,2%

А1.1‐станбени куќи‐ 

слободностоечки
96 m2 18,8%

Паркинг  25 m2 4,9%

Зеленило 279 m2 54,8%

Тротоари 212 m2 41,6%

1634 m2

1.1

Вкупно   опфат на дел од КП1258/2:

511 m2

510 m2

613 m2

1634 m2 1.2

1.3
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СОДРЖИНА НА ЕЛАБОРАТОТ 

ОПШТИ ПОДАТОЦИ 

1. Регистрација на претпријатието

2. Лиценца на фирмата

3. Решение за назначување на проектант

4. Овластување на проектантот

• АРХИТЕКТУРА

ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ 

- Технички опис

ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ - АРХИТЕКТУРА

- ситуација 1: 500 

- основа на приземје  (коти) 1: 100 

- основа на приземје (опрема) 1: 100 

- петта фасада 1: 100 

- пресеци 1: 100 

- фасади   1: 100 
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Врз оснава на Законот за градење (Сл.Весник на РМ број 130/09, 124/10, 18/11, 136/11, 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, 226/5, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16 и 132/16) и согласно Правилник за содржината 
на проектите, означувањето на проектот, начинот на заверка на проектот од страна на 
одговорните лица и начинот на користење на електронските записи (Сл.Весник на РМ број 
24/11, 68/13, 81/13, 219/15)  во претпријатието ПЛАН - ДИЗАЈН ДОО  е донесено следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

За одговорен проектант за изработка на идеен проект за :           

Типски куќи  со намена А1- Станбени     (слободностоечки) куќи на КП 996/1, КП 997 и 

КП 998, КO  ГОРНО СОЊЕ,  ОПШТИНА СОПИШТЕ 

 

ПРОЕКТАНТ -  фаза ИДЕЕН ПРОЕКТ 
Лидија Димова, диа  Б - бр.1.0304 

 
СОРАБОТНИК: 
Александар Димовски, диа  

 
 
 
 
 
 
 

ПЛАНДИЗАЈН - доо 

Скопје 
УПРАВИТЕЛ: 
Лидија Димова 

_________________________ 
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ТЕХНИЧКИ  ОПИС 

:           Типски куќи  со намена А1- Станбени     (слободностоечки) куќи на 

КП 996/1, КП 997 и КП 998, КO  ГОРНО СОЊЕ,  ОПШТИНА СОПИШТЕ1. 

A. Општи податоци за локацијата

Локацијата на која се предвидуваат  :           типски куќи  со намена 

А1- Станбени     (слободностоечки) куќи на КП 1258/2, КO  СОПИШТЕ ,  ,  

ОПШТИНА СОПИШТЕ. Парцелата претставува градежно изградено земјиште.   

Урбанистичката парцела која е предвидена со овој идеен проект 

зафаќа површина на опфат од приближно 1344 м2, а соодветно на површината на 

локацијата предвидени се функционални површини кои ги задоволуваат сите 

неопходни урбанистички параметри и стандарди за уредување на просторот, 

како и непречено и квалитетно функционирање на објектите. 

При изработка на овој проект водено е сметка да бидат запазени 

основните параметри за планирање на просторот, согласно Правилникот за 

стандарди и нормативи и изводот од урбанистички план. 

Со новиот урбанистички план се предвидуваат објектите да бидат П+2 

запазени се сите зададени урбанистички параметри. 

Со оглед на намената на објектите и нивната локациска поставеност во 

однос на околината кои се со намена домување, водено е максимална грижа за 

обезбедување на соодветен и квалитетен фонд на паркинг места, односно 

согласно изводот од планот предвидени се 2 (две) паркинг места, во склоп на 

градежната парцела.  

При изработката на архитектонско - урбанистичко решение 

максимално е водено сметка да се задоволат неопходните технички нормативи 

како од аспект за градба, сообраќајно поврзување и заштитни противпожарни 

параметри. 
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Станбениот објект-куќа (слободностоечка) предвиден како една 

архитектонско функционална целина. Акцентот при израбитка на овој проект е 

фокусиран на подетална архитектонска разработка на станбената единица и 

поставеноста од аспект на инсолација. Сите станбени простории предвидено е да 

овозможат непречен боравок и обезбедени се стандарди за хумано живеење. 

Објектот е обезбеден со сите неопходни интерни функции како дневен боравок, 

спални соби, санитарен јазол и кујна.  

Од архитектонски аспект вредно е да се напомене дека 

новопредвидениот објект во целост ги респектирал урбанистичките услови, 

водејки сметка со својот архитректонски израз да даде ненаметлив допринос во 

формирањето на уличната силуета.   

Од конструктивен аспект објектот е предвиден да се изведува во 

стандарден армиранобетонски скелетен систем, и употреба на класични 

традиционални материјали во основната изведба.  

1. Конструкција

Објектот е проектиран според прописите за изградба во сеизмичко подрачје.  

Новопроектираниот конструктивен систем е скелетен армирано бетонски.  

Меѓукатната конструкција предвидено е да се изведе како армирано-бетонска 

монолитна плоча, носена од гредов армирано-бетонски систем, кои пак заедно со 

армирано-бетонските столбови го формираат целиот конструктивен склоп. 

Фундирањето предвидено е да се изведе со систем на армирано-бетонски 

темелни ленти и темелни греди.  

3. Градежни работи

- Земјани работи

Земјените работи се однесуваат на расчиствање од слој на хумус 40 см , рачен

ископ на темели самци и темелни траки, машински ископ на земја за нивелирање на 

теренот. 

 Технички податоци 
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- Армирано - бетонски работи

Сите бетонски и армирано-бетонски работи да се изведат согласно статичката 

пресметка и деталите дадени со елаборатот за конструкција. 

Темелењето е решено со систем на, темелни траки и темелни греди. 

Столбовите предвидено е да се изведуваат во глатка оплата со МБ30 и армирани 

со 400/500. 

Таванската плоча предвидено е да се изведе како монолитна армирано бетонска 

плоча. 

Скалиштето и тремот кај влезот предвидено е како армирано-бетонска плоча. 

Околу објектот предвидени се заштитни тротоари кои ќе бидат дефинирани со 

партерното решение. 

- Ѕидарски работи

Сите фасадни и преградни зидови ќе се изведуваат со керамички блок 25 см, 

предвидено е ѕидаријата на преградните зидови  да биде од керамички шупли блок 12, 

зидани во продолжен малтер и либажни армирано-бетонски слоеви. Вентилационите 

канали прдвидени се да се изведат со керамички шунт блокови и обѕидаат со гитер тула 

на кант. 

Сите зидови од внатрешна страна се малтерисуваат со продолжен малтер. 

Зидовите во мокрите јазли се малтерисуваат со цементен малтер како основа за 

поставување на керамички плочки. 

Како фасадна обработка предвидена е демит фасада 10см завршно обработена 

со фасадни бои. 

- Термо  и звучна  изолација

Предвидени се и пливачки подови од еластифициран стиропор д=2см и

цементен естрих од 4,0см. со тоа се задоволуваат неопходните критериуми од аспект на 

градежна физика. 
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- Хидроизолација

Во санитарните јазли се поставува хидоизолациони слој од еден ладен премаз од 

битумен, топол премаз, тер хартија и завршен слој од топол премаз од битумен. 

Изолацијата да се подигне по вертикалните зидови до височина на цокла или минимум 

10,0см. 

- Подови

Во зависност од намената на просториите применети се повеќе видови на подни

облоги: 

- Подовите во дневните соби, трпезарии, спални соби и  влезниот хол да се

изведат од буков паркет  или ламинат на лепак, на претходно изработен

цементен естрих со рабиц мрежа врз слој од еластифициран стиропор.

- Подовите во бањата, ВЦ кабината, во кујната , на терасите - влезот и

скалишниот простор да се изведат со керамички плочки по избор на

инвеститорот а редени врз цементна кошулка со отворена фуга од 4мм.

фугирани со фуг маса во боја соодветна на бојата на плочките.

- Керамичарски работи

Сите ѕидови во бањата и делот на кујната позади кујнската опрема предвидени 

се со керамички плочки на лепак врз претходно малтерисани зидови со цементен малтер. 

Дезенот на плочките е по избор на инвеститорот, а лепрњето е на фуга, која ја прати 

хоризонталната фуга на подните плочки. 

Висината на обработка на ѕидовите со керамички плочки е до плафон, сем кај 

кујната каде висината е до 150см. од подот. 

- Столарски работи

Сите внатрешни врати предвидени се да се изведат од фурнирани 

дуплошперовани вратни крила (храст) а истата обработка предвидена и за касите на 

вратите. Исклучок е влезната врата во станбената единица која е предвидено да биде 

“блиндор“(декоративна) врата. Металната каса на влезната врата се залива во бетонски 

оквир. 
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Сите прозори и балконски врати предвидени се од пластика или замена дрвени 

со стандардни димензии на производителите, застаклени со термопан стакло 4+12+4мм. 

- Покривна конструкција

Кровната конструкција предвидено е да претставува двоводен кров од дрвени 

решетки, со сите неопходни врзни средства.  Кровната покривка е од профилиран лим 

или сенвич панели од лим и изолација поставени на двослоен роштиљ од летви врз 

дасчана оплата д=2,4см.  

Во склоп на кровниот конструктивен систем се поставува термоизолатор со 

д=20см. 

С О С Т А В И Л: 

Лидија Димова, д.и.а. 
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