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ПРОЕКТ:
Урбанистички проект за формирање на градежна парцела со намена А1.1 – станбени
куќи-слободностоечки, на КП 892/21, КО Сопиште-вон град од Урбанистички план за
село Сопиште, со разработка на Блок 1, Општина Сопиште
МЕСТО:
КО СОПИШТЕ-вон град , ОПШТИНА СОПИШТЕ

ТЕХНИЧКИ БРОЈ:
08-1/20

ИНВЕСТИТОР:
ХРИСТИЈАН СТОЈЧЕВ

С О Д Р Ж И Н А:
1. ОПШТ ДЕЛ
- Регистрација на фирма
- Лиценца на фирмата
- Решение за назначување на планери
- Овластувања на носителите на проектна документација
2. УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ
А-ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ
1.
Проектна програма
2.
Инвентаризација на снимен изграден градежен фонд, вкупна физичка
супраструктура и комунална инфраструктура во рамки на проектниот опфат
3.
Опис и образложение на проектниот концепт на урбанистичкото решение на
градежната парцела
3.1.
Граници и површина на урбанистичкиот проект
3.2.
Извод од општи и посебни одредби на Урбанистичкиот план за градежна
парцела
3.3.
Проектно решение
3.4.
Образложение на содржината на градбите
3.5.
Сообраќајно и нивелационо решение
3.6.
Xидротехничка инфраструктура
3.7.
Водоснабдување и канализација
3.8.
Електро-енергетика и ПТТ инсталации
3.9.
Партерно решение на озеленување
4.
Нумерички показатели
5.
Билансни показатели
6.
Општи услови за изградба
7.
Посебни услови за градење
8.
Мерки за заштита на животната средина
8.1.Заштита на почвата
8.2.Заштита на водите
8.3.Заштита на воздухот
9.
Мерки за заштита и спасување
9.1.
Засолнување
9.2.
Заштита и спасување од поплави
9.3.
Заштита и спасување од пожари, експлозии и опасни материи
9.4.
Заштита од неексплодирани убојни и други експлозивни средства
9.5.
Заштита и спасување од урнатини
9.6.
Спасување од сообраќајни несреќи
9.7.
Евакуација
9.8.
Згрижување на загрозеното и настраданото население
9.9.
Радиолошка, хемиска и биолошка заштита
9.10. Прва медицинска помош

10.
11.

Заштита на културно-историско наследство
Услови за движење на лица со инвалидитет

ПРИЛОЗИ КОН ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ
•
•
•
•
•
•
•
•

Геодетски елаборат за ажурирана геодетска подлога заверена во АКН и прва
страна во pdf формат
Имотен лист
Извод од УПС Сопиште -разработка на Блок 1, плански период 2012-2022
Проектна програма
Податоци и информации од надлежни субјекти од член 32 од Законот за
просторно и урбанистичко планирање
Извештај од извршена Стручна ревизија
Одговор по забелешките од стручната ревизија од изработувачот на
архитектонско-урбанситичкиот проект
Потврда од Агенција за катастар на недвижности за преклоп во системот на
Графички регистар за градежно земјиште.

Б-ГРАФИЧКИ ДЕЛ
1. Извод од УПС Сопиште -разработка на Блок 1, плански период 2012-2022
1:1000
2. Ажурирана геодетска подлога со граница на проектен опфат
1:1000
3. Инвентаризација на изградениот градежен фонд, вкупната физичка супраструктура и
комунална инфраструктура во планскиот опфат
1:500
4. Урбанистичко решение на градежна парцела
1:500
5. Проектно решение на внатрешниот динамичен и стациониран сообраќај
1:500
6. Проектно решение на приклучоците, објектите и водовите на внатрешниот развод на
сите комунални инфраструктури
1:500
7.Проектно решение на зеленило
1:500

ОПШТ ДЕЛ

Врз основа на Законот за урбанистичко планирање (Сл.весник на Р.М. бр. 32/20),и
Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Службен весник на
РМ бр. 225/20) и Правилник за начинот на спроведување на постапката за изработување
и донесување на урбанистички планови, регулациски планови на генерални
урбанистички планови, урбанистичко-плански документации и урбанистичко – проектни
документации во електронска форма (Сл.Весник на РМ бр. 111/15и 142/17), а во врска со
изработка на Урбанистички проект за формирање на градежна парцела со намена А1.1 –
станбени куќи-слободностоечки, на КП 892/21, КО Сопиште-вон опфат од Урбанистички
план за село Сопиште, со разработка на Блок 1, Општина Сопиште , ДПТУ ПЕОЛЕО
дооел –Скопје го издава следното
РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПЛАНЕРИ
За изработка на Урбанистички проект за формирање на градежна парцела со намена
А1.1– станбени куќи-слободностоечки,на КП 892/21, КО Сопиште-вон опфат, од
Урбанистички план за село Сопиште, со разработка на Блок 1, Општина Сопиште со
технички бр. 08-01/20, како планери се назначуваат:
Планер потписник:
АНЧЕ ДИМИТРИЕВСКА ТОЛЕВСКА диа, овл.бр. 0.0102
Планерите се должни планската документација да ја изработат согласно Законот за
урбанистичко планирање (Сл.весник на Р.М. бр. 32/20), и Правилник за стандарди и
нормативи за урбанистичко планирање (Службен весник на РМ бр. 225/20) и Правилник
за начинот на спроведување на постапката за изработување и донесување на
урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови,
урбанистичко-плански документации и урбанистичко – проектни документации во
електронска форма (Сл.Весник на РМ бр. 111/15 и 142/17), како и другите важечки
прописи и нормативи од областа на урбанизмот.

УПРАВИТЕЛ
Љупчо Анастасов

Урбанистички проект за формирање на градежна парцела со намена А1–домување во станбени куќи,
на КП 892/21, КО Сопиште, од Урбанистички план за село Сопиште, , со разработка на Блок 1,
Општина Сопиште
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РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
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Податоци за сертификатот на АКН на Р. Македонија
Издаден на: Elektronski Salter
Издавач: KibsTrust Qualified Certificate Services
Сериски број: 45 77 6d ca
Валиден до: 29.08.2021
Датум и час на потпишување: 12.06.2020 во 12:12:32
Документот е дигитално потпишан и е правно валиден
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ИЗВЕСТУВАЊЕ
за електронска заверка на геодетски елаборат

Извршена е електронска заверка на геодетскиот елаборат за Геодетски елаборат за
ажурирана геодетска подлога, изработен од: ГЕОМРЕЖА, заведена под број: 0801107/5 од 12.06.2020 година.
Со заверката се потврдува дека при изработката на геодетскиот елаборат се
користени податоци од Геодетско - катастарскиот информационен систем.
Геодетскиот елаборат е доставен во електронска форма преку Е- шалтерот на
Агенцијата за катастар на недвижности, на 12.06.2020 12:06:59 часот.

Службено лице
М.П.

ГЕОМРЕЖА
(име и презиме, потпис)

www.katastar.gov.mk
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Геомрежа

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
1105-77746/2020

1105-77746/2020 од 12.06.2020 10:48:54

ИМОТЕН ЛИСТ број: 12922 ИЗВОД
Катастарска општина: СОПИШТЕ-ВОНГРАД

Ред .бр.

ЛИСТ А: ПОДАТОЦИ ЗА НОСИТЕЛОТ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ

1

ЕМБГ / ЕМБС

Име и презиме / Назив

1002994484008

Адреса / Седиште

Дел на
недвижност

Правен основ на запишување

1/1

Договор за купопродажба на
земјиште со елементи на
договор за физичка делба
склучен на 22.05.2020 г
солемнизиран на нотар Иљхам
Исмани со ОДУ.бр.290/2020 од
29.05.2020 г.

ИЛИНДЕНСКА 34, НЕГОТИНО

ХРИСТИЈАН СТОЈЧЕВ

Бр. на пред. по кој
е извршено
запишување

1113-4920/2020

Датум и час на
запишување

11.06.2020 10:11:35

ЛИСТ Б: ПОДАТОЦИ ЗА ЗЕМЈИШТЕТО (КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА) И ЗА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ
Број на
катастарска
парцела
основен

дел

892

21

Катастарска
Викано место/улица
култура
ЈАНКОВЕЦ

зз

Површина во
м2

Сопственост / сосопственост /
заедничка сопственост

400

СОПСТВЕНОСТ

класа
н

4

Ïðàâî ïðåçåìåíî
ïðè êîíâåðçè¼à íà
ïîäàòîöèòå îä
ñòàðèîò åë.ñèñòåì

Áð. íà
åâèä.
ëèñò

Бр. на пред. по кој
е извршено
запишување

1113-4920/2020

Датум и час на
запишување

11.06.2020 10:11:35

Г.Промени на други стварни права и други права чие запишување е утврдено со закон, прибележување на факти од влијание за недвижностите и
предбележување

892

21

www.katastar.gov.mk

Број

дел

Кат

основен

Влез/Кат/Број на
посебен дел од
зграда

Влез

Број на
катастарска
парцела

Бр. на зграда

Г12.ОГРАНИЧУВАЊА И ПРИБЕЛЕЖУВАЊА преземени од стариот електронски систем
Намена на
посебен дел од
зграда

Внатрешна
површина во
м2

Опис

ПОДАТОЦИТЕ СЕ ПРЕЗЕМЕНИ ОД КАТАСТАР НА ЗЕМЈИШТЕ ПО ПАТ НА КОНВЕРЗИЈА.

Број на
предмет по кој е
извршено
запишување

11134920/2020

Датум и час на
запишување

11.06.2020 10:11:35
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РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
1105-77746/2020

1105-77746/2020 од 12.06.2020 10:48:54

ИМОТЕН ЛИСТ број: 12922 ИЗВОД
Катастарска општина: СОПИШТЕ-ВОНГРАД
Легенда на внесени шифри и кратенки:

Тип

Шифра

Опис

зз

Плодните земјишта

н

Нива

Извод

Опис
Дел од содржината на имотниот лист за избраните парцели или згради

Овластено лице:

М.П.

Бобан Костов
име и презиме, потпис

www.katastar.gov.mk
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Податоци, информации и мислења

daniel.st
ojanoski
@a1.mk

Digitally signed by
daniel.stojanoski@
a1.mk
DN:
cn=daniel.stojano
ski@a1.mk
Date: 2020.07.31
16:02:15 +02'00'

Легенда:
Постојна воздушна инфраструктура на А1

Лист бр. 1
Размер М=1:1000

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

арх. бр:
дата:
До
ДПТУ ПЕОЛЕО ДООЕЛ СКОПЈЕ
Бул.,,Палмиро Тољати‘‘ бр. 167, 1000 Скопје

Ваше упатување
Наше контакт лице
Телефон
Во врска со

Барање на податоци и информации
Лидија Темелковска Костуранова, Самоил Ангеловски
+389 70 300 759
Известување за постојни и планирани тк инсталации за изработка на УП
Почитувани
Во врска со Вашето Барање, добиено преку системот е-урбанизам, со кое што барате податоци за
постојни и планирани TK инсталации за изработка на Урбанистички проект за формирање на
градежна парцела со намена А1–домување во станбени куќи, на КП 892/21, КО Сопиште, од
Урбанистички план за село Сопиште, Општина Сопиште, Ве известуваме дека во границите на
планскиот опфат нема постојни ТК инсталации.
Планерот треба да предвиди коридор за кабелска комуникациска инфраструктура за поврзување
на новопланираните објекти во опфат на УП.
Ова известување важи 6 ( шест ) месеци од денот на издавањето.
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

signed
Makedonski Digitally
by Makedonski
Telekom CA, Telekom CA,
Nikolche Tasevski
Nikolche
Date: 2020.08.06
Tasevski
11:31:04 +02'00'

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 - 1671/4 - 88 од 04.08.2020 год.
Скопје
Одговорно лице: Марко Бирачоски
Контакт телефон: +389 2 3205 300 – 43219

Предмет: Издавање на податоци за електроенергетски објекти и инфраструктура oд
ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ, Скопје
Почитувани,
Во врска со Вашиот допис број 02-27-07/1 од 27.07.2020 година, со кој барате да Ви издадеме
податоци за електроенергетски објекти и инфраструктура од ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ, Скопје за
изработка на Урбанистички проект за формирање на градежна парцела со намена А1–домување во
станбени куќи, на КП 892/21, КО Сопиште, од Урбанистички план за село Сопиште, Општина
Сопиште,Ве известуваме дека во согласност со податоците од службената евиденција, располагаме со
следните податоци:
Во дадениот опфат/локација имаме:
110(35)kV Трафостаница
110kV Подземна мрежа
110kV Надземна мрежа
35kV Подземна мрежа
35kV Надземна мрежа
10(20)/0.4kV Трафостаница
10(20)kV Подземна мрежа
10(20)kV Надземна мрежа
0.4kV Подземна мрежа
0.4kV Надземна мрежа
Друго
Составен дел на овој одговор е и прилог – графички приказ (подлога во pdf и dwg формат со
соодветно обележани леери) со вцртани електроенергетски објекти и инфраструктура според
податоците од службената евиденција.
При постоење на подземна инфраструктура во дадениот опфат, потребно е да се обратите до
најблискиот Корисничко Енерго Центар, за проценка дали е потребно присуство на стручен вработен на
лице место при реализирањето на активностите во предметниот опфат.
Задолжително да се предвиди заштитен појас на електроенергетските објекти согласно Мрежните
правила за дистрибуција на електрична енергија.
Потврдата е од ограничено времетраење во рок од 3 месеци од датумот на нејзиното издавање.
Со почит,
Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје
Oддел Мрежен Инженеринг

Digitally signed

Eli
by Eli Popovska
2020.07.28
Popovska Date:
09:04:20 +02'00'
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CKonje
Yn. "Hann/imp° TanDaTm" 6p.167, 1000 CKonje
npegmer 1302-2539/1 op, 29.07.2020
ga-ra: 29.07.2020

111PEgMET: gocraBa Ha nogaroqm H mHcOoprmagmm

Flow-ryBaHvi,
Bo BpcKa co Bawer° 6apat-be co 6p. 02-27-07/1 og 27.07.2020 rog. npvic-rwrHaTo Kaj

ac

npeKy cTpaHaTa Ha e-yp6aHmam Ha 28.07.2020 rag. ki 3aBegeHo nop, 6p.1302-2539/1 og
29.07.2020 I-0A. CO Koe He w3Bec-ryBa-re Aea 3a norpeowTe H3 13pa6o-rKa Ha

Yp6aHmc-rminai npoewr 3a cbopkimpaH,e Ha rpa,qemma napumna co HameHa A1—AomyBaHDe BO
craH6eHm Kvkm, Ha Kn 892/21, KO Conmurre, OA YO6aHNCTN4KH nnaH 3a ceno Conmure,
Onw-rmHa Conmune

6apare Aoc-rama Ha noxia-roum H HHCDOPMBIAHH CO KOW pacnonarame 3a npegmemwor onoaT

KaKo LI noga-roqw 3a nocToeLIKA LI nnaHwpaHw wHc-ranaqww, KC V1 ce nog Hawa wHrepeHqwja a Kow
mo>KaT a wmaaT BnwjaHwe Ha npoeKTHaTa goKymeHTaLiwja, comacHo o3HaHeHaTa noKaLiwja Ha
rpaclowLiKwo-r npvinor Koja e coc-raBeH gen og bapaFbeTo,
Be w3Bec-ryBame geKa co BHwmaHwe ro pa3rnegaBme npegme-mwor noKanwTeT, 3a Koj!
mpaboryBaTe Yp6aHvicTviL1Kvi npoeKT LI comacHo HneH 32 OA 3aKOHOT 3a npoc-ropHc vi
yp6aHwcrv1LiKo nnaHwpal-be (Cn.BecHmK Ha PM 6p. 199/14, 44/15, 193/15 H 31/16, 163/16, 64/18
it 168/18)) npeKy cwaHara Ha CNCTeMOT e-yp6aHmcr-mmai nnaHoem BO penoT 3a mow
micpopmaumm 11 mmcneiba, Bii ru gocTauyBame nogaTourrre co KON pacnonarame
Cw-ryaqwja BO M 1: 500 BO PDF cjoopmaT co npviKa>Ka-la Hawa noc-roeLiKa wHc-ranaLtw,a BogoBogHa mpe>Ka og Cwc-rem 3a BogocHa6gyBal-be Ha HaceneHvyre mecTa Conwu.Te,
PaKomm..tw LI ,Lto6pw Pion, cornacHo noga-rownTe OR HaW 140T KaTac-rap. KaK0 WTO Beke
3HaeTe BO

cerawHa cocrojoa oBwe HaceneHw mec-ra ce npviKnyLieHw Ha rpag.3Ka

1:11Whila3ap /1114e1IDCKVI 6p.T;, 1000 CKcnje

EiTep: 02 3240 300; KoHiaKI iwri lap 02 3073 010;
kontaktfevodovpd-skopje.corn.rnk
www.vodovod-skcpje.com,mk
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BORO80p,Ha Mpewa a cornacHo pa3BoThwTe goKymeHTL4 CO LI3rpag6a Ha CATem FlaTLiwKa
PeKa wc-rm-re ie Tpe6a pa ce npen0Bp3aT Ha oBoj noKanem cwc-rem 3a BogocHa6gyBaH=.e.

LIJTo

ce ogHecyBa go npwKa>KyBaHDe Ha npeguswg(eHa xvigpoTexHwHKa wHcOpacTPYKTYPa Ha

npegme-mmor .110Kaf1MTeT, sin „Bop,0Bop, w KaHanw3aq1ja" Be yna-ryBa Ha KopvicTeFbe Ha
peweHmjara 3a xmgpoTexHALIKa wHclopacTpylcrypa KOM ce Ha&aa-r BO coc-raB Ha noc-roekiKa
nnaHcKa goKymeHTaLikija 3a npegmemmoT .110KallMTeT MI11 1101.1.1MOOKO (aKo TaKea 110CTO1, 3a LIITO
we6a pa ce no6apaaT noga-roqvi op 0.Conmu-re).
Op OnwTL4HaTa Tpeta pa ce no6apaaT noga-roqw 14 3a ocTaHaTa noc-roeHKa/npegewge Ha

BOOBOPH 1KaHanw3aLiwoHa mpewa. CornacHo Hawm-re co3HaHmja onw-rwHaTa Conww-re Lima
npoeicrm 3a „CwcTem fla-rwima PeKa" op Koj -rpe6a pa Ce npoBepw ganw ce npegBwgeHw
BogoBogHw geBKoBogvi no ynLiga FlaHopama - CoHyeB [pap oKony oncpaToT i ceKaKo TO ce
ogHecyBa w 3a clDeKanHa kI armoccOepcKa KaHannaLiwja.
Co noHm-r,

N
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Peny67IHI{a CeBepHa Mal{enol"ia

MHHHCTepcTBo 3a Ky7ITypa

yllpABA 3A 3AHITHTA HA KyJITypHOTO HACJIEHCTBO

HO
Bp.17-2400/2
30.07.2020 ron

HIITy HEOJIEO HOOEJI
y71. IIa7IMHpo To7ba" 6p. 167
1000 CK0nje

CI{Onje

IlpeHMeT: HocTaByBalbe IIOHaTol|H
Bpcl{a:
BaHle 6apaELe 02-27-07 oH 27.07.2020

Bo Bpcl{a co BallleTo 6apalbe 3a Ho6HBalbe IIOHaTol|14 3a HocToelbe Ha
I{y7ITypHo HacjleHCTBo 3a 143pa6oTI{a Ha yp6aHHCTmKH IIpoel{T 3a a?oPMHpalbe
Ha rll co HaMeHa A1 - HOMyBalbe Bo cTaH6eHK I{yl{H, Ha I{H 892/21, KO CoHIIIIITe,
onlllT14Ha Col"mTe, yllpaBaTa 3a 3alllTHTa Ha I{yjlTypHOTo Hac7IeHCTBo ja
pa3r7IeHa HocTaBeHaTa H IIocTojHaTa F[ol{yMeHTaH14ja H I{OHCTaTIIpa HeKa Bo
rpaH14I|IITe Ha olld?aTOT HeMa 3amTHTeHH Ho6pa, HHTy H06pa 3a I{oH ocHOBaHo

ce IIpeTnocTaByBa Hel{a IIpeTCTaByBaaT I{y7ITypHo HacJleHCTBo.

H0I{OJII{y

npH

PeaJ"3al|Hja

Ha

IIpoel{TOT

ce

nojaBH

apxeojloml{o

HaofaJ"IIITe, oHHocHo HpeHMe" oE apxeo7Iollll{o 3Hatlelbe, Tpe6a F[a ce IIocTal"
Bo corjlacHocT co oHpez|6HTe cllopeH tl7IeH 65 oH 3ai{oHOT 3a 3alllT14Ta Ha
KyjlTypHOTo Hac7IeHCTBo („C7Iy>K6eH BecHHK Ha Pelly6j"i{a Mal{eHOHHja" 6p.
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 H 39/16).

Co noqMT,

M3pa6o"JI: 0. 3opoBa

-:f= -:

OHo6pHJI: M-p 8. JOBaHOBCKa

ynpaBa 3a 3alilTliTa Ha

1

Ky7iTypHOTo HacJleACTBo

yjl. „HaBe/I IIIaTeB " 6p. 3, CI{onje; Il.®ax 220

£!2nteco~ulnLormis

+389 2 5517 700

www.uzkn.gov.ink

Акционерско друштво за вршење на енергетски дејности
НАЦИОНАЛНИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост
бул. Климент Охридски бр.58 б, Скопје
тел. 02 6090-137
факс 02 6090-437
contact@mer.com.mk
www.mer.com.mk
ЕМБС: 6664903

До:
ПЕОЛЕО ДООЕЛ Скопје

Предмет: Одговор на барање
Врска: Барање на податоци,информации,мислења, со ваш бр 02-27-07/1 од
27.07.2020 год.
Согласно вашето Барање на податоци,информации,мислења, за Урбанистички
проект за формирање на градежна парцела со намена А1–домување во станбени куќи,
на КП 892/21, КО Сопиште, од Урбанистички план за село Сопиште, Општина Сопиште,
со ваш бр. 02-27-07/1 од 27.07.2020 год.
НЕР АД Скопје, Ве известува дека на наведениот плански опфат, нема изградено
и не е планирано изградба на гасоводна мрежа.
НЕР АД Скопје дава позитивно мислење.
Со почит,
Изработил:
Александар Апостолоски

signed
Olivera Digitally
by Olivera
Kostan Kostancheva
Date:
2020.08.10
cheva 09:45:08 +02'00'

НЕР АД Скопје
По овластување на директорот,
Раководител на Сектор
за изградба на гасоводен систем
Оливера Костанчева

Урбанистички проект за формирање на градежна парцела со намена А1–домување во станбени куќи,
на КП 892/21, КО Сопиште-вон град од Урбанистички план за село Сопиште, , со разработка на Блок 1,
Општина Сопиште

ПОЗИТИВНИ МИСЛЕЊА

.

ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ Скопје
Друштво за дистрибуција на електрична енергија
Бр. 10 - 1671/4 – 125 од 03.09.2020
Скопје

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

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

Почитувани,
Во врска со Вашиот допис број 02-13-08/1 од 13.08.2020 година, со кој барате да дадеме мислење за
Урбанистички проект за формирање на градежна парцела 5.1 со намена А1–домување во станбени
куќи, на КП 892/21, КО Сопиште, од Урбанистички план за село Сопиште, со разработка на Блок 1,
Општина Сопиште, ве известуваме дека немаме забелешки за постојните и новопланираните
електроенергетски објекти и инфраструктура и Ви даваме ПОЗИТИВНО мислење.
При планирање, согласно пресметките за потребната едновремена моќност на планираните
објекти, според вид, намена и сл. препорачуваме да се предвидат нови маркици за трафостаници со
определена, дефинирана градежна парцела.
Услов е кај сите вкрстувања и приближувања до електроенергетски објекти и инфраструктура, да се
запазуваат законските прописи и работни норми.
Задолжително да се предвиди заштитен појас на електроенергетските објекти согласно Мрежните
правила за дистрибуција на електрична енергија.
Доколку во опфатот е потребна промена или дислокација на електроенергетските објекти и
инфраструктура, потребно е да се предвиди локација/траса за дислокација на објектите и
инфраструктурата и инвеститорот е должен да ги надомести трошоците за дислокација.

Со почит,
Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје
Oддел Мрежен Инженеринг

Makedonski
Telekom CA,
MARKO BIRAChOSKI

Digitally signed by Makedonski Telekom CA, MARKO
BIRAChOSKI
DN: c=MK, o=Makedonski Telekom, cn=Makedonski
Telekom CA, ou=ELEKTRODISTRIBUCIJA DOOEL
SKOPJE :4080016560608,
serialNumber=CRT3559728, cn=MARKO BIRAChOSKI
Date: 2020.09.04 18:33:55 +02'00'

Бр. 31169
Датум: 11.12.2020

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

Предмет: Доставување на позитивно мислење
Согласно Вашето Барање за мислење добиено преку информацискиот систем е-урбанизам по Урбанистички проект за
формирање на градежна парцела 5.1 со намена А1–домување во станбени куќи, на КП 892/21, КО Сопиште, од
Урбанистички план за село Сопиште, со разработка на Блок 1, Општина Сопиште, Ви доставуваме позитивно Мислење.
Лице за контакт: Николче Тасевски, тел. 070/200-176.
Со почит,
Македонски Телеком АД Скопје
По овластување на
Директор на сектор за пристапни мрежи
Васко Најков
Makedonski
Telekom CA,
Nikolche
Tasevski

Адреса
Контакт
ЕМБС

Digitally signed
by Makedonski
Telekom CA,
Nikolche Tasevski
Date: 2020.12.11
16:49:34 +01'00'

Македонски Телеком АД - Скопје
Кеј 13 Ноември бр. 6, 1000 Скопје, Р. Македонија
Телефон: +389 2 3100 200 ; Факс: +389 2 3100 300; Контакт центар 171 е-mail:
kontakt@telekom.mk; www.telekom.mk
5168660

Andrijana
Stankovikj

Digitally signed by
Andrijana
Stankovikj
Date: 2020.12.14
11:36:10 +01'00'

Урбанистички проект
Текстуален дел

1. ПРОЕКТНА ПРОГРАМА
Предмет:
Изработка на Урбанистички проект за формирање на градежна парцела со намена А1.1
–станбени куќи-слободностоечки, на КП 892/21, КО Сопиште-вон град од Урбанистички
план за село Сопиште ( со разработка на блок 1) , Општина Сопиште.
Содржина:
Уранистички 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 градежната парцела 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 400 м2.
Проектниот опфат е дефиниран со катастарската парцела КП 892/21 КО Сопиште вон
град. Во овој опфат е предвидено поставување 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 градежната парцела е предвидена основна класа на
намена А1 (Домување во станбени куќи) од групата на класа на намена А (Домување).
Паркирањето е предвидено да се реши во рамките на градежната парцела, 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 границите на градежна парцела 5..1 со намена со намена A1.1 ( станбени куќислободностоечки,) во Урбанистички план за село Сопиште ( со разработка на блок 1) ,
Општина Сопиште. – КП 892/21 КО Сопиште-вон град Општина Сопиште да се
формира површина 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
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2. ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА НА СНИМЕН ИЗГРАДЕН ГРАДЕЖЕН ФОНД ,ВКУПНА
ФИЗИЧКА СУПРАСТРУКТУРА И КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА ВО РАМКИТЕ НА
ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ
Просторот дефиниран за изработка на Урбанистички проект за формирање
на градежна парцела со намена А1.1- станбени куќи-слободностоечки, на КП 892/21,
КО Сопиште-вон град, од Урбанистички план за село Сопиште, со разработка на
Блок 1, Општина Сопиште , се граничи со пристапна улица од источната страна (КП
892/12) , од западна страна со пристапна улица (КП 892/2) , со КП 892/3 од јужната
страна и со КП 892/16 на северната страна. Градежната парцела 5.1. со површина од
400 м2 е формирана од катастерската парцела 892/21 во КО Сопиште вон град ,
Општина Сопиште која е во сопственост на Инвеститорот Христијан Стојчев.

За целосно согледување на постојната состојба, во границите на
опфатот извршени се детални истражувања на просторот.
Истражувањата на локалитетот се извршени по пат на:
-

директен увид на теренот, и

-

директна комуникација со корисниците на просторот.
Дефинираниот простор е градежно неизграден.

При увидот на лице место, согледано е дека на просторот не постои
ниту еден изграден обејкт, коко што е прикажано во ажурирана геодетска
подлога, а со овој урбанистички проект просторот треба програмски да се
дополни за реалните потреби на Инвеститорот.
На геодетската подлога, изработена од овластена фирма за катастар,
Друштво за катастарски и други геодетски услуги “ Геомрежа “ ажурирана е
состојбата на просторот, со сите свои параметри на поставеност, димензии и
висински точки на предметната локација и нејзината околина.
Во рамките на проектниот опфат нема изградено објекти односно
земјиштето е градежно неизградено.
Во рамки на опфатот намената е
НЗ – Неизградено земјиште
a. Инвентаризација на изграден градежен фонд
Во рамките на предметната градежна парцела со основна класа на намена :
Домување во куќи
А1
А1.1 станбени куќи -слободностоечки,
Согласно имотен лист број 12922 на КП 892/21 нема изградени објекти.
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б. Инвентаризирани комунални инфраструктурни градби
Водоснабдување
Согласно допис од ЈП Водовод и канализација –Скопје бр. 1302-2539/2 од 07.08.2020
година на улица “ 1 ” и улица “ 2 ” од кои е обезбеден пристап во Градежна
парцела 5.1 има постоечка инфраструктура:
Изведена водоводна линија со профил Ø90 мм на улица “ 1 ” ,
Изведена водоводна линија со профил Ø32 мм на улица “ 2 ” ,
Канализациона и атмосферска мрежа
Согласно допис од ЈП Водовод и канализација –Скопје бр. 130 2-2539/2 од 0 7.0 8.20 20
година на улица “ 1 ” и улица “ 2 ” од кои е обезбеден пристап во Градежна
парцела 5.1 нема постоечка канализациона и атмосферска инфраструктура.
Електроенергетска мрежа
Согласно допис од Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр.10 -1671/4-88 од
0 4.0 8.20 20 година на улица “ 1 ” постои нисконапонски 0 4кв подземен и надземен
кабелски вод, додека по улица “ 2 ” постои само нисконапонски 0 4кв подземен
кабелски вод.
Согласно допис од МЕПСО бр.11-4860/1 од 28.07.2020 година проектниот опфат не
се пресекува со ЕЕ објекти во нивна сопственост.
Телекомуникациска мрежа
Согласно допис од Македонски Телеком и АЕК бр.14042276/2 од 31.07.2020 година во
проектниот опфат нема телекомуникациска мрежа во нивна сопственост.
Согласно допис од А1 бр.11-3733 од 31.07.2020година во проектниот опфат има
воздушна телекомуникациска инфраструктура на А1.
4. ОПИС И ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПРОЕКТНИОТ КОНЦЕПТ НА УРБАНИСТИЧКОТО
РЕШЕНИЕ ВО ГРАДЕЖНАТА ПАРЦЕЛА
4.1 Опис на дејностите или активностите кои се одвиваат во градбите во градежната
парцела
Формирана е една градежна површина во границите на проектниот опфат, градежна
парцела 5.1 со намена А1.1 - станбени куќи-слободностоечки, на КП 892/21 КО
Сопиште вон град, Општина Сопиште
Како основна класа на намена се предвидува :
А1

Домување во куќи

А1.1

станбени куќи -слободностоечки,

Урбанистички проект за формирање на градежна парцела со намена А1–домување во станбени куќи,
на КП 892/21, КО Сопиште-вон град од Урбанистички план за село Сопиште, со разработка на Блок 1,
Општина Сопиште

Програмски со урбанистичкиот проект е дефиниран објект за индивидуално
домување, составен од еден објект за индивидуално домување .Вака предвидениот
објект не ги надминува параметрите зададени со изводот од
планската
документација.
УП ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА
Нумерички показатели

Г.П.

5.1

Вкупно:

бруто
висина
површина на површина под
катност
површина за
на венец
парцела
градба /м2/
градба /м2/

намена на површини

класа на
намена

А1-ДОМУВАЊЕ ВО
СТАНБЕНИ КУЌИ

А1

10.20

П+2

Зеленило

-

-

-

Тротоари

-

-

-

/

/

400 m2

400 m2

133 m2

398 m2

151 m2

-

116 m2

-

400 m2

398 m2

Максимален дозволен
Максимална
Компатибилни класи на намена на
процент на коефициент на
% на учество на збирот дозволена површина
основната класа на намена и максимален
изграденост искористеност
на компатибилни
на компатибилни
дозволен % на учество
класи на намени
класи на намена

33.1%

33.1%

0.99

0.99

Б1-30%В1-30%,Д3-30%,Б5-5%

30%

119 m2

-

-

-

-

-

119 m2

Појдовна основа за формирање Градежна парцела 5.1 со намена А1.1- станбени куќи
-слободностоечки е согласно член 58, став 5 од Законот за урбанистичко планирање
(Сл. Весник на РМ бр. 32/20), каде со Урбанистички проект за разработување на
урбанистички план за село од член 14 став (2) точки 2 и 3 од истиот закон, каде што
не се формирани градежни парцели, а катастарските парцели ги задоволуваат
условите за формирање на градежна парцела пропишани согласно со членот 24 од
истиот закон и Проектната програма изготвена и потпишана од Инвеститорот во која
се дефинирани основните програмски барања за објектот кој треба да се изгради
како и одобреното концептуално архитектонско решение.
Врз основа на Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање
(Службен весник бр. 225/20). оформена е Површината за градење за станбени куќислободностоечки.
За пристап до објектот се предвидува плато за возила и пешаци на северната
страна на парцелата, а од западнта страна само за пешаци.
Согласно идејниот проект приклучок на водоводната мрежа е планирано од
улица “ 1” , додека истиот ќе биде реализиран согласно хидротехнички услови од ЈП
Водовод и канализација .
Одведувањето на фекалните и отпадните води од објектот ќе се врши преку
планирана фекална канализација со изработен основен проект.
Приклучувањето на отпадните води на планираната фекална канализација со УПС, ќе
биде во соработка и под услови кои ќе ги дефинира ЈП “Водовод и канализација“ кое
е надлежно за одржување на мрежата.
За прифаќање на фекалните и отпадните води од објектите предвидена е изградба на
фекална канализациона мрежа. Се до приклучувањето на фекалната канализација
отпадните води ќе се одводнуваат во базенот за фекална вода во рамки на проектнот
опфат.
Одведувањето на атмосферските води од објектот ќе се врши преку планирана
атмосферска канализација со изработен основен проект.
Атмосферските отпадни води ќе се испуштаат во најблиските реципиенти или во
канализациската мрежа на градот Скопје или на новопредвидена мрежа.
Приклучувањето на атмосферската канализациска мрежа ќе биде во соработка и под
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услови кои ќе ги дефинира ЈП “Водовод и канализација“ кое е надлежно за
одржување на мрежата.
Секоја градба за кој има потреба од одведување на отпадните води да се поврзе со
примарната канализациска мрежа за одведување на отпадните води во приклучна
шахта (армиранобетонска, со прописен капак на отворот), поставена на пресекот со
осовината на примарниот одводен канал.
Градбата на примарните и секундарните канализациски мрежи ќе се утврди врз
основа на основен проект.
Напојувањето со електрична енергија за доградбата се предвидува преку
постоечката мрежа на ЕВН .
Телекомуниациско поврзување на сите објекти се предвидува преку
постоечката телекомуникациска инфраструктура.
4.2.

Проектно решение на внатрешни сообраќајници и начин на
обезбедување на потребен број на паркинг места

Уличната мрежа е поставена со Урбанистички план за село Сопиште, со
разработка на Блок 1, Општина Сопиште .
Колскиот пристап во градежната парцела 5.1 е обезбеден од улица “1“ и од
улица “ 2 “. За оваа градежна парцела предвидени се две сообраќајни точки на
поврзување со околната сообраќајна мрежа, преку која се пристапува со моторни
возила во парцелата каде се паркираат. Истата е дадена во графичките прилози.
Нивелационото решение на градежната парцела произлегува од урбанистичкото
решение, како и од постојната состојба – конфигурација на теренот. Сите
сообраќајни површини пешачки и моторни дефинирани се и меѓусебно поврзани со
надолжни нагиби на нивелетите, односно дефинирани висински коти.
Појдовна основа за изработка на нивелацискиот план се висинските коти на
постоечката ул. “1“ и улица “ 2 “ . Подолжните падови на оваа сообраќајница се во
границите на дозволени за ваков вид сообраќајници и Правилникот за стандарди и
нормативи за урбанситичко планирање (Сл.весник на Р.Македонија бр. 225/20.
Во рамките на градежната парцела површините за колски сообраќај се
всупност и места за паркирање.
Профил на пристапна улица 1 и 2 е:

пресек “ А-А”

со ширина од 5,5m.
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Потребата од паркинг простор е предвидено да се решава во рамките на градежната
парцела и тоа е основниот услов за постигнување на максималната висина и
максимално дадената бруто развиена површина.
Се утврдува паркиралиштето да се изведе од монтажно-демонтажни бетонски
профилирани елементи (можност за интервенција во инфраструктурата).
Алтернативно, се дозволува да се употребат и покривни плочи од камен или други
материјали, високоестетски обликувани, како завршна обработка на паркиралиштата и
соодветни рабници, во рамките на градежната парцела.
Сообраќајните потреби на градежната парцела треба да ги задоволат следните
стандарди:
станбени куќи -слободностоечки

А1.1

-за станбени куќи по едно паркинг место на една станбена единици;
Со оглед дека е предвидена една станбена единица потребен број на паркинг места
изнесува 1 возило.
Обезбедени се вкупно 2 паркинг места во градежната парцела 5.1
Со овој Урбанистички проект не се предвидени рампи за совладување на
денивелацијата помеѓу тротоарот и влезот во објектот ,бидејки не се содржани во
проектната програма на Инвеститорот , а истите може да се дополнат во основниот
проект и да се создадат услови за непречено движење на инвалидизирани лица во
рамките на градежната парцела со максимален наклон од 8,33% , согласно член
189, став 2 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање
(Сл.весник на Р.Македонија бр. 225/20. )
Постојната и времената урбана опрема на јавните пешачки површини не смее
да преставува архитектонска бариера и да го попречува или отежнува сообраќајот на
пешаците , на инвалидизираните лица со колички и на возилата. Секаде каде
постоечката урбана опрема (канделабри, цвеќарници...) пречи на движењето на
возилата и пешаците да бидат дислоцирани.
4.3.
водовите

Проектни

решенија

за

приклучоците,

објектите

и

на внатрешен развод на хидротехничките инсталации

Планираниот развој за водоснабдување и одводнување на фекалните отпадни и
атмосферски води во градежната парцели опфатена со урнабистички проект, се
заснива врз основа на предходно изготвениот Урбанистички план за село Сопиште (
со разработка на блок 1) , Општина Сопиште, писмата добиени како одговор од
институциите, како и согледувања кои се усогласени со споменатиот УПС по однос
на можностите за решавање на проблематиката која е предмет на оваа планска
документација
Потребните количини на санитарна вода ќе се обезбедат од водоводната мрежа на
ЈП Водовод и Канализција Скопје.

Урбанистички проект за формирање на градежна парцела со намена А1.1–станбени куќислободностоечки, на КП 892/21, КО Сопиште-вон град од Урбанистички план за село Сопиште, со
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Водоснабдување

*Водоснабдителна мрежа
Парцелата 5.1 со намена А1.1 зафаќа вкупна површина од 0, 04 ха. Санитарна
вода треба да се обезбеди за објектите кои се предвидени на парцелата.
Површината која е под заштитно зеленило (во границите на оградениот простор),
за која треба да се обезбеди вода за поливање, изнесува 0,0151 ха.
Qк - водоснабдителна норма Q = 250 l/ден/жит.

Потребните количини на техничка вода се обезбедат од независен извор - бунари.
Местоположбата на бунарите и динамиката на користење на подземните води ќе
биде дефинирана врз основа на извршени хидрогеолошки истражни и пробно
експлоатациони работи, како и основни проекти, со што ќе се утврди капацитетот на
бунарот (бунарите). Исто така треба да се извршат и испитувања со кои ќе се утврди
квалитетот на водата, односно дали физичко-хемиските и бактериолошките
карактеристики на водата одговараат на критериумите за соодветната намена.
Одведување на отпадни води
Одведувањето на фекалните и отпадните води од објектот ќе се врши преку
планирана фекална и атмосферска канализација со изработен основен проект.

*Фекална канализациска мрежа
Фекална канализациска мрежа во парцелата предвидено е да биде изведена
од цевки со минимален дијаметар од 150 мм. На канализационата мрежа ќе бидат
изведени ревизиони и приклучни шахти и други објекти потребни за
функционирање на канализациската мрежа.
Приклучувањето на отпадните води на планираната фекална канализација со УПС, ќе
биде во соработка и под услови кои ќе ги дефинира ЈП “Водовод и канализација“ кое
е надлежно за одржување на мрежата.
За прифаќање на фекалните и отпадните води од објектите предвидена е изградба на
фекална канализациона мрежа. Се до приклучувањето на фекалната канализација
отпадните води ќе се одводнуваат во базенот за фекална вода во рамки на проектнот
опфат.
Количината на отпадните фекални води предвидуваме да изнесува 80% од
потрошувачката на санитарна вода зголемена за 25% поради инфилтрација на
подземни и други води.
Приклучокот со примарниот вод да се изврши според важечките стандарди и
нормативи за тој вид инфраструктура.
Базенот за фекална вода има задача да ја прифати фекалната отпадна вода во траење
додека се наполни а потоа со специјално возило се исцрпи од него и се однесе во
најблиска фекална канализација или пречистителна станица.
Базенот за фекална вода е предвиден од четири комори со по 15м3 што вкупно е 60м3
и истиот е означен со” Y ”во графичките прилози.
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Базенот за фекална вода е предвиден од армиран бетон со дебелина на ѕидовите и
плочите од 20см и армиран со мрежна арматура Q188 Бетонот е предвиден да биде
водонепропусен со додаток на хидрофоб при бетонирањето.
Од надворешната страна на ѕидовите и плочите е предвидена хидроизолација
од ПВЦ фолија испод плочите е предвидена бетонска подлога од мршав бетон во два
слоја а на ѕидовите предвидена е заштита од тула на кант во цементен малтер.
За влегување и излегување во вкопаниот резервоар предвиден влез покриен со
челичен ребраст лим а внатре со качувалки од бетонско железо ф20мм.

*Атмосферска канализациска мрежа
Одведувањето на атмосферските води од објектот ќе се врши преку планирана
атмосферска канализација со изработен основен проект.
Атмосферските отпадни води ќе се испуштаат во најблиските реципиенти или во
канализациската мрежа на градот Скопје или на новопредвидена мрежа.
Приклучувањето на атмосферската канализациска мрежа ќе биде во соработка и под
услови кои ќе ги дефинира ЈП “Водовод и канализација“ кое е надлежно за
одржување на мрежата.
Се до приклучувањето на атмосферската канализација отпадните води ќе се
одводнуваат во базенот за атмосферска вода кој е во рамки на проектинот опфат.
4.4.

Проектни
водовите

решенија
за
приклучоците,
објектите
на внатрешен развод на Електро-енергетика

и

Според Проектната програма предвидено е напојување со електрична
енергија од страна на ЕВН и ќе биде во се према ел.енергетската согласност
издадена од ЕВН- Македонија.
Ќе се врши мерење на потрошената електрична енергија со ГРТ (Главна
Разводна Табла) од каде ќе се огранизира напојувањето на објектот на ГП.
За

РО ќе се води кабел со соодветен пресек, положен во ров со димензии

(0.8х0.4)м и паралелно со него ќе се води железно поцинкувана трака FeZn30x4mm. Паралелно со нив ќе се водат и комуникациони кабли на растојанија
пропишани со важечките норми и стандарди.
4.5. Телекомуникации
За приклучок на корисниците од ГП 5.1 ќе се користи
телекомуникациска инфраструктура согласно УПС за Сопиште.

планираната

Гасификациона инфраструктура
Со УПС
за Сопиште предвидена е реализацијата на гасниот магистрален
разводен крак, и се предвидува задоволувањето на енергетските потреби за
загревање на објектите и за технолошките процеси, секој сопственик самостојно да
го решава.
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5. ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДБА
Урбанистичкиот проект е изработен во согласност со Законот за урбанистичко
планирање (Сл.весник на Р.М. бр.32/20) член 58 став 5, и Правилник за стандарди и
нормативи за урбанистичко планирање (Службен весник на РМ бр. 225/20).
Општите услови важат за целата површина на градежната парцела разработена со
Урбанистички проект за формирање на градежна парцела со намена А1,1–станбени
куќи-слободностоечки, на КП 892/21, КО Сопиште-вон град, од Урбанистички план за
село Сопиште, со разработка ма Блок 1, Општина Сопиште
5.1.

Изградбата на нови објекти како и вкупното просторно уредување на
предметната градежна парцела треба да се изведува согласно законската и
подзаконската регулатива, техничките
прописи
во
областа
на
градежништвото и урбанизмот како и овие параметри што се составен
дел од документацијата.

5.2.

Градежната линија се исцртува во градежни парцели каде што со планот се
утврдуваат услови за идна градба.

5.3.

Согласно Правилникот за стандарди и нормативи на урбанистичкото
планирање (Сл. Весник на Р.Македонија бр.225/20 ) постојат три вида на
градежни линии:

5.4.

-

Градежна линија како ознака за просторната
дефинирана во член 33 став 1 од овој Правилник

-

Помошна градежна линија како ознака за денивелација, пасажи или друга
промена во рамките на површината на градење

-

Подземна градежна линија која со која се уредува граница на градење под
котата на теренот доколку таа не се совпаѓа со градежната линија која ја
ограничува надземната градба.

граница за

градење

Градежната линија се спореведува со дозволени пречекорувања од страна на
издадените елементи од архитектонска пластика на градбите.

Доколку градежната линија се совпаѓа со регулационата линија, дозволени
пречекорувања се:
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-

првиот скалник од влезните партии до 30cm, ако ширината на
тротоарот е поголема од 2,15м.
- Првостепена пластика во која спаѓаат: ризалити, влезни партии,
конструктивни столбови, вертикални комуникации и други издадени
делови на архитектонската основа до 30cm ако ширината на тротоарот е
поголема од 2,25м/
- Второстепена пластика во која спаѓаат: еркери, балкони, конзоли,
стреи, брисолеи и др. Кои се појавуваат помеѓу првиот спрат и горниот
венец до 90cm. Длабочина за уличен коридор широк до 12м и до 7,5% од
широчината на коридоротно не повеќе од 1,50m длабочина. Елементите
на второстепена архитектонска пластика не се појавуваат на фасада на
градабата најмалку 3,60 над котата на тротоарот.
- Третостепена
пластика во
која спаѓаат:
пиластри,
корнизи,
подпрозорници, венци и друга плитка архитектонска пластика до 30cm.
- Низ целата должина на фасадата на површина од 60% од фасадата
може да се зафати со одреден тип на ахитектонска пластика.
Кога површините за градење од страна на градежната парцела се на растојание
3m и помало не се дозволени пречекорувања на градежната линија со
првостепена и второстепена пластика. се утвдрува делот од градежната парцела која
се превидува за градење на градбата.
Површината за градење е дефинирана во рамките на една градежна парцела и не
може да се протега низ две или повеќе парцели.
Се дозволува изградба на една градба во утврдениот простор
5.6.

Максималната височина на градбите до кота на венец е 10,20м
прикажана како бројка во прилогот НУМЕРИЧКИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ.

5.7.

Од максималната височина на слемето и дозволената силуета на покривот
може да одстпауваат други делови на градбите во планскиот опфат:

- кули, покривни баџи, стакларници и издадени покривни елементи;
- оџаци, вентилациони канали, лифтовски куќички, вертикални комуникации и
сите техничко- технолошки инсталации, и
- сите архитектонско декоративни елемети со кои не се обѕидува или
оформува затворен корисен простор над котата на горниот венец, односно
над дозволената силуета на покривот.
5.8.

Процент на изграденост на земјиштето (P) е урбанистичка величина која
покажува густина на изграденост, осносно колкав дел од градежното
земјиште е зафатен со градба.
Процентот на изграденост на земјиштето се пресметува како однос помеѓу
површината на земјиштето под градбата и вкупната површина на градежно
земјиште изразен во процент. Во површината под градба се подразбира
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површината ограничена со надворешни ѕидови и столбови на градбата во
висина на приземната плоча без надворешните тераси, скали, рампи, патеки
и друго.
5.9. Коефициент на искористеност (К) на земјиштето е урбанистичка величина која
го покажува интензитетот на изграденост на градежно земјиште. Коефициент
на искористеност на земјиштето се пресметува како однос помеѓу вкупната
изградена површина односно збирот на површините на сите изградени
спратови на градбата и вкупната површина на градежно земјиште.
5.10. Во архитектонското обликување на објектите покрај наменските,
функционалните, климатските, геомеханичките, сеизмичките, и другите
микролокациски услови, треба да се води сметка за специфичностите на
прирачните градежни материјали и традиционалните вредности и
од дозволените граници на изградба, во компонирањето на фасадите
треба да се тежнее кон нивно максмално усогласување со соседните објекти
со композициските линии на соседите, но сепак максимално почитување на
индивидуалноста на сопственикот и креативноста на архитектот.
5.11.

При изградба на нови објекти и содржини во просторот се приеменуваат
мерките за спречување на бариери во просторот односно се овозможува
непречено движење на хендикепирани особи особено во делот на
достапноста до јавните објекти.

5.12.

Површините за движење за пешаци кои се планираат со урбанистичките
планови: тротоари, пешачки улици, пешачки патеки и секаде каде тоа теренот
го дозволува да се со континуирана нивелета без скалести денивелации со
подложен наклон од најмногу 8,33%.

5.13.

Рекламите и огласите не смеат да му пречат на нормалното одвивање на
сообраќајот, да му штетат или да го менуваат изгледот на архитектонските
објекти и групации ниту да пречат на објектите поставени во јавен интерес
како јавно осветлување, градски часовници, табли со имиња на улиците и сл.

5.14.

Процентот на озеленетост во рамките на градежната парцела претставува
однос помеѓу површината на градежното земјиште наменето за зеленило и
вкупната површна на градежно земјиште изразено во проценти. Истиот
треба да биде 5% од вкупната поршина на градбата

5.15.

Услови за градење во објекти, содржат и посебни услови за изведба на
приклучоците или уредите за снабдување со вода, електрична енергија,
телефонија и одводување на отпадни води.

5.16. Сметот ќе се одлага во заеднички контејнери лоцирани на погодни места во
рамките на планскиот опфат.
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5.17. Локациите на заеднички контејнери и нивниот број ги определува со
посебна одлука органот на управа на Општината. Локациите мора да
бидат достапни за возилата за подигање на контејнерите уредени во
согласност со оној што ќе го евакуира ѓубрето во регионалната односно
општинска депонија.
5.18. Ограда на локалитетот 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 локалитетот кој
треба да се обезбеди, врз претходно изработен и одобрен основен проект за
истата.
6. МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА
6.1.

Мерки за заштита на културното наследство

Во архелошката карта на Република Македонија, која ги проучува предисториските и
историските слоеви на човечката егзистенција, од најстарите времиња до доцниот
среден век, за локацијата за кој се работи урбанистчки проект нема евидентирани
архелошки локалитети. При изработка на проектната документација побарана е
информација од Министерството за Култура и добиен е одговор дека во границите
на опфатот не постои регистрирано културно наследство, ниту добра за кои
основано се претпоставува дека претставуваат културно наследство.
Доколку при реализацијата на планот се дојде до откривање на објекти, односно
предмети (целосно зачувани фрагменти) од материјалната култура на Република
Македонија, треба да се постапи во согласност со одредбите според член 65 од
Законот за културно наследство (Сл.весник на РМ бр. 20/04 , 115/07, 18/11, 148/11,
23/13, 137/13, 164/13, 38/14, 44/14, 199/14, 104/15, 154/15, 192/15, 39/16 и 11/18)
6.2.

Мерки за заштита животна средина

Заштитата на животната средина како темелна вредност на Уставот на РМ (Член 8) е
регулирана со Законот за животна средина (Сл.в. на Р.М. 53/05, 81/05, 24/07,159/08,
83/09, 48/10, 124/10 , 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16 и
99/18). Основна цел на Законот за животна средина е зачувување, заштита,
обновување и унапредување на квалитетот на животната средина; заштита на
животот и на здравјето на луѓето; заштита на биолошката разновидност; рационално
и одржливо користење на природните богатства и спроведување и унапредување на
мерките за решавање на регионалните и глобалните проблеми на животната средина.
За заштита и унапредување на квалитетот и состојбата на медиумите и областите на
животната средина, покрај одредбите од овој закон се применуваат и одредбите на
законите за одделните медиуми и области:
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Закон за квалитет на амбиентниот воздух (Сл.в. на РМ, 67/04, 92/07
35/10 , 47/11, 59/12, 163/13, 10/15 и 146/15);
Закон за води (Сл.в. на РМ, 87/08, 06/09, 161/09 83/10 , 51/11 44/12, 23/13,
163/13, 180/14, 146/15 и 52/16);
Закон за заштита од бучава во животната средина (Сл.в. нА РМ 79/07 ,
124/10, 47/11, 163/13 и 146/15);
Закон за управување со отпадот (Сл. Весник на РМ 39/16 и 63/16));
Закон за заштита на природата (Сл.в. на РМ 67/04, 14/06, 84/07 .35/10 ,
47/11 148/11, 59/12, 13/13, 163/13, 41/14, 146/15, 39/16, 63/16 и 113/18 ) и други
законски и подзаконски акти.
Заштитата и унапредувањето на животната средина се остварува со
воспоставување на систем на планирање на заштитата кој ќе овозможи навремено
спречување на потенцијалните ризици и опасности, санирање на оштетените
сегменти и зачувување на чистата животна средина преку континуирано
предвидување, следење, спречување, ограничување и отстранување на негативните
влијанија врз медиумите и областите на животната средина.

Мерки за заштита на почвата
При проектирање и изградба на содржините во склоп на градежна парцела 5,1 да се
внимава да не дојде до искористување на земјиштето на начин и обем со кој би се
загрозиле неговите природни вредности, квалитетот, количината и режимот на
површинските и подземните води. Изградбата на новите содржини вклучува
одстранување на постојните вегетациски видови и нарушување на живеалиштата на
постојната фауна, како и раскопување и одстранување на поголема количина на
почва. При реализација на активностите на терен да се избегне непотребно губење,
модификација и фрагментација на природните живеалишта и прекумерно
искористување на биолошките ресурси, со цел да се намалат или целосно
елиминираат негативните последици врз стабилноста на постојните екосистеми.
Употребата на тешка механизација во фазата на градба ќе предизвика
зголемување на механичкиот притисок врз почвата, односно набивање и
компактирање на површинскиот слој. Компакцијата на почвата ја намалува
можноста за апсорпција на атмосферските талози, ја отежнува размената на гасови,
биолошката активност на почвата како и растот на корењата кај растенијата.
Механичкиот притисок врз почвата, дополнително ја намалува нејзината стабилност
и го зголемува ризикот од ерозија. Доколку се применуваат мерки за намалување
на компакција на почвата и изградбата на предвидените објекти заврши во период
од две години од отпочнувањето на реализацијата на планот, влијанието може да се
смета за краткотрајно.
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Мерки за управување со отпадот
Во периодот на градба на новите содржини ќе се отстрани поголема
количина на почва. По завршувањето на градежните активности потребно е да се
процени можноста за повторно искористување на отстранетата почва од теренот,
со цел да се избегнат дополнителните економски трошоци заради потребата од
нејзина дислокација. По завршување на активностите на терен шутот треба да биде
уредно одложен на депонија.
Согласно Законот за управување со отпад (Сл.в. на РМ 39/16 и 63/16),
создавачите на отпад се должни во најголема можна мера, да го избегнат создавањето на отпад и да ги намалат штетните влијанија на отпадот врз животната
средина, животот и здравјето на луѓето. При управување со отпадот по претход- но
извршената селекција, отпадот треба да биде преработен по пат на рециклирање,
повторно употребен во истиот или во друг процес за екстракција на секундарните
суровини или пак да се искористи како извор на енергија. После соодветниот
третман се препорачува задолжително депонирање на отпадните материи во
депонија. Со планот се предвидува селектирање на цврстиот отпад и разгледување
на алтернативните можности за рециклирање на истиот и негова повеќекратна
употреба пред истиот да биде одложен на депонија. Предвидено е организирано
собирање и одложување на отпадот во постојната депонија. Создавачот и/или
поседувачот на отпадни материи и емисии ќе ги сноси сите трошоци за санација на
евентуално предизвиканите нарушувања во животната средина.
По завршувањето на градежните активности потребно е да се обезбеди
вегетациски покривач на почвата околу новоизградените содржини. Со
плановите за хортикултура да се утврдат исклучиво декоративни насади.

Мерки за заштита на воздухот
Нивоата на емисии во воздухот треба да бидат усогласени со Правилникот за
гранични вредности за дозволени нивоа на емисии и видови на загадувачки
супстанции во отпадните гасови и пареи кои ги емитираат стационарните извори во
воздухот (Сл.в. на РМ бр. 67/04, 92/07, 35/10, 47/11, 59/12, 163/13, 10/15 и 146/15);)

Мерки за заштита од бучава во животната средина
Во насока на минимизирање на бучавата се препорачува употреба на
современа механизација во периодот на градба и запазување на дозволените нивоа
на бучава во животната средина во текот на експлоатациониот период.
Заштита од бучава е регулирана со законски и подзаконски акти:Закон за
заштита на животната средина (Сл.весник на рм 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09,
48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16 и 99/18
0), Одлука за утврдување во кои случаи и под кои услови се смета дека е нарушен
мирот на граѓаните од штетна бучава (Сл.весник на рм бр.03/90)
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Прашањето за намалување на проблемите на бучавата од сервисните ,
индустриските улици и пгони треба да се решава со насади од растителни
видови (вегетација во функција на заштитни зелени бариери).
6.3.

Мерки за заштита и спасување

Врз основа на член 29 од Законот за заштита и спасување (Сл.весник на Р.М.
36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 41/14, 129/15, 71/16, 106/16 и 83/18 ) се
предвидуваат мерки за заштита и спасување на луѓето и материјалните добра од
природни непогоди, епидемии, епизоотии, епифитотии и други несреќи во мир и во
војна и од воени дејства во Република Македонија.
Мерки за заштита и спасување се: урбанистичко-технички и хуманитарни и други
мерки за заштита и спасување кои би се појавиле при и по природните непогоди и
други несреќи, а не се предвидени со овој закон.
Урбанистичко-технички мерки се:
-засолнување
-заштита и спасување од поплави
-заштита и спасување од пожари, експлозии и опасни материи
-заштита од неексплодирани убојни и други експлозивни средства
-заштита и спасување од урнатини
-заштита и спасување од техничко-технолошки несреќи и
-спасување од сообраќајни несреќи.
Хуманитарни мерки се:
-евакуација
-згрижување на загрозеното и настраданото население
-радиолошка, хемиска и биолошка заштита
-прва медицинска помош
-заштита и спасување на животни и производи од животинско потекло
-заштита и спасување на растенија и производи од растително потекло и
-асанација на теренот.
Засолнување
Република Македонија има обврска за изградба на јавни засолништа само во
случај на исклучително загрозени објекти врз основа на геолошко- хидролошките и
сеизмичките карактеристики на земјиштето и на капацитетот на задоволување на
потребите за засолнување.
Единиците на локалната самоуправа имаат обврска да градат јавни
засолништа со кои
ќе
ги
задоволат
потребните
капацитети
за
засолнување
на
луѓето, материјалните добра и културното наследство на
своето подрачје.
Начинот на изградба на јавните засолништа и одржувањето и користењето
на веќе изградените засолништа и други заштитни објекти и определување на
потребниот број на засолнишни места со уредба ги уредува Владата.
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Заштита и спасување од поплави
Заштитата и спасувањето од поплави опфаќа регулирање на водотеците,
изградба на заштитни објекти, одржување и санирање на оштетените делови на
заштитните објекти, набљудување и извидување на состојбите на водотеците и
високите брани, заштитните објекти и околината, обележување на висинските
коти на плавниот бран, навремено известување и тревожење на населението во
загрозеното подрачје, спроведување на евакуација на населението и материјалните
добра од загрозеното подрачје, обезбедување на премин и превоз преку вода,
спасување на загрозените луѓе на вода и под вода, црпење на водата од
поплавените објекти и извлекување на удавените, обезбедување на населението во
поплавените подрачја со основните услови за живот и учество во санирање на
последиците предизвикани од поплавата.
Заштита и спасување од пожари, експлозии и опасни материи
Заштитата и спасувањето од пожари, експлозии и опасни материи опфаќа
мерки и активности од нормативен, оперативен, организационен, надзорен,
технички, образовен, воспитен и пропаганден карактер.
Заштитата и спасувањето од пожари, експлозии и опасни материи се
планира, организира и спроведува во сите средини, објекти и места со превентивни
и оперативни мерки.
Превентивни мерки за заштита и спасувањето од пожари, експлозии и
опасни материи, се активности кои се планираат и спроведуваат со просторното и
урбанистичкото планирање и со примената на техничките нормативи при
проектирање и изградба на објектите.
Оперативни мерки за заштита и спасувањето од пожари, експлозии и опасни
материи се активности за откривање, спречување на ширење и гасење на пожари и
експлозии, утврдување на причините за настанување на пожари и експлозии, како
и давање помош при отстранување на последиците предизвикани од пожари,
експлозии и опасни материи.
Планирањето и изработката на техничката документација треба да е во согласност
со Законот за заштита и спасување (Сл.весник на Р.М. 36/04, 49/04, 86/08,
124/10, 18/11, 41/14, 129/15, 71/16, 106/16 и 83/18).
Државните органи, органите на државната управа, единиците на локалната
самоуправа, трговските друштва, јавните претпријатија, установите и службите се
должни да имаат соодветни уреди и инсталации за заштиита од пожари, друга
противпожарна опрема, средства за гасење на пожари и противпожарни апарати
според пропишани стандарди.
Согласно Законот за заштита и спасување (Сл.весник на Р.М. 36/04, 49/04, 86/08,
124/10, 18/11, 41/14, 129/15, 71/16, 106/16 и 83/18) член 70, Инвеститорот во
проектната документација за изградба на објекти, како и за објекти на кои се врши
реконструкција/пренамена е должен да изготви посебен елаборат за заштита од
пожари, експлозии и опасни материи и да прибави согласност за застапеноста
на мерките за заштита од пожари, експлозии и опасни материи.
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Согласност за застапеност на мерките за заштита од пожари, експлозии и
опасни материии дава Дирекцијата, односно нејзините подрачни организациони
единици за заштита и спасување. Директорот на Дирекцијата ја утврдува
содржината на елаборатот за заштита од пожари, експлозии и опасни материи.
Директорот на Дирекцијата ги пропишува мерките за заштита од пожари,
експлозии и опасни материи. Одредбата од ставот 1 на овој член ги опфаќа сите
објекти, освен станбените објекти со висина на венецот до 10 метри и јавните
објекти со капацитет за истовремен престој до 25 лица.
За објектите на кои не се однесува одредбата на овој член се применуваат
важечките мерки, нормативи и стандарди кои се однесуваат на заштита и спасување.
Во објекти и простори во коишто се произведуваат, преработуваат, користат
и складираат опасни материи, ако природата на работата не е поврзана со таква
потреба, се забранува :
употреба на отворен оган, светилки со пламен и средства за палење;
користење на грејни уреди со отворен оган, вжарена и прекумерна
загреана површина;
складирање на материи со опасност од самозапалување;
користење уреди и инсталации кои можат да предизвикаат пожари и
експлозии;
движење и престој на неповикани лица и
употреба на алат кој создава
искри.
За мерките за забрана од ставот 1 на овој член, сопственикот, односно
корисникот е должен да истакне знаци за забрана и предупредување на видно
место на објектот и на просторот.
Запаливи материи не треба да се складираат на отворен простор поблиску од
6 метри од објектот, на мансардите во згради, столбишта, ходници и други
комуникации.
Отпадните и други запаливи материи треба да се отстрануваат, односно
складираат на посебно определени противпожарно обезбедени места, кои не
претставуваат опасност за непосредната околина.
Инсталациите, уредите и постројките треба да се изведуваат на начин да не
претставуваат опасност за предизвикување на пожари и експлозии.
За правилно изведување на инсталациите, уредите и постројките од
ставот 1 на овој член, се одговорни инвеститорите и изведувачите.
Инсталациите, уредите и постројките од ставот 1 на овој член, мораат
редовно да се одржуваат во исправна состојба согласно со техничките прописи и
правилата на техничката практика.
Сопственикот, односно корисникот на објектот е должен да се грижи за
одржување на инсталациите, уредите и постројките од ставот 1 на овој член.
Сопствениците односно, корисниците на деловни и индустриски објекти
кои не изработуваат планови за заштита и спасување, се должни да имаат
„Пожарен куќен ред“, поставен на видно место во објектот.
Пожарниот куќен ред од ставот 1 на овој член, содржи:
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мерки за заштита од пожари соодветна на животните и работните услови
во објектот;
организација на заштита од пожари и
упаство за постапка во случај на пожар.
Сообраќајниот систем во локалитетот треба да овозможува лесен пристап на
пожарните возила до објектите. При конципирање на сообраќајот да се планира
непречено движење на пожарните возила. Сообраќајниците да се така планирани да
овозможуваат непречен пристап на пожарните возила до објектите и да се со
доволна широчина (3,5м за еднонасочен сообраќај, односно шест метри за
двонасочен сообраќај), за да се овозможи лесна подготовка и ставање во дејство на
потребната опрема за борба против пожарот и спасување на луѓето.
Ивичниците на пристапниот пат треба да бидат со височина не поголема од 7,0 см и
закосени поради лесен пристап на пожарни возила до објектот, а колозовната
конструкција на пристапот да се димензионира на осовински притисок од најмалку
осум тони.
Ако пристапниот пат поминува низ пропусти, надвозници и др. отвори,
минималната димензија на светлиот отвор на проодот се: 3,5м широчина и 4,5м
височина.
Ако пристапниот пат поминува низ пропусти, надвозници и др. отвори кои
се наоѓаат во кривина, минималната димензија на светлиот отвор на проодот се: 4м
широчина и 4,5м височина.
При проектирањето на новопланирани објекти, во документацијата да биде
решена и громобранската инсталација со цел да нема појава на зголемено пожарно
оптеретување на новопланираните објекти.
Со планирањето на хидрантската мрежа да се задоволат сите мерки на
превентива и заштита во случај на пожар. Надворешната хидрантска мрежа е збир
на градежни објекти и уреди со кои водата од извор погоден за снабдување со
вода, со цевоводи се доведува на хидрантските приклучоци кои непосредно се
користат за гаснење на пожари или на нив се приклучуваат противпожарни возила.
За надворешната хидрантска мрежа да се предвиди прстенаст систем на
цевоводи, со минимален пречник
80 мм. На хидрантската водоводна мрежа со
минимален профил од 80 мм да се постават противпожарни хидранти чии
приклучни цевоводи имаат пречник најмалку 80 мм.
Растојанието меѓу надворешните хидранти се определува во зависност од
намената, од големината и од слични карактеристики на објектот, со тоа што
пожарот на секој објект ќе може да се гасне со најмалку два надворешни хидранта.
Дозволеното растојание меѓу два хидранта изнесува најмногу 80м. Во населени
места во кои се наоѓаат претежно стамбени објекти, растојанието меѓу
надворешните хидранти изнесува најмногу 150м. Растојанието на хидрантите од
ѕидот на објектот изнесува најмалку 5м, а најмногу 80м.
Притисокот во хидрантската мрежа не смее да биде понизок од 2,5 бара.
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Заштита од неексплодирани убојни и други експлозивни средства
Согласно Законот за заштита и спасување (Сл.весник на Р.М. 36/04, 49/04, 86/08,
124/10, 18/11, 41/14, 129/15, 71/16, 106/16 и 83/18) член 80, заштитата од
неексплодирани убојни и други експлозивни средства опфаќа пребарување на
теренот и пронаоѓање, пронаоѓање на неексплодираните убојни средства,
обележување и обезбедување на теренот, онеспособување и уништување на сите
видови на неексплодирани убојни и други експлозивни средства како и транспорт
до определеното и уреденото место за уништување и безбедносни мерки за време
на транспортот. Онеспособување и уништување
на
сите
видови
на
неексплодирани убојни и други експлозивнисредства се врши на местото на
пронаоѓање, ако за тоа постојат безбедносни услови.
Ако не се исполнети условите од ставот 2 на овој член, уништувањето на
неексплодирани убојни и други експлозивни средства се врши на претходно
определени и уредени места за таа намена.
Стандардните оперативни процедури за заштита од неексплодирани убојни и
други експлозивни средства ги пропишува директорот на Дирекцијата.
Заштита и спасување од урнатини
За заштита на локалитетот од урнатини при урбанистичкото планирање
превземени се следните мерки:
-сообраќајната мрежа нема да биде оптеретена со рушевини и ке има
можност за пристап на возила за пожар, прва помош, и т.н.
Просторот на предметниот плански опфат се наоѓа во зона на граница помеѓу
7 и 8 степени по Меркалиевата скала на очекувани земјотреси, што наметнува да се
градат објекти со помала количина на материјал и релативно помала тежина .
Парцелата е планирана со коефициент на искористеност од 1,7 што укажува дека
рушевините ќе можат да се складираат без да создатат тесни грла на
сообраќајниците.
Густината на објектите односно нивното растојание е планирано во доменот
на сеизмичкото проектирање со помали висини на објектите и со поголеми
попречни профили на сообраќајниците, со што во случај на сеизмичко рушење
може да се обезбеди проток на луѓе и возила.
Заштита и спасување од техничко-технолошки несреќи
Постои можност за технолошкте катастрофи, со оглед на намената на просторот.
Потребно е стручно ракување со сите уреди и постројки.
Инфраструктурните водови во редовни услови не предизвикуваат штетни влијанија
бидејќи претставуваат подземни инсталации.
Случајните инциденти може да се идентификуваат како инциденти со
оштетувања на инфраструктурните водови во случај на интервенција или механички
оштетувања. Овие инциденти немаат битно влијание врз околината, бидејќи можна
е брза реакција и запирање на течењето вода преку вентилски уреди. Можна е брза
санација и на вод во кој се водат отпадните води. Инфраструктурните водови се
водат на пропишани сигурносни растојанија во јасно дефиниран инфраструктурен
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коридор, така да можните оштетувања се сведени на минимум.
Инфраструктурните водови мора да се постават во сéпрема техничките нормативи и
стандарди кои ќе ја обезбедат нивната сигурност, безбедност и долготрајност во
експлотацијата, ракувањето и одржувањето.
Спасување од сообраќајни несреќи
Стационарниот сообраќај е решен согласно член 134 и член 135 од Правилникот за
стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Службен весник на РМ бр.
225/20). Комплетната сообраќајна сигнализација на уличната мрежа, како верикална
и хоризонтална треба да е изведена согласно прописите од областа на сообраќајот.
Временскиот рок за дејствување на возилата за брза помош зависи од
оддалеченоста на најблиската клиника, која за овој плански опфат во реонот на
амбуланта и поликлиника би изнесувал од 10 до 20 мин.
Временскиот рок за дејствување на пожарните возила зависи од
оддалеченоста на најблиската противпожарна станица.
Евакуација
Со евакуацијата се врши планско, организирано и контролирано
преместување на населението, материјалните добра и културното наследство на
Републиката, од загрозените во побезбедните подрачја.
Евакуацијата се извршува доколку со други мерки не е можно да се спречат
последиците од природните непогоди и други несреќи.
Населението од подрачјето од кое се врши евакуација, може да се евакуира во
друга општина на одредено место и во одредено време.
Згрижување на загрозеното и настраданото население
Згрижувањето опфаќа прифаќање, сместување и обезбедување на
основни услови за
живот
на
настраданото и загрозеното
население.
Републиката
и единиците на локалната самоуправа се должни да обезбедат
сместување и итно згрижување на населението, кое поради природни непогоди и
други несреќи, останало без дом и средства за живеење и кое поради
загрозеност се задржува надвор од своето место на живеење.
Радиолошка, хемиска и биолошка заштита
Радиолошката, хемиската и биолошката заштита опфаќа мерки и
активности за заштита на луѓето, добитокот и растенијата, со навремено откривање,
следење и контрола на опасностите од последиците од несреќи со опасни материи,
како и последиците од радиолошки, хемиски и биолошки агенси и преземање на
мерки и активности за отстранување на последиците од нив.
Сопствениците на објекти во кои се произведуваат и складираат опасни
материи, сопствениците на транспортни средства, сопствениците и корисниците на
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објектите и уредите кои се наменети за јавно снабдување со вода, производство,
сообраќај и складирање на прехранбени производи, лекарства и сточна храна,
јавните здравствени служби, како и сопствениците на објекти во кои се врши
згрижување и образование на децата, се должни да обезбедат заштитни средства и
да ги спроведуваат стандардите и процедурите за радиолошка, хемиска и биолошка
заштита.
Надлежните субјекти потребно е да преземат мерки и активности за
заштита и спасување и тоа:
-РХБ извидување на територијата
-дозиметриска контрола
-детекција на РХБ агенси присутни на одредено подрачје
-лабараториско испитување на видот, концентрацијата, својствата и
другите карактеристики на РХБ контаминентите.


Прва медицинска помош

Прва медицинска помош опфаќа преземање на мерки и активности за
укажување на прва медицинска помош со стандардни и прирачни средства на
местото на повредувањето - заболувањето, медицинска тријажа на повредените и
заболените и транспорт до најблиските здравствени установи.
Временскиот рок за дејствување на возилата за брза помош за овој плански
опфат во реонот на амбуланта и поликлиника би изнесувал од 10 до 15 мин.


Заштита и спасување на животни и производи од животинско потекло

Заштита и спасување на животни и производи од животинско потекло
опфаќа превентивни и оперативни мерки за заштита на животните и производите од
животинско потекло од дејствата на природните непогоди, епизоотии и други
несреќи.
Превентивните мерки за заштита и спасување на животните и
производите од животинско потекло ги спроведуваат надлежните органи и
институции во нивното секојдневно работење.
Во спроведување на оперативните мерки, покрај надлежните органи и
институции учествува и Дирекцијата со своите единици и тимови, со укажување на
прва ветеринарна помош на повреден, заболен и контаминиран добиток со
стандардни и прирачни средства на местото на повредувањето и транспорт до
соодветните ветеринарни установи.
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потекло

Заштита и спасување на растенија и производи од растително

Заштита и спасување на растенијата и производите од растително
потекло опфаќа превентивни и оперативни мерки и активности за заштита од
растителни болести, епифитотии, штетници, плевели, радиолошка, хемиска и
биолошка контаминација и други видови на загрозување.
Превентивните мерки за заштита и спасување на растенијата и производите
од растително потекло ги спроведуваат надлежните органи и институции во нивното
секојдневно работење. Во спроведување на оперативните мерки, покрај надлежните
органи и институции учествува и Дирекцијата со своите единици и тимови.
Асанација на теренот
Асанација на теренот опфаќа пронаоѓање, собирање, идентификација,
транспорт и погребување на загинати и умрени лица, собирање, транспорт и
закоп на угинати животни, собирање и уништување на сите видови отпадни и други
опасни материи што го загрозуваат животот и здравјето на луѓето, дезинфекција,
дезинсекција и дератизација на теренот и објектите како и асанација на објектите за
водоснабдување.
За цврстииот отпад се предвидува собирање во контејнери за отпадоци и
нивно редовно евакуирање до депонија. Евентуалните отпадоци од некој процес на
производството потребно е да се собираат во посебен контејнер. Со тоа ќе
сеспречи загадување на почвите и на подземните води, а со тоа на животната и
работна средина воопшто. Денешниот степен на развиток на сите научни гранки на
техниката и хемијата, апсолутно овозможува здрав и чист животен амбиент, бидејќи
може да се прочисти готово секој вид на отпадна вода. Со прочистување на
отпадната вода, како и со заштита на водата од загадување, се решава проблемот
на снабдување на стопан- ството и населбите со чиста вода. Со тоа се решава и
прашањето на водата како елемент на животната средина, пресуден за егзистенција
на човекот.
Носителите на одделните активности за асанација на теренот ке се
утврдуваат според надлежноста за предметниот реон.
Врз основа на член 53 од Законот за заштита и спасување (Сл.весник на
Р.М. 36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 41/14, 129/15, 71/16, 106/16 и 83/18)
Мерките за заштита и спасување задолжително се применуваат:
1)при планирањето и уредувањето на просторот и населбите;
2)во проектите, за објекти и технолошки процеси наменети
за
складирање, производство и употреба на опасни материи, нафта и нејзини
деривати,енергетски гасови, јавниот сообраќај, црна и обоена металургија, како и за
јавна, административна, културна, туристичко- угостителска дејност и
3)при изградба на објекти и инфраструктура.
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Начинот на применувањето на мерките за заштита и спасување, при
планирањето и уредувањето на просторот и населбите, во проектите и при
изградба на објектите, како и учество во техничкиот прием, Владата го уредува со
уредба.
Во функција на уредувањето на просторот задолжително се обезбедува:
изградба на објекти отпорни на сеизмички дејства;
регулирање на водотеците и изградба на систем на одбранбени насипи;
изградба на снегозаштитни појаси и пошумување на голините;
обезбедување на противпожарни пречки;
изградба на објекти за заштита и
изградба на потребната инфраструктура.
При примена на планските решенија на Урбанистички проект за формирање на
градежна парцела со намена А1.1–станбени куќи-слободностоечки, на КП 892/21, КО
Сопиште-вон град од Урбанистички план за село Сопиште, со разработка на Блок 1,
Општина Сопиште за се што не е регулирано со овие услови да се применуваат
стандардите и нормативите утврдени со Законот за заштита и спасување (Сл.весник
на Р.М. 36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 41/14, 129/15, 71/16, 106/16 и 83/18),
Процена за загрозеност на Република Македонија од природни непогоди и други
несреќи (Сл.весник на Р.М. бр.117/07), Методологија за содржината и начинот на
проценување на опасностите и планирање на заштитата и спасувањето (Сл.весник на
Р.М. бр.76/06) и Уредбите за спроведување на заштитата и спасувањето од пожари и
урнатини (Сл.весник на Р.М. бр.98/05).
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Врз основа на член 18 и 19 од Законот за градење (службен весник на РМ бр.130/2009,
124/2010, 18/2011, 36/2011, 49/2011, 54/2011, 13/2012, 144/2012, 25/2013, 79/2013,
79/2013, 137/2013,163/2013, 27/2014, 28/2014, 42/2014, 115/2014, 149/2014, 187/2014 и
44/2015) член 3 став 2 точка 7 од правилникот за содржината на проектите,
означувањето на проектот, начинот на заверка на проектот од страна на одговорните
лица и начинот на користење на електронски записи (Службен весник на РМ 24/11,
68/13 и 81/13) Директорот на претпријатието го донесе следното:
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ТЕХНИЧКИ

ОПИС

1. ВОВЕД
Според барањата во проектната програма на инвеститорот Христијан Стојчев
и изводот од План бр.23-1075/2 од 06.07.2020год издаден од Општина Сопиште
изработен е идеен проект за “Семејна куќа“ согласно условите на локацијата на
КП 892/21 КО Сопиште Имотен лист број 12922
2.

НАМЕНА И ФУНКЦИЈА НА ОБЈЕКТОТ

По својата намена новопроектираниот објект спаѓа во категорија семејно
домување во станбени куќи.
Катноста на објект е Подрум, Приземје и поткровје. Катната висина на
објектот за приземје е од 2,90м а за поткровје во највисоката точка 2,5м
Теренот на парцелата е во пад. До приземјето на објектот кое е подигнато од
котата на теренот за 0.45см. водат надворешни скали и каскадна патека .
Објектот е проектиран да функционира како 1 стан на две нивоа и тоа:
• На приземје се сместени влез со скали за поткровје, дневна соба, кујна,
трпезарија, 1 спална соба и бања. Дневната соба е ориентирана на 2
страни со тераса која има поглед на дворот уреден со тревници со високо и
ниско зеленило.
• На поткровје се предвидени 3 спални соби, бања,гардеробер и тераси за
секоја спална соба. Една од терасите служи како настрешница над влезот
во приземје
• Влезот во објект е од западна страна со пристапна пешачка патека и
простор за паркирање на 2 автомобили.
3.

УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ
- Вкупна површина на локацијата
П=400,00м2
- Под објект
-приземје

П= 120.00м2 бруто површина

Процент на изграденост
Пприз : Плок. х 100
120,00 : 400,00 х 100 = 30 %

Коефициент на искористеност
Приземје 120,00м2 бруто проектирана површина
Приземје 98,40м2 бруто проектирана површина
Вкупно : 218,40 м2
П бруто : П локација. = 218,40 : 400,00 = 0,546
4. КОНСТРУКЦИЈА НА ОБЈЕКТОТ
Објектот се предвидува да се изгради како скелетен систем од АБ столбови и
греди димензионирани према важечките прописи за градење на ваков вид на
објекти.
Исполната на зидовите ќе бидат зидови од керамички блок д=25см финално
обработени со Контактна фасада. Внатрешните преградни зидови се предвидува
да бидат со д=12см.
Градежните материјали што ќе се вградуваат во внатрешноста на објектот да
бидат према сите важечки стандарди за градба на ваков вид објект.
Кровот на објектот е предвиден како двоводен кров од дрвени рогови поставени
на арм.бетонски греди покриен со керамида.
Одводнувањето на кровот е со хоризонтални и вертикални олуци поставени по
фасада на објектот.
Осветлувањето и вентилирањето ќе биде природно преку врати и прозорци .
5.

ТЕХНИЧКО ТЕХНОЛОШКО ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Одалеченоста на локацијата од централното градско подрачје изнесува
околу 8 км. а теренот на парцелата е во пад.
Локацијата е поврзана на градска водоводна мрежа додека за одвод на
фекалниот отпад се предвидува септичка јама.
Објектот ќе се снабдува со електрична енергија согласно со условите
пропишани од ЈП Електро Скопје.
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ФАСАДЕН ЅИД

- малтер д=2,0 см
- ѕид од блок тула 20 д=25 см
- контактна фасада од тврдо пресована
минерална волна д=12 см
- декоративен малтер

П 0.1 ( подрум)
- керамички плочки на лепак
- цементна кошулица 4,0см
- бет. плоча арм. со мрежа 10см
- хидроизолација
- бет. подлога 8см
- шљунак 15см

П0.2 ( приземје - ходник, кујна)
- керамички плочки на лепак 1.0 см
- цементна кошулица 6,0 см
- бет. плоча арм. со мрежа 10см
- термоизолација стиропор 3см
- хидроизолација
- бет. подлога 8см
- шљунак 15см

П0.2a ( приземје - бања)
- керамички плочки на лепак 1.0 см
- цементна кошулица 6,0 см
- хидроизолација
- бет. плоча арм. со мрежа 10см
- термоизолација стиропор 3см
- хидроизолација
- бет. подлога 8см
- шљунак 15см

П.1.1 ( приземје-дневна)

- паркет на лепак 2,2 см
-цементна кошулица 4,8 см арм. со мрежа
-ПЕ фолија
-термоизолација стиропор 2см
- арм.бет. плоча 15см
- комби плочи д=10см
- малтер д=2см

П.2.2 ( поткровје - бања)

-керамички плочки на лепак 1.0 см
-хидроизолација.
-цементна кошулица 6,0 см со мрежа
-ПЕ фолија
-термоизолација стиропор 2см
- арм.бет. плоча 15см
- малтер д=2см

П.3 ( приземје-спална соба)
- паркет на лепак 2,2 см
- цементна кошулица 4,8см
- бет. плоча арм. со мрежа 10см
- термоизолација стиропор 3см
- хидроизолација
- бет. подлога 8см
- шљунак 15см

I N V E S T

лиценца Б бр. П.064/Б
тех.број
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П-33/20

К1
П.2.1 ( поткровје - спални)

- паркет на лепак 2,2 см
-цементна кошулица 4,8 см арм. со мрежа
-ПЕ фолија
-термоизолација стиропор 2см
- арм.бет. плоча 15см
- малтер д=2см

- керамида
- летви за поставување на керамиди 2.5/5cm
- контра летва 5см
- хидроизолација
- десчена оплата 2.5см
- дрвена кровна кострукција
- термо изолација
- гипс картон
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М-р Стефан Велковски диа
ИДЕЕН ПРОЕКТ

објект:

домување во семејна куќа
К.П. 892/21 К.О. Сопиште вон град

цртеж: пресеци

Л. број
05

ZAPADNA FASADA

Direktor :
Александра Јовановска

R

I N V E S T

лиценца Б бр. П.064/Б
тех.број

дата:

П-33/20

08.2020

фаза:

размер:

A

1:100

инвеститор :

Христијан Стојчев Илинденска 34 Неготино
проектант :

ISTO^NA FASADA

М-р Стефан Велковски диа
ИДЕЕН ПРОЕКТ

објект:

домување во семејна куќа
К.П. 892/21 К.О. Сопиште вон град

цртеж: фасади

Л. број
05

JU@NA FASADA

Direktor :
Александра Јовановска

R

I N V E S T

лиценца Б бр. П.064/Б
тех.број

дата:

П-33/20

08.2020

фаза:

размер:

A

1:100

инвеститор :

Христијан Стојчев Илинденска 34 Неготино
проектант :

SEVERNA FASADA

М-р Стефан Велковски диа
ИДЕЕН ПРОЕКТ

објект:

домување во семејна куќа
К.П. 892/21 К.О. Сопиште вон град

цртеж: фасади

Л. број
05

