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РЕГИСТРАЦИЈА НА ПРОЕКТАНСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ
ЛИЦЕНЦА
РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПЛАНЕРИ
ОВЛАСТУВАЊА НА НОСИТЕЛИТЕ НА ПРОЕКТНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ
ПРОЕКТНА ПРОГРАМА
1. ВОВЕД
2. ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА НА СНИМЕН ИЗГРАДЕН ГРАДЕЖЕН ФОНД ,ВКУПНА ФИЗИЧКА СУПСТРУКТУРА
И ИНФРАСТРУКТУРА ВО РАМКИТЕ НА ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ
3. ОПИС И ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПРОЕКТНИОТ КОНЦЕПТ НА УРБАНИСТИЧКОТО РЕШЕНИЕ ВО
ГРАДЕЖНАТА ПАРЦЕЛА , ВО КОЈА Е УТВРДЕН ПРОСТОР ОПРЕДЕЛЕН СО ГРАДЕЖНИ ЛИНИИ ВО КОЈ
МОЖЕ ДА СЕ ПОСТАВУВААТ ПОВЕЌЕ ГРАДБИ
3.1 ДЕЈНОСТИ И АКТИВНОСТИ КОИ СЕ ОДВИВААТ ВО ГРАДБИТЕ ВО ГРАДЕЖНАТА ПАРЦЕЛА СО
НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА УРБАНИСТИЧКИТЕ ПАРАМЕТРИ ЗА СЕКОЈА ГРАДБА ПОЕДИНЕЧНО
4.ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ГРАДЕЊЕ
5.НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ
6.МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА
 МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА
 МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ
 ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА СПРЕЧУВАЊЕ НА БАРИЕРИ ЗА ЛИЦА СО ИНВАЛИДИТЕТ
 МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА НА ПРИРОДНОТО И КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО
 ДРУГИ МЕРКИ СОГЛАСНО МИСЛЕЊА ОД НАДЛЕЖНИ СУБЈКТИ СО ЈАВНИ ОВЛАСТУВАЊА ОД
ЧЛЕН 47 ОД ЗАКОНОТ ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ
 ПОДАТОЦИ, ИНФОРМАЦИИ, МИСЛЕЊА ОД ИНСТИТУЦИИ
ГРАФИЧКИ ДЕЛ
УРБАНИСТИЧКО - ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
1. ИЗВОД ОД УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН
2. АЖУРИРАНА ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА ПРЕВЗЕМЕНА ОД ГЕОДЕТСКИ ЕЛАБОРАТ СО НАНЕСЕНА
ГРАНИЦА НА ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ
3. ЕВИДЕНТИРАЊЕ - ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА НА ГРАДБИТЕ СО ПРАВЕН СТАТУС СТЕКНАТ ПО
ОСНОВ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОСТАПУВАЊЕ СО БЕСПРАВНО ИЗГРАДЕНИ ОБЈЕКТИ
4. ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА НА ИЗГРАДЕН ГРАДЕЖЕН ФОНТ, КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА
И ФИЗИЧКА СУПРАСТРУКТУРА 1:500
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5. УРБАНИСТИЧКО РЕШЕНИЕ ЗА ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ
6. УРБАНИСТИЧКО РЕШЕНИЕ НА СООБРАЌАЈ И НИВЕЛМАНСКО РЕШЕНИЕ
7. УРБАНИСТИЧКО РЕШЕНИЕ НА ПРИКЛУЧНИ ТОЧКИ ЗА СИТЕ ВОДОВИ И ГРАДБИ НА
ИНФРАСТРУКТУРА
8. ИДЕЈНА АРХИТЕКТОНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
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Врз основа на Законот за урбанистичко планирање (“Сл. весник на РМ” бр. 32/20),
Правилникот за урбанистичко планирање (“Сл. весник на РМ” бр. 225/20 и 219/21), Законот за
урбано зеленило („Сл. весник на РМ" бр.11/18) , како и со другата релевантна законска и
подзаконска регулатива, а во врска со изработка на Урбанистички Проект, дооел “НИМАЕР” Струга, д.е. Скопје, го издава следното:

РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПЛАНЕРИ

За изработка на Урбанистички проект за изградба на објекти со основна класа на намена
Г2-Лесна, преработувачка и помалку загадувачка индустрија на ГП3.12А -Блок 3 од УПВНМ Ќојлија
за мултифункционална зона, К.О.Ќојлија, Општина Петровец, со технички број 03-14/22, како
извршители се назначуваат:

ПЛАНЕРИ:
СОРАБОТНИЦИ:
-

Благоја Радевски, дипломиран инженер архитект

Душан Бероски, дипломиран градежен инженер
Марија Радевска Бероска, магистер инженер архитект
Маргарита Бобаровска, магистер инженер архитект

Планерите се должни Урбанистичкиот Проект да го изработат согласно Законот за
урбанистичко планирање (“Сл. весник на РМ” бр. 32/20), Правилникот за урбанистичко
планирање (“Сл. весник на РМ” бр. 225/20 и 219/21), Законот за урбано зеленило („Сл. весник на
РМ" бр.11/18) , како и со другата релевантна законска и подзаконска регулатива.

УПРАВИТЕЛ:
Благоја Радевски, диа
signed by
Blagoja Digitally
Blagoja Radevski
2022.02.07
Radevski Date:
12:23:44 +01'00'
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ПРОЕКТНА ПРОГРАМА
За УП за изградба на објекти со основна класа на намена Г2-Лесна, преработувачка и
помалку загадувачка индустрија на ГП3.12А -Блок 3 од УПВНМ Ќојлија за
мултифункционална зона, К.О.Ќојлија, Општина Петровец
ВОВЕД
Изработката на Проектната програма е законска обврска согласно член 44 од
Законот за урбанистичко планирање (“Сл. весник на Р.С.М” бр.32/20) и Правилникот
за урбанистичко планирање (“Сл.весник на Р.С.М.” бр.225/20 и 219/21).
За изработка на УП за изградба на објекти со основна класа на намена Г2-Лесна,
преработувачка и помалку загадувачка индустрија на ГП3.12А -Блок 3 од УПВНМ
Ќојлија за мултифункционална зона, К.О.Ќојлија, Општина Петровец, е покрената
иницијатива од страна на нарачателот Брути Инг.
ЦЕЛИ
Основна цел на изработување на УП за изградба на објекти со основна класа на
намена Г2-Лесна, преработувачка и помалку загадувачка индустрија на ГП3.12А -Блок
3 од УПВНМ Ќојлија за мултифункционална зона, К.О.Ќојлија, Општина Петровец, е да
се овозможи реална организација на просторот која ќе доведе до оптимална реализација
на Убанистичкиот проект.
Согласно условите за планирање на просторот, Законот за урбанистичко
планирање (“Сл. весник на Р.С.М” бр.32/20) и Правилникот за урбанистичко
планирање (“Сл.весник на Р.С.М.” бр.225/20 и 219/21), Извод од план: 09-2757/2 од
30.11.2020год. (УП за вон нас.место Ќојлија) со одлука број 07-1494/3 од 12.11.2012,
претходно одобрен Архитектонско урбанистички проект за изградба на објект со
основна класа на намена - Г2 Лесна и незагадувачка индустрија (производство со
пропратни содржини за ГП.3.12А - Блок 3 од УПВНМ, Ќојлија за мултифункционална
зона-КО Ќојлија, Општина Петровец, како и друга законска регулатива, треба да се
изготви УП за изградба на објекти со основна класа на намена Г2-Лесна,
преработувачка и помалку загадувачка индустрија на ГП3.12А -Блок 3 од УПВНМ
Ќојлија за мултифункционална зона, К.О.Ќојлија, Општина Петровец, за планскиот
опфат кој треба да се усогласи со барањата на корисниците на просторот и Локалната
самоуправа, почитувајќи ја сопственоста на постојните парцели и функционалната целина
на просторот, со вградување на оптимални параметри за реализација на градбата, пристап
до секоја градежна парцела, оптимални решенија на инфраструктурата, создавајќи реални
услови за реализација на УП за изградба на објекти со основна класа на намена Г2Лесна, преработувачка и помалку загадувачка индустрија на ГП3.12А -Блок 3 од
УПВНМ Ќојлија за мултифункционална зона, К.О.Ќојлија, Општина Петровец, што е и
основна цел за изработка на истиот.
УП за изградба на објекти со основна класа на намена Г2-Лесна, преработувачка и
помалку загадувачка индустрија на ГП3.12А -Блок 3 од УПВНМ Ќојлија за
мултифункционална зона, К.О.Ќојлија, Општина Петровец, кој претставува основен
развоен документ, има крајна цел преку:
 заштита на јавниот интерес и сопственичкото право;
 хармонизација на просторот;
 рационално користење на земјиштето;
 зголемување вредноста на земјиштето, недвижностите и другите вредни содржини
во просторот;
 оформување препознатлива амбиентална целина;
 почитување и надградување на пејсажните вредности;
 почитување и валоризација на културното и градителското наследство;
 вградување придружни содржини на основната наменска употреба на земјиштето;
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подигнување хуманоста во просторот и непречено движење на хендикепираните
лица;
вградување заштитни мерки;
почитување законски прописи, стандарди и нормативи во планирањето;
предвидување мерки за заштита и спасување и
да ги утврди параметрите и условите кои се потребни за изработка на
Архитектонско-урбанистички и Основни проекти за предвидените објекти, во
постапката за издавање на решение за локациски услови.

ГРАНИЦА НА ПРОЕКТЕН ОПФАТ
УП за изградба на објекти со основна класа на намена Г2-Лесна,
преработувачка и помалку загадувачка индустрија на ГП3.12А -Блок 3 од УПВНМ
Ќојлија за мултифункционална зона, К.О.Ќојлија, Општина Петровец, ќе се изработи за
проектен опфат согласно ажурираната геодетска подлога која е составен дел на оваа
Проектна програма.
Проектниот опфат на УП за изградба на објекти со основна класа на намена Г2Лесна, преработувачка и помалку загадувачка индустрија на ГП3.12А -Блок 3 од
УПВНМ Ќојлија за мултифункционална зона, К.О.Ќојлија, Општина Петровец, е
дефиниран во графичкиот прилог-ажурирана геодетска подлога која е составен дел на оваа
Проектна програма. Границите на проектниот опфат за УП за изградба на објекти со
основна класа на намена Г2-Лесна, преработувачка и помалку загадувачка
индустрија на ГП3.12А -Блок 3 од УПВНМ Ќојлија за мултифункционална зона,
К.О.Ќојлија, Општина Петровец, се представени описно со координатите по X и Y на
секоја прекршна точка, означени со редни броеви од Т1 до Т15 и истите се дадени во
табеларен приказ:
X
Y
T1
7553159.28
4646234.63
T2
7553191.66
4646222.94
T3
7553214.86
4646214.56
T4
7553271.26
4646188.74
T5
7553288.50
4646180.11
T6
7553308.55
4646169.88
T7
7553312.69
4646167.82
T8
7553324.77
4646161.83
T9
7553359.47
4646140.37
T10
7553318.59
4646051.13
T11
7553228.06
4646079.25
T12
7553134.19
4646102.02
T13
7553123.50
4646103.92
T14
7553137.51
4646156.62
T15
7553157.65
4646229.40
Проектниот опфат, односно на КП.Бр.184/7 и 184/8, е со вкупна површина од:
25143.47м2.
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ОПШТИ БАРАЊА

УП за изградба на објекти со основна класа на намена Г2-Лесна,
преработувачка и помалку загадувачка индустрија на ГП3.12А -Блок 3 од УПВНМ
Ќојлија за мултифункционална зона, К.О.Ќојлија, Општина Петровец, треба да се
изработи согласно Законот за урбанистичко планирање (“Сл. весник на Р.С.М”
бр.32/20) и Правилникот за урбанистичко планирање (“Сл.весник на Р.С.М.” бр.225/20
и 219/21), како и друга законска регулатива.
УП за изградба на објекти со основна класа на намена Г2-Лесна,
преработувачка и помалку загадувачка индустрија на ГП3.12А -Блок 3 од УПВНМ
Ќојлија за мултифункционална зона, К.О.Ќојлија, Општина Петровец, треба да се
изработи согласно Извод од план: 09-2757/2 од 30.11.2020год. (УП за вон нас.место
Ќојлија) со одлука број 07-1494/3 од 12.11.2012, претходно одобрен Архитектонско
урбанистички проект за изградба на објект со основна класа на намена - Г2 Лесна и
незагадувачка индустрија (производство со пропратни содржини за ГП.3.12А - Блок 3
од УПВНМ, Ќојлија за мултифункционална зона-КО Ќојлија, Општина Петровец,
Условите за планирање на просторот за планираниот опфат и истражувања извршени по
пат на директен увид на теренот и анализа на добиените податоци .
УП за изградба на објекти со основна класа на намена Г2-Лесна,
преработувачка и помалку загадувачка индустрија на ГП3.12А -Блок 3 од УПВНМ
Ќојлија за мултифункционална зона, К.О.Ќојлија, Општина Петровец, треба да ги
содржи сите елементи дефинирани за ваков вид на планови согласно Законот за
урбанистичко планирање (“Сл. весник на Р.С.М” бр.32/20)
- Документациона основа со текстуален, графички и нумерички дел и
- Проектна Документација со текстуален, графички и нумерички дел.
Графичкиот дел за УП за изградба на објекти со основна класа на намена Г2Лесна, преработувачка и помалку загадувачка индустрија на ГП3.12А -Блок 3 од
УПВНМ Ќојлија за мултифункционална зона, К.О.Ќојлија, Општина Петровец, треба да
се изработи во дигитална форма и во размер 1:1000 или 1:500.
Сите постојни подземни и надземни градби во рамките на планскиот опфат да се
евидентираат на ажурирана геодетска подлога која треба да биде составен дел на
документационата основа на планот.
При увид на лице место да се извршат следните задачи:
-Инвентаризација на сите постојни објекти во рамки на проектниот опфат,
-Архитектонско снимање на постојните објекти во рамки на проектниот опфат,
-Анкета со корисниците на објектите и просторот, со што ќе се утврди намената,
бројот на жители и семејства, процент на изграденост и корисна површина на градбите.
За УП за изградба на објекти со основна класа на намена Г2-Лесна,
преработувачка и помалку загадувачка индустрија на ГП3.12А -Блок 3 од УПВНМ
Ќојлија за мултифункционална зона, К.О.Ќојлија, Општина Петровец, задолжително
треба да се изработи Стручна ревизија од овластена планерска куќа.
При изработка на УП за изградба на објекти со основна класа на намена Г2-Лесна,
преработувачка и помалку загадувачка индустрија на ГП3.12А -Блок 3 од УПВНМ
Ќојлија за мултифункционална зона, К.О.Ќојлија, Општина Петровец, треба да се
прибават податоци, информации и мислења од Јавни претпријатија и Органи на државната
управа согласно член 47 од Законот урбанистичко планирање (“Сл. весник на Р.С.М”
бр. 32/20).
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При изработка на УП за изградба на објекти со основна класа на намена Г2-Лесна,
преработувачка и помалку загадувачка индустрија на ГП3.12А -Блок 3 од УПВНМ
Ќојлија за мултифункционална зона, К.О.Ќојлија, Општина Петровец, да се дефинира
градежнa парцелa со следната класа на намена:


Г - РУДАРСТВО, ЕНЕРГЕТИКА, ИНДУСТРИЈА
- Г2 - ЛЕСНА ПРЕРАБОТУВАЧКА И
ИНДУСТРИЈА

ПОМАЛКУ

ЗАГАДУВАЧКА

Предмет на изработка на УП за изградба на објекти со основна класа на намена
Г2-Лесна, преработувачка и помалку загадувачка индустрија на ГП3.12А -Блок 3 од
УПВНМ Ќојлија за мултифункционална зона, К.О.Ќојлија, Општина Петровец, ќе биде
парцелација на градежното неизградено земјиште и усогласување на максималните висини
и површините за градба согласно Законот урбанистичко планирање (“Сл. весник на РМ”
бр. 32/20).
КОНЦЕПТ НА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ



Проектниот опфат треба да се организира во согласност со намената на земјиштето
предвидена во Условите за планирање на просторот за планираниот опфат.
При планирање на просторот да се почитува постојната сообраќајна мрежа во
планираниот опфат.
Да се почитува постојната инфраструктура мрежа и за истата да се обезбеди
заштитен коридор при планирање на површини за градба, а доколку инфраструктурата
поминува низ приватно земјиште, истата да се измести во јавни површини. Да се почитува
постојната сопственост на земјиштето при формирање на градежна парцела.
Да се обезбеди пристап до секоја градежна парцела. Да се почитува стекнатото
право за пристап до парцела.
Врз основа на намените на просторот предвидени со добиените Услови за
планирање на просторот за планираниот опфат, ја предлагаме следната концепција на
организација на просторот според намената на земјиштето:


Г - РУДАРСТВО, ЕНЕРГЕТИКА, ИНДУСТРИЈА
- Г2 - ЛЕСНА ПРЕРАБОТУВАЧКА И
ИНДУСТРИЈА

ПОМАЛКУ

ЗАГАДУВАЧКА

Учеството на класата на намена Г2 во основната класа на намена се
утврдува со урбанистичкиот план.
Можно е учество на алтернативни класи на намени на намената на земјиштето,
утврдени со урбанистичкиот план, но со учество на не повеќе од вкупно 30%.


Парцелација
При оформување на градежните парцели максимално да се почитува постојната
поделба на катастарските парцели како и границите на истите, а намената да се
планира согласно добиените Услови за планирање на просторот.



Висина на објекти
Висината на објектите да биде согласно Законот за урбанистичко планирање
(“Сл. весник на Р.С.М” бр.32/20) и Правилникот за урбанистичко планирање
(“Сл.весник на Р.С.М.” бр.225/20 и 219/21).
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Градежна линија и површина за градење
При дефинирање на површините за градење да се членовите 85-97 од
Правилникот за урбанистичко планирање (“Сл.весник на Р.С.М.” бр.225/20 и
219/21).



Инфраструктура
Планираните решенија за водовод, фекална и атмосферска канализација,
електроенергетика, ПТТ инсталации, да се изработат во согласност со дадените
информации и податоци од Јавни претпријатија и Органи на државната управа
согласно член 47 од Законот за урбанистичко планирање (“Сл. весник на Р.С.М”
бр.32/20), до кои ќе бидат поднесени барања од Изготвувачот на планот.
МЕТОДОЛОГИЈА

УП за изградба на објекти со основна класа на намена Г2-Лесна,
преработувачка и помалку загадувачка индустрија на ГП3.12А -Блок 3 од УПВНМ
Ќојлија за мултифункционална зона, К.О.Ќојлија, Општина Петровец, ќе се изработува
врз основа на методологијата која произлегува од одредбите утврдени согласно Законот
за урбанистичко планирање (“Сл. весник на Р.С.М” бр.32/20) и Правилникот за
урбанистичко планирање (“Сл.весник на Р.С.М.” бр.225/20 и 219/21), како и друга
законска регулатива.
Основа за изработка на УП за изградба на објекти со основна класа на намена
Г2-Лесна, преработувачка и помалку загадувачка индустрија на ГП3.12А -Блок 3 од
УПВНМ Ќојлија за мултифункционална зона, К.О.Ќојлија, Општина Петровец, ќе биде:
- Условите за планирање на просторот за планираниот опфат.
- Општите и посебните барања на Нарачателот.
СОДРЖИНА
на УП за изградба на објекти со основна класа на намена Г2-Лесна,
преработувачка и помалку загадувачка индустрија на ГП3.12А -Блок 3 од УПВНМ
Ќојлија за мултифункционална зона, К.О.Ќојлија, Општина Петровец
УП за изградба на објекти со основна класа на намена Г2-Лесна, преработувачка
и помалку загадувачка индустрија на ГП3.12А -Блок 3 од УПВНМ Ќојлија за
мултифункционална зона, К.О.Ќојлија, Општина Петровец, ќе се изработи за проектен
опфат согласно графичкиот прилог-Ажурираната геодетска подлога, кој е составен дел на
оваа Проектна
програма, а содржината на истиот да биде согласно Законот за
урбанистичко планирање (“Сл. весник на Р.С.М” бр.32/20) и Правилникот за
урбанистичко планирање (“Сл.весник на Р.С.М.” бр.225/20 и 219/21), Извод од план:
09-2757/2 од 30.11.2020год. (УП за вон нас.место Ќојлија) со одлука број 07-1494/3 од
12.11.2012, претходно одобрен Архитектонско урбанистички проект за изградба на
објект со основна класа на намена - Г2 Лесна и незагадувачка индустрија
(производство со пропратни содржини за ГП.3.12А - Блок 3 од УПВНМ, Ќојлија за
мултифункционална зона-КО Ќојлија, Општина Петровец, како и друга законска
регулатива.
УП за изградба на објекти со основна класа на намена Г2-Лесна, преработувачка
и помалку загадувачка индустрија на ГП3.12А -Блок 3 од УПВНМ Ќојлија за
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мултифункционална зона, К.О.Ќојлија, Општина Петровец, треба да се изработи со
содржина согласно:
- Условите за планирање на просторот за планираниот опфат,
- Општите и посебните барања на Нарачателот.
Графичкиот дел треба да се изработи во размер 1:1000 или 1:500.
Составиле:
Благоја Радевски, диа
Душан Бероски, дги
Марија Радевска Бероска, миа
Маргарита Бобаровска, миа
Комисија за Урбанизам:
___________________
___________________
___________________
Градоначалник,
Скопје,
Февруари, 2022 година

__________________
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1.

ВОВЕД

Постапката за изработка на УП за изградба на објекти со основна класа на намена Г2-Лесна,
преработувачка и помалку загадувачка индустрија на ГП3.12А -Блок 3 од УПВНМ Ќојлија за
мултифункционална зона, К.О.Ќојлија, Општина Петровец, за изградба на хала/хали наменета за
Г2-ЛЕСНА, ПРЕРАБОТУВАЧКА И ПОМАЛКУ ЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА е иницирана од страна на
нарачателот, Брути Инг.
Цел на изработката на УП за изградба на објекти со основна класа на намена Г2-Лесна,
преработувачка и помалку загадувачка индустрија на ГП3.12А -Блок 3 од УПВНМ Ќојлија за
мултифункционална зона, К.О.Ќојлија, Општина Петровец е изработка на урбанистичко-проектна
документација која ќе се изработи на основа на важечката законска регулатива, Ажурирана
геодетска подлога, Изводот од Просторен план на РМ за планираниот опфат, увид на лице место,
известување за постојната инфраструктура од Јавните претпријатија, а се во согласност со член 62
од Законот за урбанистичко планирање (“Сл. весник на РМ” бр. 32/20), Правилникот за
урбанистичко планирање (“Сл. весник на РМ” бр. 225/20 и 219/21), Законот за урбано зеленило
(„Сл. весник на РМ" бр.11/18) , Законот за градење (Сл. Весник на РМ број 70/13, 79/13, 137/13,
163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 142/15, 217/15, 30/16, 31/16 и
36/16), Извод од план: 09-2757/2 од 30.11.2020год. (УП за вон нас.место Ќојлија) со одлука број
07-1494/3 од 12.11.2012. претходно одобрен Архитектонско урбанистички проект за изградба на
објект со основна класа на намена - Г2 Лесна и незагадувачка индустрија (производство со
пропратни содржини за ГП.3.12А - Блок 3 од УПВНМ, Ќојлија за мултифункционална зона-КО
Ќојлија, Општина Петровец, како и со другата релевантна законска и подзаконска регулатива.
2. ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА НА СНИМЕН ИЗГРАДЕН ГРАДЕЖЕН ФОНД , ВКУПНА ФИЗИЧКА
СУПСТРУКТУРА И ИНФРАСТРУКТУРА ВО РАМКИТЕ НА ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ
За целосно согледување на постоечката состојба извршено е детално истражување по пат на
директен увид на лице место - теренска работа и направена е детална анализа на добиените
податоци.
При увид на лице место во граници на проектниот опфат нима постојни, површината
предметниот опфат претставува неизградено земјиште.
УП за изградба на објекти со основна класа на намена Г2-Лесна, преработувачка и помалку загадувачка индустрија на ГП3.12А -Блок 3 од УПВНМ Ќојлија
за мултифункционална зона, К.О.Ќојлија, Општина Петровец
ПОПИСНИ ЛИСТИ
ПОПИШУВАЧ:

1.БЛАГОЈА РАДЕВСКИ

СОРАБОТНИЦИ:

2.ДУШАН БЕРОСКИ,

БРОЈ:
ДАТА НА ПОПИС:
ОПФАТ-25143.47 m 2

3.МАРИЈА РАДЕВСКА БЕРОСКА

ЈАНУАРИ 2022

4.МАРГАРИТА БОБАРОВСКА

класа на
намена

2

3

6

7

8

9

10

11

1

Хала (3.12.A.1)

П+2

8014.31m2

24042.93m2

31.87%

Челична

Добра

Г2

2

Септичка јама

/

25.00m2

25.00m2

0.10%

/

Добра

Е1.6

3

Бунар

4.91m2

4.91m2

0.02%

/

Добра

Е1.5

4

Бесправ но изградени објекти

0.00m2

0.00m2

0.00%

/

/

/

8044.22m2

24072.84m2

31.99%

/

/

/

Индустриска ул.6

ВКУПНО:

/

25143.47m2

/
25143.47m2

процент на
изграденост

1

реден број

состојба на
објект

вид на
конструкција

развиена
бруто
површина m2

површина на
објект m2

површина на
парцела m2
5

улица

4

нумерација
на објекти

катност

ОСТАНАТО

Нумерички показатели
Според нумеричките показатели инвентаризираното земјиште e со површина од 25143.47м2
или 100%.
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НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА НАМЕНА НА ЗЕМЈИШТЕ - ПОСТОЈНА СОСТОЈБА
нумерација
површина површина на
на градеж на
на проектен
градеж на
парцела по
опфат (m 2) парцела (m 2)
УП
01

3.12.A

2.1.

02

25143.47

намена на површини

површина на
намени(m 2)

процент %

03

04

05

06

3.12.A.1 - Г2-ЛЕСНА ПРЕРАБОТУВАЧКА И ПОМАЛКУ
ЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА (Изв едена состојба)

8014.31

31.87%

Е1.6 - Септичка јама

25.00

0.10%

25143.47

ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА
ИНФРАСТРУКТУРА

НА

Е1.5 - Бунар

4.91

0.02%

Останато

17099.25

68.01%

Вкупно

25143.47

100.00%

ИЗГРАДЕНА

ВКУПНА

ФИЗИЧКА

СУПСТРУКТУРА

И

Сообраќај
Од аспект на сообраќајна инфраструктура констатирано е дека до самиот опфат поминува
локален пристапен пат –улица коjа поминува до самиот опфат од северната страна.
Реализацијата на пристапните патишта до инфраструктурниот дел се третираат во
предметниот опфат.
Нивелациски план
Со изработка на оваа документација пристапено е кон изработка на нивелманското решение
за истиот локалитет. Предмет на изработка на нивеламанското решение е изработка на вертикално
решение на пристапните сообраќајници. Појдовна основа за изработка на вертикалното решение е
постојната нивелета и постојниот терен на локалитетот. Подолжните падови се движат во границите
на дозволените.
Водовод и канализација
Во рамките на проектниот опфат од аспект на водовод и канализација, нема изведена
постојна инфраструктура.
Електрична инсталација
Согласно податоците добиени од ЕВН со бр.10-55/2-526 од 28.12.2021год.,низ проектниот
опфат има постоечки (трафостаница и подземна мрежа) во сопственост на ЕВН.
Телефонска инсталација
Согласно податоците добиени од Македонски Телеком со бр.40019 од 30.12.2021 год., на
посочената локација нема постојни мкт инсталации.
Согласно податоците добиени од А1 Македонија од 22.12.2021год., на посочената локација
има постојни надземни и подземни инсталации кои се аплицирани на графичкиот прилог.
Инвентаризација на постојни споменични целини
Согласно Законот за заштита културното наследство (Сл.весник на РМ бр.
20/04,71/04,115/07, 18/11, 148/11, 23/13, 24/14, 44/15, 199/14, 104/15, 154/15, 192/15 и
39/16),видови нанедвижно културно наследство се: споменици, споменички целини и културни
предели. Значаен дел од недвижното културно наследство (околу 45%), се наоѓа во руралните
населби и ридско- планинските подрачја, кои се целосно или делумно напуштени, што значително
ја усложнува нивната заштита и користење. Од Управата за заштита на културното наследство не е
добиено известување на бараните податоци со број 03-457/21 од 22.12.2021 дали на површината на
опфатот кој е дел од локалитетот кој е предмет на оваа урбанистичко-проектна документација има
или нема регистрирано недвижно културно наследство – споменик на културата.
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3. ОПИС И ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПРОЕКТНИОТ КОНЦЕПТ НА УРБАНИСТИЧКОТО РЕШЕНИЕ ВО
ГРАДЕЖНАТА ПАРЦЕЛА ,ВО КОЈА Е УТВРДЕН ПРОСТОР ОПРЕДЕЛЕН СО ГРАДЕЖНИ ЛИНИИ ВО КОЈ
МОЖЕ ДА СЕ ПОСТАВУВААТ ПОВЕЌЕ ГРАДБИ
3.1. ДЕЈНОСТИ И АКТИВНОСТИ КОИ СЕ ОДВИВААТ ВО ГРАДБИТЕ ВО ГРАДЕЖНАТА ПАРЦЕЛА СО
НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА УРБАНИСТИЧКИТЕ ПАРАМЕТРИ ЗА СЕКОЈА ГРАДБА ПОЕДИНЕЧНО
Просторот дефиниран за изработка на УП за изградба на објекти со основна класа на
намена Г2-Лесна, преработувачка и помалку загадувачка индустрија на ГП3.12А -Блок 3 од
УПВНМ Ќојлија за мултифункционална зона, К.О.Ќојлија, Општина Петровец со намена Г2 ЛЕСНА ПРЕРАБОТУВАЧКА И ПОМАЛКУ ЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА, со својата местоположба
припаѓа на територија на Општина Петровец. Предмет на овој урбанистички проект е
формирање на градежна парцела со намена
Г – Рударство, енергетика, индустрија
Г2 – Лесна преработувачка и помалку загадувачка индустрија
За предметниот проектен опфат изработен е извод од Просторен план - услови за
планирање на просторот, како и постоечките Извод од план: 09-2757/2 од 30.11.2020год.
(УП за вон нас.место Ќојлија) со одлука број 07-1494/3 од 12.11.2012 и претходно одобрен
Архитектонско урбанистички проект за изградба на објект со основна класа на намена - Г2
Лесна и незагадувачка индустрија (производство со пропратни содржини за ГП.3.12А - Блок
3 од УПВНМ, Ќојлија за мултифункционална зона-КО Ќојлија, Општина Петровец.
Предметниот опфат за кој се изработува УП за изградба на објекти со основна класа на
намена Г2-Лесна, преработувачка и помалку загадувачка индустрија на ГП3.12А -Блок 3 од
УПВНМ Ќојлија за мултифункционална зона, К.О.Ќојлија, Општина Петровец, е со површина од
25143.47м2. Истиот со својата местоположба припаѓа на територија на К.О.Ќојлија, Општина
Петровец.
Планираниот опфат на Урбанистички проект за изградба на објекти со основна класа на
намена Г2-Лесна, преработувачка и помалку загадувачка индустрија на ГП3.12А -Блок 3 од
УПВНМ Ќојлија за мултифункционална зона, К.О.Ќојлија, Општина Петровец е лоциран во К.О.
Ќојлија, Општина Петровец и истиот зафаќа неизградено земјиште.
Проектниот опфат опфаќа повеќе катастарски парцели внесени во геодетскиот елаборат за
ажурирана геодетска подлога.Границата на проектниот опфат е прикажана со линија која ги
поврзува сите прекршни точки, претставена со координатите по X и Y за секоја прекршна точка,
означени со редни броеви од Т1 до Т15 и истите се дадени во табеларен приказ:

T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12
T13
T14
T15
дооел “НИМАЕР” – СТРУГА д.е. СКОПЈЕ

X
7553159.28
7553191.66
7553214.86
7553271.26
7553288.50
7553308.55
7553312.69
7553324.77
7553359.47
7553318.59
7553228.06
7553134.19
7553123.50
7553137.51
7553157.65

Y
4646234.63
4646222.94
4646214.56
4646188.74
4646180.11
4646169.88
4646167.82
4646161.83
4646140.37
4646051.13
4646079.25
4646102.02
4646103.92
4646156.62
4646229.40
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Предметната локација е опфатена во рамките на Просторниот план на РМ, К.О. Ќојлија,
Општина Петровец, според која е изработен Извод од Просторен план на РМ - услови за планирање
на просторот од страна на агенцијата за планирање на просторот и истите одобрени со решение од
страна на Министерството за животна средина и просторно планирање.
Бидејќи се работи за опфат за кој се изготвува урбанистичко-проектна документација, за
изградба на хали во К.О. Ќојлија, Општина Петровец, т.е. истиот е лоциран во Просторниот план на
РМ, проектниот опфат се однесува само на предметната локација.
Создадените услови на просторот кој е предмет на изработка на оваа урбанистичка
документација, се и проектната програма, постојната состојба и увидот на лице место.
Проектниот концепт за просторниот развој предложен во планската документација се
темели на максимално почитување на веќе создадените вредности како и од самата специфичност
на класата на намена на третираниот проектен опфат.
 Намена на површини
Во урбанистичкиот проект за инфраструктура предвидени се следните наменски употреби
на земјиштето, односно класи на намени:
• Г - РУДАРСТВО, ЕНЕРГЕТИКА, ИНДУСТРИЈА
Г2 - ЛЕСНА ПРЕРАБОТУВАЧКА И ПОМАЛКУ ЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА
Vo granicata na planiranata grade`na parcela se planirani povr[ini za gradewe
so osnovna klasa na namena Г2 - ЛЕСНА ПРЕРАБОТУВАЧКА И ПОМАЛКУ ЗАГАДУВАЧКА
ИНДУСТРИЈА i istite se razraboteni i definirani prostornite i grade`nite uslovi
neophodni za izgradba kako i na~inot na upotreba na gradbite soglasno planiranata
namena na objektite i zemji[teto, kako i na~inot na odvivawe na aktivnostite i
dejnostite vo grade`nata parcela soglasno klasata na nameni utvrdena vo
urbanisti~kiot plan, kako [to se to~nite povr[ini za gradewe, maksimalnata visina i
katnosta na gradbite, odnosno razrabotka na orientaciona povr[ina za gradewe utvrdena
vo urbanisti~kiot plan, prvo i vtorostepena arhitektonska plastika, vnatre[en
soobra]aj, parterno re[enie i drugi urbanisti~ko-arhitektonski parametri.


Funkcionalna organizacija na prostorot

Podra~jeto opfateno so UP predvideno vo ramkite na grade`niot opfat, treba da
funkcionira vo korelacija so celokupnite funkcii na op[tina Петровец. So ogled na
mestopolo`bata na proektniot opfat koj [to e lociran vo naselenoto mesto, istiot e
funkcionalno povrzan i so celokupnata pobliska i po[iroka okolina, preku postoe~kiot
lokalen pristapen pat. Funkcionalnata organizacija vnatre e podelena soglasno na
negovata namena kako i so potrebite na idnite investitori odnosno sopstvenici, pa so
izrabotka na idejniot proekt se re[eni funkciite vnatre vo granicata na proektniot
opfat, odnosno vo granicata na grade`nata parcela, pritoa vo celost po~ituvaj]i gi
barawata na investitorite i uslovite od planiraniot UP.


Soobra]aj

Grade`nata parcela e locirana neposredno do локален пристапен пат – пат коj
поминува до самиот опфат од северната страна. Vlezot vo grade`nata parcela e planiran
od пристапната -северна страна na proektniot opfat, од новопроектираната индустриска
улица 6. Popre~nite profili odnosno rangot na planiranata ulica, se prezemeni od
a`uriranata geodetska podloga za proektniot opfat и согласно претходната важечка
урбанистичка документација. Vo ramkite na proektniot opfat e planirana vnatreшен
сообраќај i prostor za parkirawe na avtomobili. Pristapot do vnatre[nata ulica e
obezbeden preku pristapna ulica.


Parkirawe
Parkiraweto se planira vo ramkite na grade`nata parcela definirani spored
Урбанистички проект за изградба на објекти со основна класа на намена Г2-Лесна,
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преработувачка и помалку загадувачка индустрија на ГП3.12А -Блок 3 од УПВНМ Ќојлија за
мултифункционална зона, К.О.Ќојлија, Општина Петровец za grade`nata parcela GP_1.1, i
istoto vo celost e planirano vo parterniot del na grade`nata parcela, so vlez preku
pristapna ulica. Brojot na parking mesta e definiran soglasno ~len 134, to~ka 1 od
Pravilnikot za urbanisti~ko planirawe (S. Vesnik na RSM br.225/20 и 219/21)


Zelenilo i slobodni povr[ini

Zelenite povr[ini vo ramkite na parcelata se zastapeni vo odnos koj e definiran
so Законот за урбано зеленило („Сл. весник на РМ" бр.11/18). Vo planiraniot Урбанистички
проект за изградба на објекти со основна класа на намена Г2-Лесна, преработувачка и помалку
загадувачка индустрија на ГП3.12А -Блок 3 од УПВНМ Ќојлија за мултифункционална зона,
К.О.Ќојлија, Општина Петровец so izvesno anga`irawe okolu izborot na zeleniloto ]e se
postigne potrebniot efekt za zadovoluvawe na funkcionalnite i estetskite potrebi na
parcelata. Okolniot prostor e delumno e prirodno ozelenet.


Grade`ni i regulacioni linii i maksimalni visinski koti

Regulacionata linija vo celost se sovpaѓа so postojnata soobra]ajnica (pristapna
ulica). Povr[inata za gradewe e regulirana so grade`ni linii i istata e vo soglasnost
so: Maksimalnite visini na planiraniте objekti soglasno so planiraniot UP, i e dadena
vo metri N=12m, i vo katovi П+2.


Uslovi za ureduvawe na grade`nata parcela i izgradba na ogradni yidovi

Grade`nata parcela e definirana vrz osnova na ~len 2, to~ka 9, od Законот за
урбанистичко планирање (“Сл. весник на РМ” бр. 32/20), koja e definirana soglasno
planiraniot Урбанистички проект за изградба на објекти со основна класа на намена Г2-Лесна,
преработувачка и помалку загадувачка индустрија на ГП3.12А -Блок 3 од УПВНМ Ќојлија за
мултифункционална зона, К.О.Ќојлија, Општина Петровец, kako i a`uriranata geodetska
podloga. Vo ramkite na granicata na grade`nata parcela treba da se obrne vnimanie na
parternoto ureduvawe na opfatot vo koj se javuvaat kako sodr`ini, ureduvawe na
vleznata partija, zelenilo, ogradi, pristapi i sli~no. Ogradata da bide so maksimalna
visina 2,2 m, pri [to poln yidan parapet so maksimalna viso~ina od 1,2 m, a ostanatiot
del od ogradata da bide transparenten. Sopstvenicite na kompleksot se dol`ni
postojano da gi odr`uvaat objektite, zeleniloto, ogradata i drugite urbani elementi.


Generalni vodovi i objekti od soobra]ajna i druga infrastruktura

Vo fazata za izrabotka na UP analizirana e celokupnata sostojba na objektite na
komunalnata infrastruktura vo pobliskata i podale~nata okolina na kompleksot.
Vrskata so po[irokata okolina e vospostavena preku lokalnata patna mre`a . Vo
pogled na mo`nosta za priklu~uvawe na patnata mre`a, planskiot opfat neposredno se
naoѓa do nekateriziran lokalen pat. Vlez vo grade`nata parcela e od isto~nata strana na
proektniot opfat, odnosno od pristapna ulica, preku koja proektniot opfat se povrzuva
so po[irokata okolina i so Regionot. Mo`nosta za povrzuvawe na elektro energetskata
mre`ata e planirano od postojnata-uli~na mre`a. Uslovite i energetskata oglasnost za
priklu~ok se vo nadle`nost na EVN na Makedonija. Primarno, snabduvaweto na objektite
so sanitarna voda e od postojnatat vodosnabditelna uli~na vodovodna mre`a.
Odvodnuvaweto na otpadni vodi (fekalni) ]e se realizira preku novo planiranata
fekalna kanalizacija,koja se nadovrzuva na planirana septi~ka jama. Povr[inskite
atmosferski vodi se regulirani i istite ]e se odveduvaat vo samata lokacija. Kako [to e
pogore ka`ano ovie merki se predviduvaat za preventivna za[tita na podzemnite i
povr[inskite vodoteci od zagaduvawe i nepre~eno funkcionirawe na objektite.
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4.OP{TI I POSEBNI USLOVI ZA GRADEWE
Урбанистички проект за изградба на објекти со основна класа на намена Г2-Лесна,
преработувачка и помалку загадувачка индустрија на ГП3.12А -Блок 3 од УПВНМ Ќојлија за
мултифункционална зона, К.О.Ќојлија, Општина Петровец, so osnovna klasa na namena Г2-лесна
преработувачка и помалку загадувачка индустрија, se izrabotuva vrz osnova na ~lenot 58,
stav 2, to~ka 4 od Законот за урбанистичко планирање (“Сл. весник на РМ” бр. 32/20).
Op[tite i posebnite odredbi za gradba se del od uslovite od planiraniot:
Урбанистички проект за изградба на објекти со основна класа на намена Г2-Лесна,
преработувачка и помалку загадувачка индустрија на ГП3.12А -Блок 3 од УПВНМ Ќојлија за
мултифункционална зона, К.О.Ќојлија, Општина Петровец.
Pri izrabotkata na ovoj UP, op[tite uslovi se vo celost sostaven del na posebnite
uslovi na UP.
Op[ti parametri za sproveduvawe na planot:
 Regulatorni linii se liniski simboli [to prestavuvaat grafi~ki planski
odredbi vo urbanisti~ki plan so koi se vr[at primarnata, sekundarnata i tercijalnata
delba na grade`noto zemji[te, kako [to se regulacionata linija, granicata na
grade`nata parcela i grade`nata linija i koi slu`at za planirawe na generalnata i na
detalnata regulacija vo urbanisti~koto planirawe;
Regulacionata linija e granica meѓu grade`no zemjiшte za opшta upotreba i
grade`noto zemjiшte parcelirano na grade`ni parceli nameneti za poedine~na gradba.
Grade`na parcela e najmala edinica na grade`no zemjiшte шto e oformena so
urbanisti~ki plan i na koe e planirano gradewe na gradba, pri шto parcelata e
ograni~ena so regulaciona linija i granici na grade`nata parcela i go opfaќa zemjiшteto
pod gradbata i dvornoto mesto odnosno zemjiшteto za redovna upotreba na gradbata.
Grade`nata linija e regulatorna linija vo urbanisti~ki plan koja ja opredeluva i
ograni~uva povrшinata za gradewe vo ramkite na grade`nata parcela odnosno linija do
koja шto vo grade`nata parcela mo`e da se planira povrшina za gradewe ili izgradba na
objektot.
 Dozvolena maksimalna visina za gradba
Maksimalna viso~ina za gradba e izrazena kako vertikalno rastojanie pomeѓu
trotoarot i zavrшniot venec na gradbata .
Maksimalnata viso~ina e izrazena vo dol`ni metri i toa za sekoj poedine~en
objekt .
Gorniot venec e sekogaш vo vertikalna ramnina so grade`nata linija, a
otstapuvawe e mo`no vo ramkite na fasadnata plastika soglasno Правилникот за
урбанистичко планирање (“Сл. весник на РМ” бр. 225/20 и 219/21).
 Povrшina za gradba
Povrшinata za gradba e definirana so granicite na grade`nite linii dadeni во
графичкиот дел од УП.
Vo grade`nata parcela ima predvideno една povrшinа za gradewe, koja e
definirana soglasno ~len 58 od Законот за урбанистичко планирање (“Сл. весник на РМ” бр.
32/20), kako i Правилникот за урбанистичко планирање (“Сл. весник на РМ” бр. 225/20 и 219/21) .
 Koeficient na iskoristuvawe i procent na izgradenost
Koeficient na iskoristuvawe na zemji[teto e definiran vo planiraniot UP i
istiot iznesuva 1.07.
Procent na izgradenost na zemji[teto e definiran vo planiraniot UP i istiot
iznesuva 39.28% i e vo granicite na normativite za ovaa grade`na parcela.
 Obele`uvawe na parcelite i objekti
Obele`uvaweto na grade`nite parceli i objekti vo UP se obele`ani so dvo~lena
nomenklatura, grade`nata parcela e ozna~ena so arapski cifri 3.12.А. Numeracijata na
grade`nata parcela vo proektot e ozna~ena so arapski cifri 3.12.А.1, 3.12.А.2 итн.
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Поради posebnite uslovi za gradba za parcelata. согласно претходниот АУП
превземена е предвидената trafostanica во склоп на веќе изведениот и другите
планирани објекти.

5. NUMERI^KI POKAZATELI
PARAMETRI ZA GRADBA po Урбанистички проект за изградба на објекти со основна класа на
намена Г2-Лесна, преработувачка и помалку загадувачка индустрија на ГП3.12А -Блок 3 од
УПВНМ Ќојлија за мултифункционална зона, К.О.Ќојлија, Општина Петровец.

НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА НАМЕНА НА ЗЕМЈИШТЕ - ПОСТОЈНА СОСТОЈБА
нумерација
површина површина на
на градеж на
на проектен
градеж на
парцела по
опфат (m 2) парцела (m 2)
УП
01

3.12.A

02

03

25143.47

намена на површини

површина на
намени(m 2)

процент %

04

05

06

3.12.A.1 - Г2-ЛЕСНА ПРЕРАБОТУВАЧКА И ПОМАЛКУ
ЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА (Изв едена состојба)

8014.31

31.87%

Е1.6 - Септичка јама

25.00

0.10%

25143.47

Е1.5 - Бунар

4.91

0.02%

Останато

17099.25

68.01%

Вкупно

25143.47

100.00%

НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА НАМЕНА НА ЗЕМЈИШТЕ - ПРОЕКТИРАНА СОСТОЈБА
нумерација
површина површина на
на градеж на
на проектен
градеж на
парцела по
опфат (m 2) парцела (m 2)
УП
01

3.12.A

02

25143.47

намена на површини

површина на
намени(m 2)

процент %

04

05

06

3.12.A.1 - Г2-ЛЕСНА ПРЕРАБОТУВАЧКА И ПОМАЛКУ
ЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА (Изв едена состојба)

8014.31

31.87%

3.12.A.2 - Г2-ЛЕСНА ПРЕРАБОТУВАЧКА И ПОМАЛКУ
ЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА (Согласно одобрен АУП)

928.37

3.69%

3.12.A.3 - Г2-ЛЕСНА ПРЕРАБОТУВАЧКА И ПОМАЛКУ
ЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА (Согласно одобрен АУП)

12.00

0.05%

3.12.A.4 - Г2-ЛЕСНА ПРЕРАБОТУВАЧКА И ПОМАЛКУ
ЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА (Нов опланирана состојба)

890.56

3.54%

Е1.6 - Септичка јама

25.00

0.10%

Е1.5 - Бунар

4.91

0.02%

Д1-ПАРКОВСКО И ПЕЈСАЖ НО ЗЕЛЕНИЛО

4695.82

18.68%

3534.87

14.06%

7037.62

27.99%

25143.47

100.00%

03

25143.47

Е1-СООБРАЌАЈНИ И ПАТНИ ИНФРАСТРУКТУРИ Внатрешни улици
Е1-СООБРАЌАЈНИ И ПАТНИ ИНФРАСТРУКТУРИ Пешачки патеки
Вкупно
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НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ - ПРОЕКТИРАНА СОСТОЈБА

06

3.12.A.1

-

12.00 m

-

3.12.A.2

3.12.A

3.12.A.3

3.12.A.4

Г2-ЛЕСНА ПРЕРАБОТУВАЧКА И
ПОМАЛКУ ЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА
(Согласно одобрен АУП)
Г2-ЛЕСНА ПРЕРАБОТУВАЧКА И
ПОМАЛКУ ЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА
(Согласно одобрен АУП)
Г2-ЛЕСНА ПРЕРАБОТУВАЧКА И
ПОМАЛКУ ЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА
(Нов опланирана состојба)

број на паркинг
места во
парцела

катност

05

коефициент на
искористеност

максимална
висина

04

процент на
изграденост (%)

компатибилна
класа на намена

03
Г2-ЛЕСНА ПРЕРАБОТУВАЧКА И
ПОМАЛКУ ЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА
(Изв едена состојба)

вкупна бруто
развиена
површина (m2)

класа на намена

02

површина за
градење (m2)

нумерација на
објекти

01

површина на
градежна
парцела (m2)

нумерација на
градежна
парцела

УП за изградба на објекти со основна класа на намена Г2-Лесна, преработувачка и помалку загадувачка индустрија на ГП3.12А -Блок 3 од УПВНМ Ќојлија за
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07

08

09

10

11

12

П+2

8014.31m2

24042.93m2

31.87%

0.96

8.00 m

П+1

928.37m2

1856.74m2

3.69%

0.07

-

3.00 m

П

12.00m2

12.00m2

0.05%

0.0005

-

8.00 m

П

890.56m2

890.56m2

3.54%

0.04

25143.47m2

35

/

Е1.6 - Септичка јама

-

/

/

25.00m2

/

0.10%

0.001

/

Е1.5 - Бунар

-

/

/

4.91m2

/

0.02%

0.0002

0m2

_

_

_

_

Е1-СООБРАЌАЈНИ И ПАТНИ ИНФРАСТРУКТУРИ - Внатрешни патеки и улици = 10572.50m2

0m2

_

_

_

_

ВКУПНО:

25143.47m 2

9875.15m 2

26802.23m 2

39.28%

1.07

Д1-ПАРКОВСКО И ПЕЈСАЖ НО ЗЕЛЕНИЛО = 4695.82m2

35

Пovr[ina na proekten opfat.........................................................П=25143.47м2,
Grade`na parcela: GP_3.12.А на КП.Бр.184/7 и 184/8, К.О. Ќојлија, Општина Петровец
Klasa na namena: Г2-лесна преработувачка и помалку загадувачка индустрија
(со компатабилни намени)
Пovr[ina na grade`na parcela ..................................................П=25143.47м2,
Povr[ina za gradba za objekt 3.12.А.1 ............................................П=8014.31м2,
Povr[ina za gradba za objekt 3.12.А.2.............................................П=928.37м2,
Povr[ina za gradba za objekt 3.12.А.3.............................................П=12м2,
Povr[ina za gradba za objekt 3.12.А.4.............................................П=890.56м2,
Povr[ina za gradba za objekt- Септичка јама ................................П=25м2,
Povr[ina za gradba za objekt-Бунар ...............................................П=4.91м2,
Vkupno izgradena povr[ina ........................................................П=9875.15м2,
Мah. visina do venec во метри за објект 3.12.А.1...........................N=12.00m,
Мah. visina vo katovi за објект 3.12.А.1...........................................П+2.
Мah. visina do venec во метри за објект 3.12.А.2...........................N=8.00m,
Мah. visina vo katovi за објект 3.12.А.2...........................................П+1.
Мah. visina do venec во метри за објект 3.12.А.3...........................N=3.00m,
Мah. visina vo katovi за објект 3.12.А.3...........................................П.
Мah. visina do venec во метри за објект 3.12.А.4...........................N=8.00m,
Мah. visina vo katovi за објект 3.12.А.4...........................................П.
Procent na izgradenost за објект 3.12.А.1.........................................31.87%,
Procent na izgradenost за објект 3.12.А.2.........................................3.69%,
Procent na izgradenost за објект 3.12.А.3.........................................0.05%,
Procent na izgradenost за објект 3.12.А.4.........................................3.54%,
Procent na izgradenost за објект- Септичка јама.............................0.10%,
Procent na izgradenost за објек- Бунар..............0.02%,
Koeficient na iskoristenost за објект 3.12.А.1..............................0.96,
Koeficient na iskoristenost за објект 3.12.А.2..............................0.07,
Koeficient na iskoristenost за објект 3.12.А.3..............................0.0005,
Koeficient na iskoristenost за објект 3.12.А.4..............................0.04,
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Koeficient na iskoristenost за објект- Септичка јама..................0.001,
Koeficient na iskoristenost за објект- Бунар................................0.0002,
Kota na nulta to~ka ...................................................................od 0.00м - 1,20м
Kompatabilni klasi na namena................................................................... -Г4, Б1 и Е3
Procentualna zastapenost na kompatabilni nameni ...........................mah 30%
Procent na ozelenetost iznesuva(на ниво на опфат).................................18.68%.
Kolskiot pristap do grade`nata parcela e obezbeden od pristapен постоен
локален пат на северната страна, од новопроектирана индустриска улица бр.6.
Parkiraweto se planira vo ramkite na grade`nata parcela GP_3.12.А, i istoto vo
celost e planirano vo parterniot del na grade`nata parcela (35паркинг места), so vlez i
izlez на пристапната улица.

БИЛАНСНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НУМЕРИЧКИ ВРЕДНОСТИ

ПОСТОЈНА

ПРОЕКТИРАНА

СОСТОЈБА

СОСТОЈБА

1

Плански опфат

25143.47m2

100.00%

25143.47m2

100.00%

2

3.12.А.1 - Г2- Лесна прераб. и помалку заг. инд. (Изв едена)

8014.31m2

31.87%

8014.31m2

31.87%

3

3.12.А.2 - Г2- Лесна прераб. и помалку заг. инд. (Согласно АУП)

-

-

928.37m2

3.69%

4

3.12.А.3 - Г2- Лесна прераб. и помалку заг. инд. (Согласно АУП)

-

-

12.00m2

0.05%

5

3.12.А.4 - Г2- Лесна прераб. и помалку заг. инд. (Нов опланирана с.)

-

-

890.56m2

3.54%

6

Е1.6 - Септичка јама

25.00m2

0.10%

25.00m2

0.10%

7

Е1.5 - Бунар

4.91m2

0.02%

4.91m2

0.02%

8

Д1-ПАРКОВСКО И ПЕЈСАЖ НО ЗЕЛЕНИЛО

-

-

4695.82m2

18.68%

9

Е1-СООБРАЌАЈНИ И ПАТНИ ИНФРА.- Внатрешни улици

-

-

3534.87m2

14.06%

10

Е1-СООБРАЌАЈНИ И ПАТНИ ИНФРА.- Пешачки патеки

-

-

7037.62m2

27.99%

12

Пов ршина за градење

8044.22m2

9875.15m2

13

Пов ршина за градење по етажи

24072.84m2

26802.23m2

14

Процент на изграденост на нив о на плански опфат

31.99%

39.28%
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6. МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА
6.1 Мерки за Заштита на животна средина
Заштитата на животната средина како темелна вредност на Уставот на РМ (Член 8) е
регулирана со Законот за животна средина (Сл.в. на Р.М. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10,
124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16 и 99/18).
Основна цел на Законот за животна средина е зачувување, заштита, обновување и
унапредување на квалитетот на животната средина; заштита на животот и на здравјето на луѓето;
заштита на биолошката разновидност; рационално и одржливо користење на природните богатства
и спроведување и унапредување на мерките за решавање на регионалните и глобалните проблеми
на животната средина. За заштита и унапредување на квалитетот и состојбата на медиумите и
областите на животната средина, покрај одредбите од овој закон се применуваат и одредбите на
законите за одделните медиуми и области:
- Закон за квалитет на амбиентниот воздух (Сл.в. на РМ, бр. 67/04, 92/07, 35/10, 47/11,59/12,
163/13, 10/15 и 146/15);
- Закон за води (Сл.в. на РМ, бр. 87/08, 6/09, 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 (пречистен текст 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.
6.2 Заштита и спасување
Мерките за заштита и спасување се остваруваа преку организирање на дејства и постапки од
превентивен и оперативен карактер, кои ги подготвува и спроведува Републиката преку органите на
државната управа во опласта за кои се основани. Врз основа на Закон за заштита и спасување („Сл.
весник на РМ.“ бр. 36/04, 49/04, 86/08,124/10, 18/11, 41/14, 129/15, 71/16 и 106/16), иницијатива за
изработка на Урбанистички проект за изградба на објекти со основна класа на намена Г2-Лесна,
преработувачка и помалку загадувачка индустрија на ГП3.12А -Блок 3 од УПВНМ Ќојлија за
мултифункционална зона, К.О.Ќојлија, Општина Петровеце покрената по барање на Инвеститорот
Брути Инг.
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 Северна Македонија.
Системот за заштита и спасување се остварува преку:
• набљудување, откривање, следење и проучување на можните опасности од природни
непогоди, и други несреќи;
• преземање на мерки за превенција за ублажување и спречување на настанување на
можните опасности;
• известување и предупредување за можните опасности и давање упатства за заштита,
спасување и помош преку единствениот систем за известување;
• обука, тренинг и вежби за 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;
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• самозаштита, самопомош и заемна помош;
• мобилизација и активирање на силите и средствата за заштита и спасување;
• одредување и спроведување на заштитните мерки;
• спасување и помош;
• отстранување на последиците од природни непогоди, и други несреќи, до обезбедување
на основните услови за живот;
• надзор на спроведувањето на заштитата и спасувањето;
• давање помош на подрачјата кои претрпеле штети од поголеми размери од природни
непогоди и други несреќи;
• давање помош на други држави кои претрпеле штети од поголеми размери од природни
непогоди, и други несреќи, а кои искажале потреба за тоа;
• примање помош од други држави;
• идентификација и процена на опасностите;
• водење на база на податоци на сите извори на ризици и опасности од природни непогоди
и други несреќи и
• изработка на процена на загрозеност од природни непогоди и други несреќи и планови за
заштита и спасување и ажурирање на истите.
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 со 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.
6.3 Заштита и спасување од техничко-технолошки катастофи
Заради постигнување на целосна заштита на луѓето, материјалните добра и потесната и
пошироката животна средина потребно е одржување на опремата и инсталациите, заради
одбегнување на технолошките катастрофи, ограничување на појава на пожар или експлозија, и
заштита на животната средина во смисол на ограничување на ефектите или последици од пожар и
експлозии. Заради неопходна навремена и ефикасна превентивна припрема и подготвеност за
спроведување на мерките за заштита и спасување во проектната документација потребно е да се
изработи проект за одржување на објектот, елаборат за геомеханички испитувања и слично, како
предуслов за спречување на настанувањето или за ублажување на последиците од природните
непогоди или други несреќи кои можат да настанат при работа на опремата во објектот.
6.4 Евакуација
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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 во подрачјето со кое се врши евакуација, може да се евакуира во друга општина на
одредено место и во одредено време. Локацијата на машинската зграда се наоѓа надвор од
населено место што претставува олеснителна околност при потребата за спроведување на мерките
за евакуација.
6.5 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.
6.6 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 и Правилник замерките за заштита од пожари, експлозии и опасни
материи(Сл.весник на Р.М. 231/20).
Инвеститорот во проектната документација за изградба на објекти, како и за објекти на кои
се врши реконструкција/пренамена е должен да изготви посебен елаборат за заштита од пожари,
експлозии и опасни материи и да прибави согласност за застапеноста на мерките за заштита од
пожари, експлозии и опасни материи. Согласност за застапеност на мерките за заштита од пожари,
експлозии и опасни материии дава Дирекцијата, односно нејзините подрачни организациони
единици за заштита и спасување. Директорот на Дирекцијата ја утврдува содржината на елаборатот
за заштита од пожари, експлозии и опасни материи.
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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 еповрзана со таква потреба, се забранува :
- употреба на отворен оган, светилки со пламен и средства за палење;
- користење на грејни уреди со отворен оган, вжарена и прекумерна загреана површина;
- складирање на материи со опасност од самозапалување;
- користење уреди и инсталации кои можат да предизвикаат пожари и експлозии;
- движење и престој на неповикани лица и употреба на алат кој создава искри.
За мерките за забрана од ставот 1 на овој член, сопственикот, односно корисникот е
должен да истакне знаци за забрана и предупредување на видно место на објектот и на
просторот.
Запаливи материи не треба да се складираат на отворен простор поблиску од 6 метри од
објектот, на мансардите во згради, столбишта, ходници и други комуникации.
Отпадните и други запаливи материи треба да се отстрануваат, односно складираат на
посебно определени противпожарно обезбедени места, кои не претставуваат опасност за
непосредната околина.Инсталациите, уредите и постројките треба да се изведуваат на начин да не
претставуваат опасност за предизвикување на пожари и експлозии.
За правилно изведување на инсталациите, уредите и постројките од ставот 1 на овој член, се
одговорни инвеститорите и изведувачите.
Инсталациите, уредите и постројките од ставот 1 на овој член, мораат редовно да се
одржуваат во исправна состојба согласно со техничките прописи и правилата на техничката
практика.Сопственикот, односно корисникот на објектот е должен да се грижи за одржување на
инсталациите, уредите и постројките од ставот 1 на овој член.
Сопствениците односно, корисниците на деловни и индустриски објекти кои не
изработуваат планови за заштита и спасување, се должни да имаат „Пожарен куќен ред“, поставен
на видно место во објектот.
Пожарниот куќен ред од ставот 1 на овој член, содржи:
- мерки за заштита од пожари соодветна на животните и работните услови во објектот;
- организација на заштита од пожари и
- упаство за постапка во случај на пожар.
Сообраќајниот систем во локалитетот треба да овозможува лесен пристап на пожарните
возила до објектите. При конципирање на сообраќајот да се планира непречено движење на
пожарните возила. Сообраќајниците да се така планирани да овозможуваат непречен пристап на
пожарните возила до објектите и да се со доволна широчина (3,5м за еднонасочен сообраќај,
односно шест метри за двонасочен 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.
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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 f 80 мм. На хидрантската водоводна мрежа со минимален профил од f 80 мм
да се постават противпожарни хидранти чии приклучни цевоводи имаат пречник најмалку f 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.
6.7 Заштита од неексплодирани убојни и други експлозивни средства
Согласно 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, 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.
6.8 Заштита и спасување од урнатини
Заштитата од урнатини како превентивна мерка се утврдува во урбанистичките решенија во
текот на планирање на просторот, урбанизирање на населбите и изградба на објектите. Во
урбанистичките решенија се утврдува претпоставениот степен на урнатини и нивниот однос спрема
слободните површини и степенот на проодност на сообраќајниците.
При планирањето е водено сметка да не се создаваат тесни грла на сообраќајниците, зони
на тотални урнатини. Заштитата од урнатини се обезбедува со изградба на оптмално отпорни
објекти согласно сеизмолошката карта на Р.Македонија, изградени со помала количина на
градежен материјал и релативно помали тежини.
Просторот на предметниот проектен опфат се наоѓа во зона на граница од 8 степени по
Меркалиевата скала на очекувани земјотреси, што наметнува задолжителна примена на
нормативно - правна регулатива, со која се уредени постапките, условите и барањата за
постигнување на технички конзистентен и економски одржлив степен на сеизмичка заштита, при
изградбата на новите објекти. Новите објекти да бидат изградени со помала количина на градежен
материјал и релативно помали тежини.
6.9 Згрижување на загрозеното и настраданото население
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Згрижување на настрадано и загрозено население е предвидено согласно член 86 од
Законот за заштита и спасување. Згриживањето опфаќа прифаќање, сместување и обезбедување на
основните 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 или средства за живеење и кое поради загрозеност се задржува надвор од своето место на
живеење. На просторот од парцелата постои можност од згрижување на загрозеното и
настраданото население со оглед на нејзината намена.
6.10 Прва медицинска помош
Прва медицинска помош согласно член 88 од Законот за заштита, опфаќа превземање на
хигиено-епидемиолошки мерки, укажување на прва медицинска помош со стандардни и прирачни
средства на местото на повредувањето-заболувањето медицинска тријажа на повредените и
заболените и транспорт до најблиските здравствени установи.
Потребната организација за спроведување на прва медицинска помош се утврдува во
плановите за заштита и спасување. За укажување прва помош се користат стандардни и прирачни
средства. Подготвеност за укажување прва помош претставува и поседувањето на одржувана и
добро чувана кутија со стандардни средства за прва помош. Кутијата треба да биде во правоаголна
форма. Најдобро е да биде изработена од материјал кој е отпорен на бензин и дизелско гориво, а
бојата, натписот и ознаката треба да се отпорни на механичко отстранување. Кутијата за прва
помош треба повремено да се проверува, во случај на поминат рок средствата треба да се заменат.
6.11 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 дејства на
природните непогоди, екплозии 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.
6.12 Заштита и спасување на растенија и производи од растително потекло
Заштита и спасување на растенијата и производите од растително потекло опфаќа
превентивни и оперативни мерки и активности за заштита од растителни болести, епифототии,
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
спроведувањето на оперативните мерки, покрај надлежните органи и институции учествува и
Дирекцијата со своите единици и тимови.
6.13 Заштита на амбиентален воздух
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 согласно Закон за квалитет на
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амбиентниот воздух (Службен весник на Република Mакедонија, 6рој 67/04, 92/07, 35/10, 47/11,
59/12, 163/13, 10/15 и 146/15 )
6.14 Заштита на водата
Секое дејствие или активност со кое се загадуваат водите или се испуштаат отпадни води
или непревземање на дејствие, со кое се овозможува загадување на водите или испуштање на
отпадни води е забрането согласно Законот за водите.
Во планскиот опфат одведувањето на фекалните отпадни води од објектите е решен со
сепарациона канализациона мрежа. Одведувањето на атмосферските води од објектите и
внатрешните улици е преку планирана мрежа.
Неопходно е соодветно пречистување на отпадните води (механичко, биолошко), пред
испуштање во реципиентните води до ниво коешто ги задоволува целите за квалитет, како и
контрола на квалитетот на пречистените отпадни води пред испуштање во најблискиот реципиент
со цел да се усогласат вредностите на концентрацијата на материите присутни во пречистената
отпадна вода со граничните вредности на максимално дозволените концентрации на материите
присутни во реципиентот, дадени во Уредбата за класификација на водите (Службен весник на РМ,
бр.18/99).
До изградба на канализационата мрежа одведувањето на отпадните води е решено со
Базен за фекална вода кој 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.
6.15 Заштита на почвата
При проектирање и изградба на содржините во склоп на урбанистичкиот проект за
инфраструктура 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.
6.16 Управување со отпад
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 созда
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вањето на отпад и да ги намалат штетните влијанија на отпадот врз животната средина, животот и
здравјето на луѓето. При управување со отпадот по претходно извршената селекција, отпадот треба
да биде преработен по пат на рециклирање, повторно употребен во истиот или во друг процес за
екстракција на секундарните суровини или пак да се искористи како извор на енергија.
После соодветниот третман 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. Во текот на производството создадениот отпад е селектиран во
одделни контајнери (боксови) за отпад од јајца, отпад од погон,отпад од пластика и секундарен
отпад и истиот се отстранува согласно законската регулатива со специјални возила од страна на
правни лица регистрирани за работа со отпад .
6.17 Заштита и спасување од лизгање и свлекување на земјиштето
Заштита и спасување од лизгање и свлекување на земјиштето е мерка која треба да се
предвиди и пропише согласно законската регулатива. При изработката на Основниот проект, ако
истиот преставува можно настанување на свлекување на земјиштето, потребно е да се изготви
елаборат од извршените геомеханички, геолошки и хидротехнички испитувања.
6.18 Мерки за радиолошка, хемиска и биолошка заштита
Радиолошката, хемиската и биолошката заштита опфаќаат мерки и средсства за навремено
откривање, следење и контрола на опасностите од последиците од несреќи со опасни материи,
како и последиците од радиолошко, хемиско и биолошко оружје,превземање на мерки за заштита и
одстранување на последиците од нив.
6.19 Merki za spreчuvawe na barieri za lica so invalitet
Uslovite za dvi`ewe na invalidizirani lica se propi[ani vo to~ka 13, od
Pravilnikot za standardi i normativi za urbanisti~ko planirawe (Sl. vesnik na RM br.
142/10). Spored ovoj Pravilnik sostaven del na urbanisti~kite planovi se konkretni
merki za sozdavawe na uslovi za nepre~eno dvi`ewe na invalidizirani lica vo ramkite
na planskiot opfat.
- Povr[inite za dvi`ewe na pe[acite (trotoari, pe[a~ki ulici, pe[a~ki pateki,
plo[tadi i plo[tatki), sekade kade dozvoluvaat uslovite mora da se so kontinuirana
niveleta, bez skalesti denivelacii, so podol`en naklon od najmnogu 8,33 %;
- Vo zavisnost od naklonot na rampata, ograni~ena e nejzinata dol`ina: za naklon
8,33 % (1:12) mak. dol`ina na rampata e 9,0 m, za naklon 6,66 % (1:15) mak. dol`ina na
rampata e 12.0 m. za naklon 5.0 % (1:20) mak. dol`ina na rampata e 15.0 m, a za neophodni
pogolemi dol`ini na rampata, zadol`itelno se planira odmorali[te, so najmala
dol`ina e 1.50 m, a optimalna dol`ina e 1.80 m.
- Pri planirawe na elementi na uli~nata mre`a, zadol`itelno se predviduvaat
rampi za sekoj pe[a~ki premin za sovladuvawe na denivelacijata pomeѓu trotoarot i
kolovozot:
- Minimalnata [irina na rampata e 1.00 m, a optimalnata [irina e 1.80 m; najgolem
naklon na rampata e 20% (1:5), a optimalniot naklon e 8,33% (1:12). Postojnata i
vremenata urbana oprema na javnite pe[a~ki povr[ini ne smee da pretstavuva
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arhitektonska bariera i da go popre~uva ili ote`nuva soobra]ajot na pe[acite, a osobeno
na invalidiziranite lica so koli~ki.
За намената не се предвидуваат посебни услови за лица со инвалидитет.
6.20 Заштита на природното и културното наследство
Од областа на заштита на природата (природното наследство, природните реткости и
биолошката и пределската разновидност на Урбанистички проект за изградба на објекти со
основна класа на намена Г2-Лесна, преработувачка и помалку загадувачка индустрија на ГП3.12А
-Блок 3 од УПВНМ Ќојлија за мултифункционална зона, К.О.Ќојлија, Општина Петровеце
покрената по барање на Инвеститорот Брути Инг, треба да се усогласи со Просторниот план на
Република Македонија на тој начин што, врз основа на режимот за заштита, ќе се организира
распоред на активности и изградба на објекти кои ќе се усогласат со барањата кои ги поставува
одржливото користење на природата и современиот третман на заштитата. Особено внимание при
заштита на природата, треба да се посвети на начинот, видот и обемот на изградбата што се
предвидува во заштитените простори за да се одбегнат или да се надминат судирите и колизиите со
инкомпатабилните функции.
За таа цел е неопходно почитување на следните принципи:
• Оптимална заштита на просторите со исклучителна вредност;
• Зачувување и обновување на постојната биолошка и пределска разновидност во состојба
на природна рамнотежа;
• Обезбедување на одржливо користење на природното наследство во интерес на
сегашниот и идниот развој, без значително оштетување на деловите на природата и со што помали
нарушувања на природната рамнотежа;
• Спречување на штетните активности на физички и правни лица и нарушувања во
природата како последица на технолошкиот развој и извршување на дејности, односно
обезбедување на што поповолни услови за заштита и развој на природата;
• Рационална изградба на инфраструктурата;
• Концентрација и ограничување на изградбата;
• Правилен избор на соодветна локација.
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, 11/18 и 20/19).
При примена на планските решенија на урбанистички проект 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 Уредба за
спроведувањето на мерката заштитата и спасувањето од пожари, експлозии и опасни материи
(Службен весник на Република Mакедонија, 6рој 100/10)
6.21 Други мерки согласно мислења од надлежни субјекти со јавни овластувања од член
47 од закон за урбанистичко планирање
• Агенција за цивилно воздухопловство со број 12-8/580 од 21.12.2021 г -објектот се наоѓа во
зона на меѓународен Аеродром Скопје за кој се пропишани посебни услови за градба од аспект на
безбедноста воздушниот сообраќај кои треба да се почитуваат.
• Агенција за електронски комуникации со број 1404-3293/2 од 30.12.2021 г - нема
изградени електронски комуникации и мрежни системи.
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• Јавно претпријатие за државни патишта бр.10-12978/2 од 30.12.2021г. опфатот не се
граничи со државен пат во надлежност на Јавно претпријатие за државни патишта.
• АД МЕПСО Скопје Известување бр.11-7384/1 од 23.12.2021г. не се пресекува со ЕЕ Објекти
во сопственост на АД МЕПСО.
• Општина Петровец - Известување бр.09-2963/2 од 24.12.2021г – известување дека во
опфатот нема бесправни градби, ниту предвидени јавни засолништа.
• ЕВН ад Скопје со број 10-55/2-526 од 28.12.2021г. – во границите на планскиот опфат има
инсталации (трафостаница и подземна мрежа) кои се аплицирани на графичкиот прилог.
• Македонски телеком АД Скопје Известување со број 40019 од 30.12.2021 г – нема
изградени нивни јавни електронски комуникациски мрежи и системи.
• Национални Енергетски Ресурси со број 03-3787/2 од 27.12.2021 г – нема изградени н не е
планирана изградба на гасоводна мрежа.
• Водовод и канализација- Скопје со број 1302-4599/1 од 21.12.2021 г –нема податоци и
информации со кои располагаат, а се однесува на поестоечката и/или планирана инфраструктурна
мрежа за опфатот.
• Дирекција за заштита и спасување-Гази Баба со број 09-402/2 од 26.12.2021 г – дава
податоци за мерки за заштита и спасување кои треба да се аплицираат и почитуваат.
• А1 со Известување од 22.12.2021 г – дава податоци за нивни постојни подземни и
надземни инсталации кои се аплицирани на графичките прилози.
• Гама Скопје со број 0308-213/2 од 27.12.2021 г – нема изведен и проектиран гасовод.
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ПОДАТОЦИ, МИСЛЕЊА И СОГЛАСНОСТИ ОД
ДРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ И ЈАВНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА
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дооел “НИМАЕР” – СТРУГА д.е. СКОПЈЕ

Тех.бр 03-14/22

Урбанистички проект за изградба на објекти со основна класа на намена
Г2-Лесна, преработувачка и помалку загадувачка индустрија на ГП3.12А - Блок 3 од УПВНМ
Ќојлија за мултифункционална зона, К.О.Петровец, Општина Петровец 61

ГРАФИЧКИ ДЕЛ

дооел “НИМАЕР” – СТРУГА д.е. СКОПЈЕ

Тех.бр 03-14/22

Урбанистички проект за изградба на објекти со основна класа на намена
Г2-Лесна, преработувачка и помалку загадувачка индустрија на ГП3.12А - Блок 3 од УПВНМ
Ќојлија за мултифункционална зона, К.О.Петровец, Општина Петровец 62

УРБАНИСТИЧКО - ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

дооел “НИМАЕР” – СТРУГА д.е. СКОПЈЕ

Тех.бр 03-14/22

1

15

184/1
LEGENDA:
GRANICA NA PLANSKI OPFAT-P=25143.47m2
13

12

11
10
9

3

8

M=1:1000

184/7
0

5

20

40

80m

50

PRETPRIJATIE ZA PROEKTIRAWE I IZRABOTKA NA URBANISTI^KI PLANOVI

4

d.e. S
SK
KO
OP
P JJ E
E
d.e.

dooel
dooel

LICENCA BROJ: 0019

5

NARA^ATEL:
BRUTI ING
URBANISTI^KI PROEKT ZA IZGRADBA NA OBJEKT SO
OSNOVNA KLASA NA NAMENA G2 - LESNA
PRERABOTUVA^KA I POMALKU ZAGADUVA^KA

6

INDUSTRIJA NA GP 3.12 A-BLOK 3 OD UPVNM }OJLIJA ZA
MULTIFUNKCIONALNA ZONA - K.O. }OJLIJA, OP{TINA
PETROVEC
A@URIRANA GEODETSKA PODLOGA SO OPFAT I NAMENA
(Dokumentaciona osnova)

7

IZGOTVUVA^:
471.79

OVLASTEN GEODET:

Kota na teren

M-r JOVAN FILIPOVSKI dipl.geod.in`.

1
2937

GEOPROEKT PLUS IN@ENERING DOOEL SKOPJE

Broj na Katastarska parcela

UPRAVITEL:
Izgotvil:
geod.teh Jovanovski Traj~e

TEH.BROJ:
03-14/22

Blagoja

BLAGOJA RADEVSKI dia Radevski

MESTO:

DATA:

RAZMER:

SKOPJE

JANUARI
2022

1:1000

Digitally signed by Blagoja
Radevski
Date: 2022.02.07 12:24:39
+01'00'

LIST BROJ:

02

1

15

184/1
LEGENDA:
GRANICA NA PROEKTEN OPFAT
POVR{INA NA PROEKTEN OPFAT - 25143.47m2

13

INVENTARIZACIJA NA GRADBI SO PRAVEN STATUS
STEKNAT PO OSNOV NA ZAKONOT ZA POSTAPUVAWE
SO BESPRAVNO IZGRADENI OBJEKTI

12

11
10
9

3

8

M=1:1000
0

184/7

5

20

40

80m

50

PRETPRIJATIE ZA PROEKTIRAWE I IZRABOTKA NA URBANISTI^KI PLANOVI

d.e. S
SK
KO
OP
P JJ E
E
d.e.

dooel
dooel

LICENCA BROJ: 0019

4

NARA^ATEL:
BRUTI ING

5

URBANISTI^KI PROEKT ZA IZGRADBA NA OBJEKT SO
OSNOVNA KLASA NA NAMENA G2 - LESNA
PRERABOTUVA^KA I POMALKU ZAGADUVA^KA
6

INDUSTRIJA NA GP 3.12 A-BLOK 3 OD UPVNM }OJLIJA ZA
MULTIFUNKCIONALNA ZONA - K.O. }OJLIJA, OP{TINA
PETROVEC

7

471.79

Kota na teren

PLANER POTPISNIK:
BLAGOJA RADEVSKI, d.i.a. Ovlastuvawe br. 0.0104

Broj na Katastarska parcela

signed by Blagoja Radevski
Blagoja Radevski Digitally
Date: 2022.02.07 12:24:51 +01'00'

1
2937

EVIDENTIRAWE - INVENTARIZACIJA NA GRADBITE
SO PRAVEN STATUS STEKNAT PO OSNOV NA
ZAKONOT ZA POSTAPUVAWE SO BESPRAVNO
IZGRADENI OBJEKTI

UPRAVITEL:
Izgotvil:

TEH.BROJ:

BLAGOJA RADEVSKI dia

MESTO:

DATA:

RAZMER:

SKOPJE

JANUARI
2022

1:1000

geod.teh Jovanovski Traj~e

03-14/22

LIST BROJ:

03

LEGENDA:
GRANICA NA PROEKTEN OPFAT
POVR{INA NA PROEKTEN OPFAT - 25143.47m2
GRANICA NA PARCELA

KLASA NA NAMENI
G2
1

G2 - LESNA PRERABOTUVA^KA I POMALKU
ZAGADUVA^KA INDUSTRIJA
(IZVEDENA)

SOOBRA}AJNI POVR{INI
POSTOJNA ULICA
15

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
ELEKTRI^EN POSTOEN PODZEMEN KABEL (10KV)

184/1
EVN POSTOEN PODZEMEN VOD 10(20)

A1 INSTALACII
13

POSTOJNA TRAFOSTANICA
12

POSTOJNA SEPTI^KA JAMA
11
10

POSTOEN BUNAR
9

3

8

M=1:1000
0

184/7

5

20

40

80m

50

PRETPRIJATIE ZA PROEKTIRAWE I IZRABOTKA NA URBANISTI^KI PLANOVI

d.e. S
SK
KO
OP
P JJ E
E
d.e.

dooel
dooel

LICENCA BROJ: 0019

4

NARA^ATEL:
BRUTI ING

5

URBANISTI^KI PROEKT ZA IZGRADBA NA OBJEKT SO
OSNOVNA KLASA NA NAMENA G2 - LESNA
PRERABOTUVA^KA I POMALKU ZAGADUVA^KA
6

INDUSTRIJA NA GP 3.12 A-BLOK 3 OD UPVNM }OJLIJA ZA
MULTIFUNKCIONALNA ZONA - K.O. }OJLIJA, OP{TINA
PETROVEC

7

471.79

Kota na teren

1
2937

Broj na Katastarska parcela

INVENTARIZACIJA NA ZEMJI{TETO I ZELENILOTO
VO PROEKTNIOT OPFAT, NA IZGRADENIOT
GRADE@EN FOND, NA VKUPNATA FIZI^KA
SUPRASTRUKTURA I IZGRADENATA KOMUNALNA
INFRASTRUKTURA
PLANER POTPISNIK:
BLAGOJA RADEVSKI, d.i.a. Ovlastuvawe br. 0.0104

Blagoja Radevski
UPRAVITEL:

Izgotvil:

TEH.BROJ:

Digitally signed by Blagoja Radevski
Date: 2022.02.07 12:25:03 +01'00'

BLAGOJA RADEVSKI dia

MESTO:

DATA:

RAZMER:

SKOPJE

JANUARI
2022

1:1000

LIST BROJ:

geod.teh Jovanovski Traj~e

03-14/22

04

LEGENDA:
GRANICA NA PROEKTEN OPFAT
POVR{INA NA PROEKTEN OPFAT - 25143.47m2

TABELA SO NUMERI^KI POKAZATELI
NA URBANISTI^KITE PARAMETRI

GRADE@NA LINIJA
REGULACIONA LINIJA
GRANICA NA GRADE@NA PARCELA

1.1

NUMERACIJA NA GRADE@NA PARCELA

1.1.1

NUMERACIJA NA GRADBA

1

KATNOST NA GRADBATA

13.1

+2

18.3

Hmax=15.00m

15

POVR{INA ZA GRADEWE OGRANI^ENA SO
GRADE@NA LINIJA

T1
8.3

184/1

KOORDINATI NA PREKR{NI TO^KI
NA OPFAT

603.51

18.3
51.6

18
17.7

12

G
30.2

G2

G2 - LESNA PRERABOTUVA^KA I POMALKU
ZAGADUVA^KA INDUSTRIJA
(NOVOPLANIRANA)

G2

G2 - LESNA PRERABOTUVA^KA I POMALKU
ZAGADUVA^KA INDUSTRIJA
(ODOBRENA SO AUP)

G2

G2 - LESNA PRERABOTUVA^KA I POMALKU
ZAGADUVA^KA INDUSTRIJA
(IZVEDENA)

6

10
9
18.4

24.6
48.5

3

58.

40.9

16

5

6

.5

55.

18.1

31

16.1

8
145.4

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
POSTOJNA TRAFOSTANICA

184/7

90.7

G - RUDARSTVO, ENERGETIKA, INDUSTRIJA

KLASA NA NAMENI

11

6.2

19.
4

40.9

48.6

20

40

80m

50

PRETPRIJATIE ZA PROEKTIRAWE I IZRABOTKA NA URBANISTI^KI PLANOVI

POSTOJNA SEPTI^KA JAMA
d.e. S
SK
KO
OP
P JJ E
E
d.e.
LICENCA BROJ: 0019

NARA^ATEL:
BRUTI ING

5

ULICA / VNATRE{EN SOOBRA}AJ

20.9

24.1

TROTOAR
PATEKI

13.5

6

URBANISTI^KI PROEKT ZA IZGRADBA NA OBJEKT SO
OSNOVNA KLASA NA NAMENA G2 - LESNA
PRERABOTUVA^KA I POMALKU ZAGADUVA^KA
INDUSTRIJA NA GP 3.12 A-BLOK 3 OD UPVNM }OJLIJA ZA
MULTIFUNKCIONALNA ZONA - K.O. }OJLIJA, OP{TINA
PETROVEC

16.2

15.8

ZELENILO VO GRADE@NA PARCELA

VLEZOVI:
VLEZ VO GRADE@NA PARCELA
7

IZLEZ OD GRADE@NA PARCELA
VLEZ VO OBJEKT

URBANISTI^KO RE{ENIE NA GRADE@NATA
PARCELA
PLANER POTPISNIK:
BLAGOJA RADEVSKI, d.i.a. Ovlastuvawe br. 0.0104
signed by Blagoja Radevski
Blagoja Radevski Digitally
Date: 2022.02.07 12:25:17 +01'00'

MARIJA RADEVSKA BEROSKA m.i.a.

1
2937

5

SOOBRA}AJNI POVR{INI

12.
9

Kota na teren

0

POSTOEN BUNAR

12.9

471.79

M=1:1000

dooel
dooel

30.6

4

TABELA SO NUMERI^KI POKAZATELI
NA URBANISTI^KITE PARAMETRI

NAMENA NA POVR{INI
GRUPA NA KLASA NA NAMENI

15.
2

17.7

42.2

112

12.6

18.4

NIVELACISKI KOTI
ELEMENTI NA ULI^NA MRE@A

13

24.5

MAH.VISINA NA GRADBATA DO VENEC

Broj na Katastarska parcela

IZLEZ OD OBJEKT

SORABOTNICI: DU{AN BEROSKI d.g.i.
MARGARITA BOBAROVSKA m.i.a.
UPRAVITEL:

Izgotvil:

TEH.BROJ:

BLAGOJA RADEVSKI dia

MESTO:

geod.teh Jovanovski Traj~e

03-14/22

SKOPJE

DATA:
FEVRUARI
2022

RAZMER:
1:1000

LIST BROJ:

05

LEGENDA:
GRANICA NA PROEKTEN OPFAT
POVR{INA NA PROEKTEN OPFAT - 25143.47m2

GRADE@NA LINIJA

1

REGULACIONA LINIJA

2 3
.5 3
.5 2
2
7
2
11

1

GRANICA NA GRADE@NA PARCELA

1

1.1

NUMERACIJA NA GRADE@NA PARCELA

1.1.1

NUMERACIJA NA GRADBA
KATNOST NA GRADBATA

+2
13.1

15

18.3

Hmax=15.00m

8.3

i=4
.
L=2 2%
68.
33m

18.3

GRADE@NA LINIJA

184/1

R12

T1

18

13 P
.M

30.2

1

5

5.5

10
6

3.5

9
18.4

48.5

G2 - LESNA PRERABOTUVA^KA I POMALKU
ZAGADUVA^KA INDUSTRIJA
(NOVOPLANIRANA)

G2

G2 - LESNA PRERABOTUVA^KA I POMALKU
ZAGADUVA^KA INDUSTRIJA
(ODOBRENA SO AUP)

G2

G2 - LESNA PRERABOTUVA^KA I POMALKU
ZAGADUVA^KA INDUSTRIJA
(IZVEDENA)

2

2

6.8

.5

6

31

16.1

55.

18.1

90.7

19.

4

7.7

3.5

184/7

M=1:1000
0

5

20

40

PRETPRIJATIE ZA PROEKTIRAWE I IZRABOTKA NA URBANISTI^KI PLANOVI

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
d.e. S
SK
KO
OP
P JJ E
E
d.e.

dooel
dooel

LICENCA BROJ: 0019

NARA^ATEL:
BRUTI ING

3 P.M

POSTOJNA SEPTI^KA JAMA

40.9

48.6

5
2.4

4

POSTOEN BUNAR

7

20.9

5

12.9

2.5

24.1

17 P
.M

SOOBRA}AJNI POVR{INI

42.5

2

13.5

9

15.8

ULICA / VNATRE{EN SOOBRA}AJ

MULTIFUNKCIONALNA ZONA - K.O. }OJLIJA, OP{TINA
PETROVEC

16.2

TROTOAR

PROEKTNO RE{ENIE NA VNATRE{NIOT DINAMI^EN

PATEKI

I STACIONAREN SOOBRA}AJ

ZELENILO VO GRADE@NA PARCELA
7

PLANER POTPISNIK:
BLAGOJA RADEVSKI, d.i.a. Ovlastuvawe br. 0.0104
signed by Blagoja Radevski
Blagoja Radevski Digitally
Date: 2022.02.07 12:25:31 +01'00'

Kota na teren

MARIJA RADEVSKA BEROSKA m.i.a.

1
2937

URBANISTI^KI PROEKT ZA IZGRADBA NA OBJEKT SO
OSNOVNA KLASA NA NAMENA G2 - LESNA
PRERABOTUVA^KA I POMALKU ZAGADUVA^KA
INDUSTRIJA NA GP 3.12 A-BLOK 3 OD UPVNM }OJLIJA ZA

12.

6

471.79

80m

50

POSTOJNA TRAFOSTANICA

3.5

30.6

G - RUDARSTVO, ENERGETIKA, INDUSTRIJA

G2

8
145.4

IZLEZ OD OBJEKT

KLASA NA NAMENI
58.
5

3.5
3.
7 5 2
11
2

2.2
16

40.9

G

7

3

20

IZLEZ OD GRADE@NA PARCELA

NAMENA NA POVR{INI
GRUPA NA KLASA NA NAMENI

11

2

24.6

2 P
.M

VLEZ VO GRADE@NA PARCELA

NIVELMAN

VLEZ VO OBJEKT

5.5

6.2

VLEZOVI:

NIVELACISKI KOTI

ELEMENTI NA ULI^NA MRE@A

12

5

2.5
26

112

12.6

15
2.5 .2

7.6

42.2

17.7

5.8

i=7.79%
L=57.08m

13

6.8

17.7

5.1

0
R1

18.4

POVR{INA ZANA
GRADEWE
OGRANI^ENA
SO
KOORDINATI
PREKR{NI
TO^KI
NA OPFAT

603.51

51.6

24.5

MAH.VISINA NA GRADBATA DO VENEC

Broj na Katastarska parcela

2

2.75

2.75
11

2

SORABOTNICI: DU{AN BEROSKI d.g.i.
MARGARITA BOBAROVSKA m.i.a.
UPRAVITEL:

Izgotvil:

TEH.BROJ:

BLAGOJA RADEVSKI dia

MESTO:

geod.teh Jovanovski Traj~e

03-14/22

SKOPJE

DATA:
FEVRUARI
2022

RAZMER:
1:1000

LIST BROJ:

06

LEGENDA:
GRANICA NA PROEKTEN OPFAT
POVR{INA NA PROEKTEN OPFAT - 25143.47m2

GRADE@NA LINIJA
REGULACIONA LINIJA

1

1

GRANICA NA GRADE@NA PARCELA

1.1

NUMERACIJA NA GRADE@NA PARCELA

1.1.1

NUMERACIJA NA GRADBA

1

KATNOST NA GRADBATA

+2
Hmax=15.00m

MAH.VISINA NA GRADBATA DO VENEC

15

POVR{INA ZA GRADEWE OGRANI^ENA SO
GRADE@NA LINIJA

i=4
.
L=2 2%
68.
33m

T1

184/1

KOORDINATI NA PREKR{NI TO^KI
NA OPFAT

603.51

NIVELACISKI KOTI
ELEMENTI NA ULI^NA MRE@A

NAMENA NA POVR{INI
GRUPA NA KLASA NA NAMENI

13

12

G

G - RUDARSTVO, ENERGETIKA, INDUSTRIJA

KLASA NA NAMENI

11
10
9

3

G2

G2 - LESNA PRERABOTUVA^KA I POMALKU
ZAGADUVA^KA INDUSTRIJA
(NOVOPLANIRANA)

G2

G2 - LESNA PRERABOTUVA^KA I POMALKU
ZAGADUVA^KA INDUSTRIJA
(ODOBRENA SO AUP)

G2

G2 - LESNA PRERABOTUVA^KA I POMALKU
ZAGADUVA^KA INDUSTRIJA
(IZVEDENA)

M=1:1000

8

SOOBRA}AJNI POVR{INI
0

5

20

40

80m

50

ULICA / VNATRE{EN SOOBRA}AJ

184/7

PRETPRIJATIE ZA PROEKTIRAWE I IZRABOTKA NA URBANISTI^KI PLANOVI

TROTOAR
PATEKI

d.e. S
SK
KO
OP
P JJ E
E
d.e.

dooel
dooel

LICENCA BROJ: 0019

ZELENILO VO GRADE@NA PARCELA
4

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

5

POSTOJNA TRAFOSTANICA
POSTOJNA SEPTI^KA JAMA
POSTOEN BUNAR

6

EVN POSTOEN PODZEMEN VOD 10(20)
ELEKTRI^EN POSTOEN PODZEMEN KABEL (10KV)

URBANISTI^KI PROEKT ZA IZGRADBA NA OBJEKT SO
OSNOVNA KLASA NA NAMENA G2 - LESNA
PRERABOTUVA^KA I POMALKU ZAGADUVA^KA
INDUSTRIJA NA GP 3.12 A-BLOK 3 OD UPVNM }OJLIJA ZA
MULTIFUNKCIONALNA ZONA - K.O. }OJLIJA, OP{TINA
PETROVEC

PROEKTNO RE{ENIE NA PRIKLU^OCITE, OBJEKTITE
I VODOVITE NA VNATRE{NIOT RAZVOD NA SITE
KOMUNALNI INFRASTRUKTURI

A1 INSTALACII

PLANER POTPISNIK:
BLAGOJA RADEVSKI, d.i.a. Ovlastuvawe br. 0.0104

PLANIRAN FEKALEN VOD

signed by Blagoja Radevski
Blagoja Radevski Digitally
Date: 2022.02.07 12:25:47 +01'00'

7

471.79

NARA^ATEL:
BRUTI ING

Kota na teren

PLANIRANI TELOKOMUNIKACII

MARIJA RADEVSKA BEROSKA m.i.a.

1
2937

Broj na Katastarska parcela

PLANIRAN VODOVOD

SORABOTNICI: DU{AN BEROSKI d.g.i.
MARGARITA BOBAROVSKA m.i.a.

PLANIRAN GASOVOD
Izgotvil:
geod.teh Jovanovski Traj~e

PLANIRAN ATMOSFERSKI VOD

UPRAVITEL:
TEH.BROJ:
03-14/22

BLAGOJA RADEVSKI dia

MESTO:
SKOPJE

DATA:
FEVRUARI
2022

RAZMER:
1:1000

LIST BROJ:

07

LEGENDA:
GRANICA NA PROEKTEN OPFAT
POVR{INA NA PROEKTEN OPFAT - 25143.47m2

GRADE@NA LINIJA
REGULACIONA LINIJA
GRANICA NA GRADE@NA PARCELA

1.1

NUMERACIJA NA GRADE@NA PARCELA

1.1.1

NUMERACIJA NA GRADBA

1

KATNOST NA GRADBATA

+2

15

Hmax=15.00m

MAH.VISINA NA GRADBATA DO VENEC
POVR{INA ZA GRADEWE OGRANI^ENA SO
GRADE@NA LINIJA

T1

184/1

KOORDINATI NA PREKR{NI TO^KI
NA OPFAT

603.51
13

NIVELACISKI KOTI
ELEMENTI NA ULI^NA MRE@A

12

NAMENA NA POVR{INI
GRUPA NA KLASA NA NAMENI
11
10

G

G - RUDARSTVO, ENERGETIKA, INDUSTRIJA

KLASA NA NAMENI

9

3

G2

G2 - LESNA PRERABOTUVA^KA I POMALKU
ZAGADUVA^KA INDUSTRIJA
(NOVOPLANIRANA)

G2

G2 - LESNA PRERABOTUVA^KA I POMALKU
ZAGADUVA^KA INDUSTRIJA
(ODOBRENA SO AUP)

G2

G2 - LESNA PRERABOTUVA^KA I POMALKU
ZAGADUVA^KA INDUSTRIJA
(IZVEDENA)

8

SOOBRA}AJNI POVR{INI

184/7

M=1:1000
0

5

20

40

80m

50

PRETPRIJATIE ZA PROEKTIRAWE I IZRABOTKA NA URBANISTI^KI PLANOVI

ULICA / VNATRE{EN SOOBRA}AJ
d.e. S
SK
KO
OP
P JJ E
E
d.e.

dooel
dooel

TROTOAR

LICENCA BROJ: 0019

NARA^ATEL:
BRUTI ING

PATEKI
4

5

ZELENILO:
ZELENILO VO GRADE@NA PARCELA
-TREVNA POVR{INA
NISKO ZELENILO

INDUSTRIJA NA GP 3.12 A-BLOK 3 OD UPVNM }OJLIJA ZA
MULTIFUNKCIONALNA ZONA - K.O. }OJLIJA, OP{TINA
PETROVEC

VISOKO ZELENILO

6

URBANISTI^KI PROEKT ZA IZGRADBA NA OBJEKT SO
OSNOVNA KLASA NA NAMENA G2 - LESNA
PRERABOTUVA^KA I POMALKU ZAGADUVA^KA

PROEKTNO RE{ENIE NA ZELENILOTO

2

7

2.75

2.75

2

11

VLEZOVI:
471.79

Kota na teren

signed by Blagoja Radevski
Blagoja Radevski Digitally
Date: 2022.02.07 12:26:04 +01'00'

VLEZ VO GRADE@NA PARCELA

1
2937

PLANER POTPISNIK:
BLAGOJA RADEVSKI, d.i.a. Ovlastuvawe br. 0.0104

Broj na Katastarska parcela

IZLEZ OD GRADE@NA PARCELA
VLEZ VO OBJEKT

Izgotvil:
geod.teh Jovanovski Traj~e

MARIJA RADEVSKA BEROSKA m.i.a.
SORABOTNICI: DU{AN BEROSKI d.g.i.
MARGARITA BOBAROVSKA m.i.a.
UPRAVITEL:
TEH.BROJ:

IZLEZ OD OBJEKT
03-14/22

BLAGOJA RADEVSKI dia

MESTO:

DATA:

SKOPJE

FEVRUARI
2022

RAZMER:
1:1000

LIST BROJ:

08

LEGENDA:
GRANICA NA PROEKTEN OPFAT
POVR{INA NA PROEKTEN OPFAT - 25143.47m2

GRADE@NA LINIJA
REGULACIONA LINIJA
GRANICA NA GRADE@NA PARCELA

1.1

NUMERACIJA NA GRADE@NA PARCELA

1.1.1

NUMERACIJA NA GRADBA

1

KATNOST NA GRADBATA

+2
15

Hmax=15.00m

MAH.VISINA NA GRADBATA DO VENEC

GRADE@NA LINIJA
POVR{INA ZANA
GRADEWE
OGRANI^ENA
SO
KOORDINATI
PREKR{NI
TO^KI
NA OPFAT

T1

184/1

603.51

NIVELACISKI KOTI
ELEMENTI NA ULI^NA MRE@A

13

NAMENA NA POVR{INI
GRUPA NA KLASA NA NAMENI

12

G

11
10

G - RUDARSTVO, ENERGETIKA, INDUSTRIJA

KLASA NA NAMENI
G2

G2 - LESNA PRERABOTUVA^KA I POMALKU
ZAGADUVA^KA INDUSTRIJA
(NOVOPLANIRANA)

G2

G2 - LESNA PRERABOTUVA^KA I POMALKU
ZAGADUVA^KA INDUSTRIJA
(ODOBRENA SO AUP)

G2

G2 - LESNA PRERABOTUVA^KA I POMALKU
ZAGADUVA^KA INDUSTRIJA
(IZVEDENA)

9

3

8

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

184/7

POSTOJNA TRAFOSTANICA
POSTOJNA SEPTI^KA JAMA

0

5

20

40

80m

50

PRETPRIJATIE ZA PROEKTIRAWE I IZRABOTKA NA URBANISTI^KI PLANOVI

d.e. S
SK
KO
OP
P JJ E
E
d.e.

dooel
dooel

LICENCA BROJ: 0019

POSTOEN BUNAR

4

NARA^ATEL:
BRUTI ING

SOOBRA}AJNI POVR{INI
5

ULICA / VNATRE{EN SOOBRA}AJ
TROTOAR

URBANISTI^KI PROEKT ZA IZGRADBA NA OBJEKT SO
OSNOVNA KLASA NA NAMENA G2 - LESNA
PRERABOTUVA^KA I POMALKU ZAGADUVA^KA

PATEKI

INDUSTRIJA NA GP 3.12 A-BLOK 3 OD UPVNM }OJLIJA ZA
MULTIFUNKCIONALNA ZONA - K.O. }OJLIJA, OP{TINA

6

PETROVEC

ZELENILO VO GRADE@NA PARCELA

PLAN ZA PARCELACIJA

TABELA SO NUMERI^KI POKAZATELI
NA URBANISTI^KITE PARAMETRI

7

471.79

PLANER POTPISNIK:
BLAGOJA RADEVSKI, d.i.a. Ovlastuvawe br. 0.0104
signed by Blagoja Radevski
Blagoja Radevski Digitally
Date: 2022.02.07 12:26:22 +01'00'
Marija Radevska
Beroska

Kota na teren

1
2937

Digitally signed by Marija Radevska
Beroska
Date: 2022.02.07 12:32:28 +01'00'

MARIJA RADEVSKA BEROSKA m.i.a.
Broj na Katastarska parcela

SORABOTNICI: DU{AN BEROSKI d.g.i.

Dushan Beroski

Digitally signed by Dushan Beroski
Date: 2022.02.07 12:36:54 +01'00'

MARGARITA BOBAROVSKA m.i.a.
UPRAVITEL:
Izgotvil:

TEH.BROJ:

BLAGOJA RADEVSKI dia

MESTO:

DATA:

SKOPJE

FEVRUARI
2022

geod.teh Jovanovski Traj~e

03-14/22

RAZMER:
1:1000

LIST BROJ:

09

