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Врз основа на Член 44 и Член 17 од Законот за урбанистичко планирање 
(„Службен весник на РМ“,број 32/20) и Член 45-а од Законот за градење 
(„Службен весник на Република Македонија број 130/2009, 124/10, 18/11, 
36/11,54/11,13/12,144/12,25/13,79/13,137/13,163/13,27/14,28/14,42/14, 115/14, 
149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 
132/16, 35/18, 64/18 и 168/18 и (Службен весник на Република Северна 
Македонија“ број 244/19, 18/20 и 279/20),а во врска со изработка на 
ПРОЕКТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ 
ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА Г2– ЛЕСНА 
ПРЕРАБОТУВАЧКА И ПОМАЛКУ ЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈАНА КП 
323/7 И ДЕЛ ОД КП 323/1, КО НОВО СЕЛО  ШТИП,  ОПШТИНА  ШТИП.  
УРБАН  ПЛАНЕР  ДОЕЛ,  ГОСТИВАР  го издава следното:  

Р Е Ш Е Н И Е 
 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА 
ПЛАНЕР 

 
За изработка на ПРОЕКТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА 
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА 
Г2– ЛЕСНА ПРЕРАБОТУВАЧКА И ПОМАЛКУ ЗАГАДУВАЧКА 
ИНДУСТРИЈАНА КП 323/7 И ДЕЛ ОД КП 323/1, КО НОВО СЕЛО ШТИП, 
ОПШТИНА ШТИП. УРБАН ПЛАНЕР ДОЕЛ, ГОСТИВАР со технички број 018-
ПП/2022,како извршител се назначува: 

 
 
• Петрит Далипи,дипл.инж.арх.-планер 

 
Планерите се должни проектот да го изработат согласно Член 44 од 

Законот за урбанистичко планирање (Сл.Весник на РСМ бр 32/2020), 
Правилникот за урбанистичко планирање (Сл.Весник на РСМ 225/20, 219/21 
и 104/22). Законот за јавните патишта (Службен весник на Република 
Mакедонија, број 84/08, 52/09, 114/09, 124/10, 3/11, 53/11 44/12,  8/12,  
163/13,  187/13,  39/14,  42/14,  166/14,  44/15,  116/15,  150/15,  31/16,  71/16  
и 163/16),како и другите важечки прописи и нормативи од областа на 
урбанизмот и проектирањето. 

 
 
 
 
 
 

УПРАВИТЕЛ 
Петрит Далипи,дипл.инж.арх. 
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СОДРЖИНА НА ПРОЕКТНА ПРОГРАМА 
 

 
 

- ВОВЕД 
- ОПИС НА ПРОЕКТЕН ОПФАТ 
- ПРОЕКТНИ БАРАЊА ЗА ГРАДБИТЕ ВО ПРОЕКТЕН ОПФАТ 

• ПЛАНИРАНА НАМЕНА НА ЗЕМЈИШТЕТО ВО РАМКИТЕ НА ПРОЕКТЕН ОПФАТ 
- ПРОЕКТНИ  БАРАЊА ЗА КОМУНАЛНА  СУПРАСТРУКТУРА,  ИНФРАСТРУКТУРА И 
СООБРАЌАЕН ПРИСТАП 
- МЕТОДОЛОГИЈА 

 
- РЕШЕНИЕ ЗА УСЛОВИ ЗА ПЛАНИРАЊЕ 

 
- УСЛОВИ ЗА ПЛАНИРАЊЕ 

 
- ИЗВОД ОД ВАЖЕЧКА УРБАНИСТИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
 

 
 

- Пошироко опкружување 
- Потесно опкружување 
- Ажурирана геодетска подлога 

ГРАФИЧКИ ДЕЛ 

ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ 
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Проектната програма се однесува за УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА 
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН согласно член 62 од Законот за урбанистичко  планирање 
(Сл.Весник на РМ бр.32 од Септември 2020 год) со предмет на уредување согласно член 
58 од Правилникот за урбанистичко планирање („Сл. Весник на РСМ“ бр.225/20 ,219/21 и бр. 
104/22). 

Проектната програма за УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ 
ПЛАН е изработена согласно член 44 од Законот за урбанистичко планирање („Сл. Весник на 
РСМ“ бр.32/20) и истата е со содржина согласно член 25 став (3) од Законот за урбанистичко 
планирање („Сл. Весник на РСМ“ бр.32/20) и член 21 од Правилникот за урбанистичко 
планирање („Сл. Весник на РСМ“ бр.225/20,219/21 и бр. 104/22). 

 
Се изработува проектна програма за изработка на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ 
НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА Г2– ЛЕСНА ПРЕРАБОТУВАЧКА И ПОМАЛКУ ЗАГАДУВАЧКА 
ИНДУСТРИЈАНА  КП  323/7  И  ДЕЛ  ОД  КП  323/1,  КО  НОВО  СЕЛО  ШТИП,  ОПШТИНА 
ШТИП.Согласно тоа, како и врз основа на член 21 од Правилникот за урбанистичко 
планирање (Сл. Весник на РМ бр.225/20 и 219/21,104/22) проектна програма ја изработува и 
заверува барателот за одобрување на проектната документација. Со неа се утврдува 
границата и содржината на планскиот опфат и истата се состои од текстуален и графички 
дел. Овој документ се состои од текстуален и графички дел, а текстуалниот дел е поделен на 
повеќе содржински дела: 

- ПРОЕКТНА ПРОГРАМА 
- УСЛОВИ ЗА ПЛАНИРАЊЕ 

Во конкретниот случај проектната програма ја изработува барателот за одобрување 
на проектната документација, а во врска со изработка на: УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН 
ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА Г2– ЛЕСНА ПРЕРАБОТУВАЧКА И ПОМАЛКУ 
ЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈАНА КП 323/7 И ДЕЛ ОД КП 323/1, КО НОВО СЕЛО ШТИП, 
ОПШТИНА ШТИП. Основа за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички 
план на оваа проектна програма ќе бидат: 

 
 

• Проектна програма 
• Услови за планирање на просторот 
• Геодетски елаборат за ажурирана геодетска подлога; 
•Постојната состојба утврдена на лице место од страна на стручните лица од правното лице, 
изработувач на планот; 
• просторните можности на локалитетот; 
• одредбите кои произлегуваат од Просторниот план на Република Македонија, дадени 
во Условите за планирање на просторот; 
• податоците и информациите од органите на државната управа и другите субјекти; 
• и потребите на нарачателот 

ВОВЕД 
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Проектниот опфат на урбанистичкиот проект кој е предмет на уредување се наоѓа на, КП 323/7 

И ДЕЛ ОД КП 323/1 КО НОВО СЕЛО ШТИП, ОПШТИНА ШТИП.  

За дадениот проектен опфат веќе има издадено услови за планирање со број Y10013 од јуни 

2013год и Y10013i од декември 2022, како и важечка урбанистичка документација ЛУПД Г2 – 

лесна и незагадувачка индустрија за КП 323/7, КО Ново Село Штип, Општина Штип, дадена во 

прилог Извод од важечки план. 
Во прилог на дадените фотографии е дадено поширорко и потесно опкружување на 

проектен опфат. 
 
 

ПОШИРОКО ОПКРУЖУВАЊЕ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ОПИС НА ПРОЕКТЕН ОПФАТ 
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ПОТЕСНО ОПКРУЖУВАЊЕ 
 

 
Изработката на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ќе се 
одвива во рамките на границата на проектниот опфат кои го сочинуваат следниве катастарски 
парцели  КП 323/7 И ДЕЛ ОД КП 323/1. 

 
 

Опфатот е дефиниран со следните граници: 
 
• Од југ граничи КП 323/8, КП 320 и дел од КП323/1 

• Од исток  со КП 323/8 
• Од север КП 323/6 и КП 323/3 (пат) 
• Од запад КП323/2, КП 323/3 и дел од КП323/1 

 
Површината која ја опфаќа опишаната граница изнесува 10.2 ха 
Површината за која се потребни услови за планирање на просторот изнесува 8.0ха. 
Проектната документација треба да се изработи во размер М=1:1000 

УРБАН ПЛАННЕР ДООЕЛ ГОСТИВАР, ЈАНУАРИ 2023  



ПРОЕКТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА Г2– ЛЕСНА 
ПРЕРАБОТУВАЧКА И ПОМАЛКУ ЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈАНА КП 323/7 И ДЕЛ ОД КП 323/1, КО НОВО СЕЛО ШТИП, 

ОПШТИНА ШТИП. 

 

 
 

Границата на проектен опфат може да се опише и преку координатите на секоја 
прекршна точка, како што следи: 

 

X=7596528.5652 Y=4620573.6837 
X=7596566.3521 Y=4620655.7211 
X=7596432.8694 Y=4620712.9280 
X=7596266.6352 Y=4620784.5637 
X=7596264.6533 Y=4620779.4332 
X=7596259.5228 Y=4620781.4151 
X=7596261.5879 Y=4620786.7388 
X=7596211.6700 Y=4620808.2500 
X=7596240.4277 Y=4620885.0252 
X=7596178.4027 Y=4620696.0204 
X=7596062.9500 Y=4620858.0100 
X=7596136.5500 Y=4620790.0700 
X=7596070.1800 Y=4620715.2700 
X=7595996.6700 Y=4620783.0200 
X=7597560.4119 Y=4619223.5790 
X=7595901.9142 Y=4620681.8417 
X=7596163.6780 Y=4620497.6906 
X=7596285.4400 Y=4620678.3100 
X=7596400.0752 Y=4620629.0483 
X=7596528.5652  Y=4620573.6837 

 
 
 

Урбанистичкиот проект во деталните услови за градба треба да ги потврди и надгради 
изградените вредности во смисла на постојна урбана матрица, морфологија на терен, 
типологија на објекти и внатрешен систем на сообраќајници (пешачки и автомобилски). 
Планирањето на нови површини за градба, висините на градбата и процентот на изграденост, 
коефициентот на искористеност, одредување на минимален процент (на ниво на градежна 
парцела) на зелениот фонд  со уредување на просторот околу градбите, одредување на 
потребен број на паркинг места., како и други урбанистички параметри да бидат во 
согласност со Правилникот за урбанистичко планирање. 
Во текот на постапката да се почитуваат сите податоци, информации и мислења од сите 
надлежни институции. 

 
ПРОЕКТНИ БАРАЊА ЗА ГРАДБИТЕ ВО ПЛАНСКИОТ ОПФАТ 

НАМЕНА 
 
УРБАНИСТИЧКИ   ПРОЕКТ   ВОН   ОПФАТ   НА   УРБАНИСТИЧКИ   ПЛАН   ЗА   Г2–   ЛЕСНА 
ПРЕРАБОТУВАЧКА И ПОМАЛКУ ЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈАНА КП 323/7 И ДЕЛ ОД КП 
323/1, КО  НОВО  СЕЛО  ШТИП,  ОПШТИНА  ШТИП ќе се  изработи за утврдениот 
проектен опфат, дефиниран со линија и прекршочни точки, во рамки на кој ќе се формира 
градежна парцела на земјиште кое е д е л у м н о  во приватна сопственост .Основната 
класа на намена е дадена со Условите за планирање на просторот, а согласно Просторниот 
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ПРОЕКТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА Г2– ЛЕСНА 
ПРЕРАБОТУВАЧКА И ПОМАЛКУ ЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈАНА КП 323/7 И ДЕЛ ОД КП 323/1, КО НОВО СЕЛО ШТИП, 

ОПШТИНА ШТИП. 

 

план на Република Македонија. Истата е според Класификацијата на градбите и намените 
од Правилникот за урбанистичко планирање (Сл. Весникна РМ бр.225/20, 219/21 и 
104/22).Во текот на изработка на урбанистичкиот план може да се јави потреба од други 
класи на намени во рамките на  ланскиот опфат кои ќе бидат употребени. Согласно 
Правилникот за урбанистичко планирање (СЛ.Весник бр. 225/20, 219/20 и 104/22) 
предвидени намени во планскиот опфат се следните:  
Г – РУДАРСТВО, ЕНЕРГЕТИКА, ИНДУСТРИЈА 
Г2 - ЛЕСНА ПРЕРАБОТУВАЧКА И ПОМАЛКУ ЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА 

Комплементарни  и компатибилни намени, ќе бидат утврдени во самиот урбанистички план 
согласно Правилникот за урбанистичко планирање (Сл. Весникна РСМ бр.225/20, 219/21). 

 
 

ПРОЕКТНИ БАРАЊА ЗА КОМУНАЛНА СУПРАСТРУКТУРА, ИНФРАСТРУКТУРА И 
СООБРАЌАЕН ПРИСТАП 

 

Со Урбанистичкиот проект потребно е да се обезбеди квалитетна комунална 
инфраструктура за предметниот простор. Внатрешните инфраструктурни водови за 
снабдување со електрична енергија, телефон, вода, и канализациони инасталации, ќе 
бидат предмет на оваа урбанистичко-проектна документација и ќе бидат дефинирани 
трасите на основните инфраструктурни водови, за кои е пожелно е да се водат 
подземно во јасно дефинирани инфраструктурни коридори, а согласно добиените 
податоци и информации од органите на државната управа и други субјекти. Проектниот 
опфат се надоврзува на катастерски пат, преку кој ќе се пристапува до локацијата кој тангира 
на северната страна. 
 
Доколку при изведување на земјаните работи за поставување на објектот, се наиде 

на археолошки артефакти, односно дојде до откривање на материјални остатоци со 
културна историска вредност, потребно е да се постапи во согласност со член 65 од 
Законот за заштита на културно наследство (Сл.весник на РМ 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), 
односно веднаш да се запре со отпочнати градежни активности и да се извести надлежната 
институција за заштита    на    културно    наследство     во     смисла     на     член     129     
од     Законот. Од аспект на одржив степен на сеизмичка заштита, при изградба на 
објектите да сеизврши геомеханичко испитување на носивоста на земјиштето, каде ќе се 
постават објектите. 

 
  
 

- МЕТОДОЛОГИЈА 

Урбанистичкиот проект ќе се изработи врз основа на методологијата, која произлегува од 
одредбите утврдени со: 

 
• Законотзаурбанистичкопланирање (Сл. Весникна РМ бр.32/20); 
• Правилникот за урбанистичко планирање (Сл. Весникна РМ бр.225/20; 219/21,104/22); 
како и со почитување на друга законска регулатива што го допира планирањето и намената на просторот. 

 
Урбанистичкиот план претставува развоен документ и има крајна цел преку: 
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РЕШЕНИЕ ЗА УСЛОВИ ЗА ПЛАНИРАЊЕ 



Peny6nrrKa CeBepHa Ma(eAoHuja

Munucrepcrno ra rr(HB(yrHa cpeA[Ha
flpocTopHo nJraHrrpa]be

Republikae Maqedonise sE Veiiut

Ministria e Miedisit Jetesor
dhe Planifikimit Hap€sinor

CEKTOP 3A NPOCTOPHO NTAH14PATbE

Apx.6p . Yn1.-75 237212022

para, .....1..1...,.1?,... XW

Bp3 ocHoBa Ha qreH 88 o4 3axoHor 3a onura ynpaBHa nocranKa ("C,rryx6ex BecHrR Ha

Peny6arxa Maxe4oxrja" 6p. 724/L5), xaxo l,t Bp3 ocHoBa Ha vnea 42, cras 1 r craa 9 oA

3axosor aa yp6awtcrrvxo nnaHxparbe ("Cnyx6ex BecHrx Ha Peny6arxa Maxe4oxraja" 6p.

32/201, a Bo BpcKa co ,{neH 4, craB 3 oA 3axouor 3a cnpoBeAyBa}be xa [lpocropnror nraH Ha

Peny6rr,rxa Maxe4oxrja ("Cnyx6eu BecHr4K Ha Peny6nraxa Maxe4oxrja" 6p. 39/0al1,

MXH],rCrepoT 3a xhBoTHa cpeAr4Ha r npocTopHo nraHhpalbe, ro AoHece creAHoTo:

PEIIIEH14E
3a ycnoBH 3a nnaHxpabe Ha npocropoT

L. co oBa Pe[ueHhe sa onulrrua [llTr4 n ir ce r43AaBaaT ycnoB, 3a nnaHrpa]be Ha npooopoT co

HaMeHa necHa npepa6oryBaqxa x noManKy 3araAyBaqxa r'rx4yctprja, Ha Kn 32317 n Aen oA

Kn 3231t, KO Hoeo Ceao, OnurxHa lJlrxn'
2. BxynHara noBpuJ[Ha Ha n,naHcxhor onSar raaHecyaa 10,2 xa.

noBpu.rxHara 3a Koja ce x3AaBa oBaa AononHa Ha ycroBx 3a nnaHxpalSe Ha npocropor

x3HecyBa 5,8 xa.

AononHara Ha YcaoBure 3a nraHhpalbe Ha npocropor ce !43pa6oryBa nopaAH npoMeHa Ha

onQaror 3a xoh ce h3AaAeHh ycnoBlr 3a n.naHrpaFbe Ha npocropor 3a [3pa6orKa Ha ,nynA 3a

rarpA6a Ha o6jexr co Maca Ha HaMeHa f2 (lxgycrprcxa xara 3a npor43BoAcrBo Ha naMyK,

npxMapHa npepa6orxa Ha naMyK 14 qyBalbe Ha penpo rvrarep ra.ia,rr ra ), aa Rl1 323/7, KO HoBo

Cero, Onu:rrxa tlJnan (E,na6opar co rex. 6p. Y10013).

3. Ycrogure 3a nraHrpalbe Ha npocropor oA Toqxa 1 Ha oBa PeueHxe, uapa6oreHr o4

Arepr-$ajara 3a nnaHhpalbe Ha npocropoT co rex. 6p. Y10013i ce cocraBeH Aen Ha PeueHhero.

4. ycnoBhre 3a nnaHhpabe Ha npocropor co HaMeHa necHa npepa6oryBaqKa I noManKy

3araAyBaqRa uH$ycrp4ja, na Rn 323/l t4 Aen oA Rn 3B/7, HO Hoeo Cero, Onuruua ll]rrn
coApx(ar onurh h noce6sr oApeA6r, Hacoxr4 h peuJeHhja r 3axnyqHx comeAyaalba co

o6apayeavxa aKTr,rBHocr oA n,naHcKara AoxynesraL{vrja oA no8hcoxo Hleo r rpaorvxu
npuro3a Kor4 npercra8yBaar l43BoA oA nnaHor.

5. Co qen 4a ce o6ea6e4ra 3auJTl4Ta H yHanpeAyBarbe Ha )KhBorHara cpeAhHa npr uapa6orxa

Ha n,naHcKaTa goxyrvrenraqrja norpe6Ho e Aa ce noqhryBaar oApeA6vrre nponhuJaHh Bo

3aKoHor 3a xrgorHa cpeAhHa ("Cayx6eu BecHhK Ha PM" 6p. 53/05,87/05' 24/07,759/08'
83/Os, 48/10, L24/LO, s7/L1,723/72, s3173, 1871L3, 42h4, 44/ts, L29/7s, 192/7s' 39116 A

99/18) xaxo r noA3axoHcKhre aKrh AoHeceHh Bp3 ocHoBa Ha crt4or.

MrrrcrepcEo 3a BrBoBa cpeArHa
, npocropHo nnaH,pabe Ha

Pe.y6rnxa Ce8epHa MaxeAoHrjt

nrouraA -npec6ela EoropoAvqa" 6p.3, Cxon,e

Peny6rrxa C$epHa MaxeApHsia

+389 2 106 212



o5PA3/lOXEHl.lE

Onurrxa tllrhn, Bp3 ocHoBa Ha 'anea 42, crae 1 o4 3axonor :a yp6axrcrurxo

nnaHfipalbe ("Cnyx6ex BecHr4K Ha Peny6lrxa Maxe4oHrja" 6p' 37/20\, no4Hece 6aparoe

npexy e-yp6anraaarvr, co 6po.i Ha nocranKa ynn 46708 op,21'LO'2O22 roA', Ao Arenqrjara :a

n.flaHl,ipalbe Ha npocropor 3a h3AaBa[be Ha Aono.nHa Ha ycnosh 3a nnaHHpaFbe Ha npocropor

co HaMeHa necHa npepa6oryBaqKa r noMa,nKy 3araAyBaqxa rar4ycrpr'rja, aa Rn 323/7 A Aer, oA

Rl1323lt, NO HoBo Ceno, OnurrHa llJrnn.

CornacHo gne1 42, cra8 8 oA t4crot4MeHhor aaxoH, AreHqrjara 3a nraHi'ipabe Ha

npocropor rn nzpa6otu Ycnogrre 3a n.naH[pa]be Ha npocropor co HaMeHa necHa

npepa6oryBaqRa h noMan(y 3araAyBaqKa hHAycrphja, sa Kll 32f/7 A Ae/| oA Kn 323/1' KO

Hoeo Celo, OnulrhHa tllrr n (AonoaHa na Vcnoar 3a nnaHhpalbe Ha npocropor) A ru AocraBV

Ao Mr4HHcrepcrBoro 3a x(hBorHa cpeAr4Ha h npocropHo nnaH palbe no4 6p. Yl-11-15 2372/2022

oA 6.72.2022 to+/.Aa.
Vcaoerre 3a nraHrpalbe Ha npocropor co HaMeHa necHa npepa6oryBaqKa x noManKy

3araAyBaqKa rugycrprja, $a Rn 32317 x Aen oA Kn 3BlL, KO HoBo Ceao, Onuruxa llJrun

npercraByBaar Bne3Hx napaMerpx x GMepHXqX npx n'aHttpalbero Ha npocropor x

nocTaByBalbeTo Ha nraHcr(xTe KoHqenqx[ r peuexrja no c]{Te oonacTn penesaHTHx 3a

nnaHrpalbero Ha npocropor.
3axnyvunre corneAyBaFba,4e$rurpaur Bo ycnoBhre 3a nnaHhpalbe Ha npocropor Kot4

npor43neryBaar oA flpocropHhor uaH ua Peny6arxa Maxe4oHraja npercraByeaar o6Bp3yBa'{Kh

aKTTBHOCTh BO nOHaTaMOUJHOTO nnaHHpafbe Ha npocTopoT.

Bp3 ocHoBa Ha ropeHaBeAeHoro, a cor.nacHo 'l.neH 88 oA 3aKoHor 3a onura ynpaBHa

nocranKa ("Ca. eecurx Ha Peny6nnxa MaxeAourja" 6p. 72a/751, MrHrcrepcraoro 3a xr4BOrHa

cpeAhHa x npocropHo n,naHhpaFbe ro AoHece o8a PeueHhe a op./]'YLtA xaKo Bo Ahcno3hrl'lBor'

nPABHA nOyKA: nporr4B peuJeHxero 3a ycnoB!,.l 3a nnaH[paFbe Ha npocropor Mo]Ke Aa ce

noBeAe ynpaBeH cnop npeA HaAnexeH cyA Bo poK o4 15 4exa oA npr4eMor Ha peuJeHhero'

HA M14H[4CTEP

HA CEKTOP

o^"u*^ry;
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Местоп оложба на локацијата и ружа на ветрови
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Oбјект со класа на намена Г2 - Y10013
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Karta br. 20
Legenda:
Koristewe na zemji{teto
Tema:Bilans na namena na povr{inite
Sektor:

AGENCIJA ZA PLANIRAWE NA PROSTOROTMINISTERSTVO ZA @IVOTNA SREDINA I PROSTORNO PLANIRAWE
2002 - 2020

Sintezni karti

IZVOD OD PROSTOREN PLAN NA REPUBLIKA MAKEDONIJA
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Karta br. 22
Legenda:
Sistem na naselbi i soobra}ajna mre`a
Tema:Prostorno-funkcionalna organizacija
Sektor:Sintezni karti
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II PLANSKA DOKUMENTACIJA

1.   Vid na planot i naziv na podra~jeto na planskiot opfat

Lokalnata urbanisti~ka planska dokumentacija }e se raboti vrz vo
soglasnost na novite i tekovni zakonski propisi, pravilnici i normativi
t.e Zakonot za prostarno i urbanisti~ko planirawe (Sl. vesnik na RM.
br. 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 55/13, 163/13),
Pravilnikot za pobliskata sodr`ina, razmer i na~in na grafi~ka
obrabotka na urbanisti~kite planovi (Sl. vesnik na RM. br. 78/2006) i
Pravilnik za standardi i normativi za urbanisti~ko planirawe (Sl.
vesnik na RM br. 63/12; 126/12; 19/13; 95/13).

LUPD se izrabotuva vrz osnova na Odluka za ureduvawe i koristewe
na prostorot so opredeluvawe na grade`na parcela von planski opfat na
grad [tip i naseleni mesta vo Op{tina [tip so Lokalna Urbanisti~ka
Planska Dokumentacija, donesena od strana na Sovetot na Op{tina [tip,
br:08-1452/2, sednica odr`ana na 04.03.2013g., Uslovi za planirawe na
prostorot za izrabotka na LUPD za izgradba na objekt so klasa na namena
G2 (industriska hala za proizvodstvo na pamuk,primarna prerabotka na
pamuk i ~uvawe na repro materijali)na KP 323/7,KO Novo Selo i Re{enie
za Uslovi za planirawe na prostorot od 03.07.2013 br:15-3862/6.

Opfat zafa}a vkupna povr{ina od 3.475ha i istata e so osnovna
klasa na namena -Lesna i nezagaduva~ka industrija.

2. Geografska i geodetska mestopolo`ba na planski opfat
Opfatot e definiran so slednite granici:
 Od sever, opfatot e  ograni~en so KP 323/6
 Od zapad, opfatot e ograni~en so KP 323/1
 Od jug, opfatot e ograni~en so KP 323/1
 Od istok, opfatot e ograni~en so isto~na granica na KP 323/7
Vkupnata povr{ina opfatena vo ramkite na opi{anite granici
iznesuva 3.475ha

Geodetsko odreduvawe na planski opfat:

X=596211.67  Y=4620808.25
X=596180.06  Y=4620723.86
X=596534.64  Y=4620571.06
X=596566.25  Y=4620655.45
X=596211.67  Y=4620808.25

3. Tekstualni odredbi od izvod od plan od povisoko nivo

Izvod od Uslovi za planirawe na prostorot za LUPD za izgradba na objekt
so klasa na namena G2 (industriska hala za proizvodstvo na pamuk,primarna
prerabotka na pamuk i ~uvawe na repro materiali) na KP 323/7 KO Novo
Selo:
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4. Planska programa koja proizleguva od programata na
nara~atelot na planot i od rezultatite na analizata na
postojnata sostojba (tekst od odobrena planska programa)

Analizata na postojnata sostojba so izleguvawe na lice mesto i
zapoznavwe so sostojbata, potoa opredelbite od Uslovite za planirawe
na prostorot i programata dobiena od Edinicite na lokalnata
samouprava pri Sovetot na Op{tina [tip e baza za sozdavawe na
urbaniot koncept i opfatot na planot.

Planska programa koja proizleguva od nara~atelot na planot:

......Vrz osnova na ~len 15a stav 2 od Zakonot za prostorno i
urbanisti~ko planirawe (Sl.vesnik na RM br.51/05; 137/07; 91/09; 124/10;
18/11; 53/11; 144/12; 55/13; 163/13) izrabotena e Planska programa za
izrabotka na LUPD za KP br. 323/7  KO Novo Selo

Lokalnata Urbanisti~ka Planska dokumentacija se izrabotuva vrz
osnova na:

- Odluka za ureduvawe i koristewe na prostorot so opredeluvawe
na grade`na parcela von planski opfat na grad [tip i naseleni
mesta vo Op{tina [tip so Lokalna Urbanisti~ka Planska
Dokumentacija, donesena od strana na Sovetot na Op{tina [tip,
br:07-1452/1 sednica odr`ana na 27 Fevruari 2013 g. Vo to~ka
1.2.3. Izrabotka na LUPD za katastarska parcela broj 323/7 KO
Novo Selo(Industriska hala za proizvodstvo na pamuk,primarna
prerabotka na pamuk i ~uvawe na repro materijali) M=1:1000.

- Uslovi za planirawe na prostorot za izrabotka na LUPD za
izgradba na objekt so klasa na namena G2(industriska hala za
proizvodstvo na pamuk,primarna prerabotka na pamuk,~uvawe na
repro materijali) KP br.323/7,KO Novo selo,Op{tina [tip.)koi
proizleguvaat od prostorniot plan na R.Makedonija t.e: Re{enie
za Uslovi za planirawe na prostorot od 03.07.2013 br:15-3862/6

Vo soglasnost so ovaa dokumentacija se pristapuva kon izrabotka LUPD z
KP 323/7 KO Novo Selo. Planskata programa e izrabotena po barawe na
nara~atelot, vo slu~ajot Op{tina [tip a vrz baza na sogleduvawata i
izvr{enite procenki za razvojni planski mo`nosti.

1. OPFAT NA PLANSKATA DOKUMENTACIJA

Opfatot e definiran so slednite granici:
 Od sever, opfatot e  ograni~en so KP 323/6
 Od zapad, opfatot e ograni~en so KP 323/1
 Od jug, opfatot e ograni~en so KP 323/1

Od istok, opfatot e ograni~en so isto~na granica na KP 323/7
Vkupnata povr{ina opfatena vo ramkite na opi{anite granici
iznesuva 3.475 ha
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2. CEL NA PLANOT

Izrabotkata na Lokalna Urbanisti~ka Planska Dokumentacija za
KP br. 323/7  KO Novo Selo opfat pome|u: KP323/6, KP 323/1 i isto~na
granica na KP 323/7 se javuva poradi interesot na investitorot za
izgradba na objekt od proizvodstven karakter. Na katasterskata parcela
koja }e e predmet na rabota vo ova LUPD ne postoi izgraden grade`en
fond. Za istata KP treba, so ova urbanisti~ka dokumentacija, da se
predvidi  povr{ina za gradba koja }e bide so namena na G2( lesna
industrija) i E2(komunalna suprastruktura)

Celta na ova urbanisti~ka dokumentacija e predviduvawe objekti
za skladirawe na repro materijali kako i primarna prerabotka na
pamuk,i objekti so namena E2(komunalna sprastruktura)

So ovozmo`uvaweto na nova povr{ina za gradewe }e se ovozmo`i
formirawe na novi proizvodstveni kapaciteti koi }e bidat vo slu`ba na
Op{tina [tip.

3. PLANIRANA KLASA NA NAMENA

Za Lokalna Urbanisti~ka Planska Dokumentacija za KP br. 323/7  KO Novo
Selo e so:
Grupa na klasa na namena: G - Proizvodstvo,distribucija i servisi
Osnovna klasa na namena: G2 - lesna i nezagaduva~ka industrija
Vo namenskata upotreba na grade`noto zemji{te G2 spagaat gradbite na
lesna industrija kako: farmi,grade`na industrija, lesna i
nezagaduva~ka industrija, malo stopanstvo i sli~ni gradbi.
Kompatibilni klasi na namena na osnovnata klasa na namena:
Za G2 - Soglasno Pravilnikot za standardi i normativi za urbanisti~ko
planirawe (Sl.Vesnik br. 63/12; 126/12,19/13,95/13)
Grupa na klasa na namena: E - Infrastruktura
Osnovna klasa na namena: E2 - Komunalna suprastruktura
Vo namenskata upotreba na grade`noto zemji{te E2 spa|aat terminali od
sekakov vid,aerodromi,grani~ni premini,benziski pumpni stanici,merni
stanici,trafostanici do 20 kv,gradbi za proizvodstvo na
energija,rezervoari za voda,protiv po`arni domovi,katni gara`ni i sl.
Kompatibilni klasi na namena na osnovnata klasa na namena:
Za E2 - Soglasno Pravilnikot za standardi i normativi za urbanisti~ko
planirawe (Sl.Vesnik br. 63/12; 126/12,19/13,95/13)

Osnova za izrabotka na Lokalnata Urbanisti~ka Planska
Dokumentacija }e bide strategijata za namenska upotreba na zemji{teto
spored ova Planska programa.

Pri planiraweto na maksimalnite povr{ini za gradba da se
zadovoli uslovot za potrebniot broj na parking mesta. Parkiraweto }e se
odviva vo grade`nata parcela. Brojot na parking mesta treba da e vo
soglasno ~len 61 od Pravilnikot za standardi i normativi za
urbanisti~ko proektirawe (Sl.Vesnik na R.M br.63/12; 126/12,19/13;
95/13).
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Planot treba da se izraboti soglasno Zakonot za prostorno i
urbanisti~ko planirawe (Sl.Vesnik br.51/05; 137/07; 91/09; 124/10; 18/11;
53/11; 144/12; 55/13; 163/13), Pravilnikot za standardi i normativi za
urbanisti~ko proektirawe (Sl.Vesnik na R.M br.63/12; 126/12; 19/13;
95/13) i Pravilnikot pobliskata sodr`ina, razmer i na~in na grafi~ka
obrabotka na urbanisti~ki planovi (Sl.Vesnik br.78/06).

5. Opis i obrazlo`enie na planskiot koncept za
prostorniot razvoj i harmonizacija na prostorot na
podra~jeto vo ramkite na planskiot opfat

5.1 Komunalna suprastruktura

So realizacijata na LUPD za KP 323/7, se predviduva izgradba na objekt
ili objekti od proizvodstven karakter.Predmetniot prostor ne e
anga`iran so objekti.

5.2 Infrastruktura

- E1-komunalna infrastruktura-(soobra}ajni koridori, vodovodni,
kanalizacioni infrastrukturi, energetska infrastruktura,
telekomunikaciska infrastruktura)

- snabduvaweto so voda i odvodnuvawe na otpadnite vodi kako i
elektroenergetskata infrastruktura }e se re{ava i definira so
izgotvuvawe na Osnoven proekt, vo soglasnost so nadle`nite nistitucii.

- stacionarniot soobra}aj }e se re{ava vo ramkite na grade`nata
parcela soglasno ~l.59 i ~l.61 od Pravilnikot za standard  i normativi
za urbanisti~ko proektirawe (Sl.Vesnik na R.M br. 63/12; 126/12; 19/13;
95/13).

5.3 Planski re{enija za otstranuvwe na arhitektonski
barieri za dvi`ewe na invalidizirani lica

So cel da se spre~at arhitektonski barieri pri dvi`ewe na
invalidizirani lica se predviduva, trotoarite neposredno pred
raskrsnicite da se izvedat so blagi rampi kon kolovozot. Isto taka pred
sekoj vlez vo objektite potrebno e da postavi rampa za dvi`ewe na
invidiliziranite lica.
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6. Opis i obrazlo`enie na planskoto re{enie za izgradba
na namenskata upotreba, na grade`noto zemji{te za op{ta
upotrba.

6.1 Soobra}ajno re{enie

Vrskata do KP br. 323/7 KO Novo Selo,Op{tina [tip kade e
predvidena povr{ina so namena G2, odnosno lesna i nezagaduva~ka
industrija e ovozmo`ena preku planirana pristapna ulica koja se
oddvojuva od lokalniot asfalten pat. Soobra}ajnicata se predviduva od
severnata strana na katasterskata parcela, i e so {irina od 6m kolovoz
i 2h 1.5m trotoari so vkupen profil od 9m.

6.2. Vodovodna instalacija (planirana)
Vodosnabduvaweto vo granicite na planiraniot opfat, }e se

re{ava so alternativni na~ini, odnosno vo grade`nata parcela kade se
predviduva lesna i nezagaduva~ka industrija so kompatibilni klasi na
namena, }e se vr{at bu{otini za voda vo ramkite na parcela
Potrebi od voda:
Sekundarnata vodosnabditelna mre`a i nejzinata povrzanost so
primarnata vodosnabditelna mre`a i nejzinata postavenost vo granicite
na grade`nata parcela posebno }e bide definirana so izrabotkata na
Osnoven proekt
So planskoto re{enie se planira potrebata od voda za tehnolo{kiot
proces i odr`uvawe na komunalnata higiena, korisnikot na prostorot da
ja re{avaat vo ramkite na sopstvenata grade`na parcela preku bunarski
sistem na vodozafa}awe so minimum 2.5 bari pritisok na vodata.

6.3.    Kanalizaciona instalacija (planirana)
Po dobivaweto na izvestuvaweto od strana na nadle`nata institucija za
vodovodna i kanalizaciona infrastruktura, vo slu~ajot JP Isar,
konstatirano e deka na poso~eniot planski opfat ne postojat podzemni
instalacii. Planiranata kanalizaciona instalacija od urbanisti~kata
parcela ima mo`nost da se priklu~i kon kolektor K1 koj e vo blizina na
magistralniot pat A4(M6) od isto~na strana.

6.4. Planirana el. energetska instalacija i telefonska
instalacija.

Elektroenergetska infrastruktura
So izrabotka na LUPD (von gradski opfat) za KP br.323/7 KO Novo

Selo, Op{tina [tip,potrebno e da se obezbedi napojuvawe so elektri~na
energija.

Elektri~nata visokonaponska mre`a so transformatorskite
stanici, niskonaponska mre`a, uli~no osvetluvawe i potrebite od
planirana ednovremena snaga za site objekti se dimenzionirani spored
slednite parametri:
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Za funkcijata,  ednovremena elektri~na snaga se presmetuva
sprema neto povr{ina i slednite karakteristiki:
 za industriski objekti ..... 0,10kW/m2

Vkupnata povr{ina za gradba na ovaa parcela vo m2 iznesuva
24823m2, odnosno aproksimativnata povr{ina na gradba iznesuva 21096m2.

Pe1 ‡ vkupna ednovremena elektri~na snaga za site objekti
F'1 ‡ faktor na ednovremenost za objekt
F'Ä1 ‡ faktor na ednovremenost za  site objekti
F'1 = 0,065
Ednovremenata elektri~na snaga:
Pe1=21096.5 m2x0.1x0,065 kW/m2=137.12kW

Za predvideniot opfat, napojuvaweto so elektri~na energija }e
se obezbedi preku нисконапонски podzemen kabel,извод od novoplanirana
ТС400kV.

Komunikaciska infrastruktura
Telefonskiot soobra}aj vo naredniot period }e dovede do porast so

izgradbata na novite objekti. So planot za razvoj na pretprijatieto i
voveduvawe na novi ISDN linii, ADSL, mobilna telefonija }e se
ovozmo`i pobrza komunikacija i pristap do informaciite.

Telefonskata mre`a za povrzuvawe na telefonskite priklu~nici so
telefonskite centrali }e se vr{i vo podzemna telefonska kanalizacija
i nadzemna mre`a prema potrebite na terenot i programata na
nadle`noto pretprijatie za telefonski soobra}aj.

Za definirawe na potrebniot broj na telefonski priklu~nici, od
prvostepeno zna~ewe se namenata na objektite. Dimenzioniraweto na
telefonskata mre`a treba da se izvede prema potrebite na korisnicite.

Na~inot na izvedba i povrzuvawe na telefonskite priklu~nici,
treba da bide izvr{eno do najbliskata avtomatska telefonska centrala,
a vo soglasnost so AD "Makedonski Telekomunikacii" - podru`nica [tip.

7. Merki za za{tita

a). Merki za za{tita od zagaduvawe

Prostorot {to go zafa}a planot e na povr{ina od 3.475 ha.Osnovni
zagaduva~i na prostorot prestavuvaat, postoeweto na motoren soobra}aj i
predvidenite sodr`ini vo zonata. Imaj}i ja ovaa sostojba, vo predvid
mo`e da se izvr{i podelba na tri osnovni grupi na zagaduvawe so dadeni
osnovni smernici i merki za za{tita na istite.

- Aerozagaduvawe  i merki za za{tita.
- Zagaduvawe na po~va i podzemni vodi i merki za za{tita.
- Izvori na bu~ava i merki za za{tita.

b).   Aerozagaduvawe i merki na za{tita

Vo sega{nata sostojba kako zagaduva~i na vozduhot se javuaat izduvnite
gasovi od vozilata koi se dvi`at po postojnite soobra}ajnici.
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Za{titnoto zelenilo pokraj apsorpcionata uloga na bu~avata }e
predstavuva i priroden filter na vozduhot od izduvnite gasovi {to gi
sozdavaat motornite vozila.

Se pretpostavuva deka zagaduvaweto {to }e bide predizvikano, nema
da pretstavuva zagri`uva~ka opasnost po zagaduvaweto na `ivotnata
sredina.

Za podobruvawe na kvalitetot na vozduhot vo naselbata, na site
slobodni povr{ini, vo sklop na op{testveniot standard, predvideno e
prisustvo na zeleni povr{ini.

v).    Zagaduvawe na po~va i podzemni vodi i merki za
za{tita

So priklu~ok na gradskiot kanalizacionen sistem }e dojde do
namaluvawe na zagaduvaweto na po~vata vo dozvoleni granici.

Dene{niot stepen na razvitok na site nau~ni granki na tehnikata i
hemijata, apsolutno ovozmo`uva zdrav i ~ist `ivoten ambient, bidej}i
mo`e da se pro~isti gotovo sekoj vid na otpadni vodi.

g).    Izvori na bu~ava i merki na za{tita.

Smaluvawe na bu~avata poradi za~uvuvawe na `ivotnata sredina
na ~ovekot mo`e da se napravi na tri na~ini:

- Spre~uvawe na bu~avata na samiot izvor, {to e najispravno
re{enie no ~esto neizvodlivo.

- Smaluvawe na bu~avata podaleku od izvorot - prekinuvawe na
patot na prenesuvawe na bu~avata.

- Spre~uvawe na izlo`uvawa na lu|eto na bu~ava so li~ni
za{titni sredstva.

Vo samata industriska zona, so ogled na toa {to naselbata e industriska,
problemot so bu~avata i ne e tolku problemati~en.
Industrijata koja ovde se predviduva e lesna i nezagaduva~ka i bu~avata
e vo granicata na normalata.

Merki za za{tita se pove}e:
-Postavuvawe na visoko zelenilo na tranzitnite ulici.
-Na site slobodni povr{ini okolu site objekti predvideni se

zeleni povr{ini, koi pokraj toa {to slu`at za za{tita od bu~ava, go
podobruvat i kvalitetot na vozduhot vo naselbata.

d). Merki za za{tita i sapasuvawe

Za dadeniot planski opfat, za izrabotka LUPD za KP br. 323/7 KO
Novo Selo, Op{tina [tip, so povr{ina od 3.475 ha, predvideni se merki
za za{tita i spasuvawe,  vrz osnova na ~len 53 stav 2 od Zakonot za
za{tita i spasuvawe (Sl. Vesnik na R.M br 36/04 i 49/04) so specijalna
uredba e odreden na~inot i primenata na merkite za za{tita i spasuvawe.
So ovaa uredba se ureduva na~inot na primenuvaweto na merkite za
za{tita i spasuvawe pri planiraweto i ureduvaweto na prostorot i
naselbite vo proektite i pri izgradba na objektite , kako i u~estvoto vo
tehni~kiot pregled na izgradenite objekti.

So izrabotka na urbanisti~kata dokumentacija, vo delot {to se
odnesuva na merkite za za{tita i spasuvawe {to se planiraat za
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sproveduvawe, se vr{i  vrz osnova na procenata na zagrozenost na
opfatot za koj se izrabotuva Lokalna urbanisti~ka planska
dokumentacija.
- Merki za za{tita i spasuvawe od urnatini
Za{tita od urnatini se obezbeduva so izgradba na optimalno otporni
objekti soglasno seizmolo{kata karta na Republika Makedonija,
izgradeni so pomala koli~ina na grade`en materijal i relativno pomali
objekti.
- Merki za za{tita i sapasuvawe od svlekuvawe na zemji{teto
Ako vo ponatamo{nata obrabotka tehni~kata dokumentacija se javi
mo`nost za svlekuvawe na zemji{teto treba da se izgotvi elaborat od
izvr{eni geomahani~ki, geolo{ki i hidrotehni~ki ispituvawa.

|). Merki za za{tita od po`ari, eksplozii i opasni materii

Merkite i aktivnostite za za{tita na `ivotot i imotot na lu|eto
od po`ari opfa}aat otstranuvawe na pri~inite za nastanuvawe na
po`ari, otkrivawe, spre~uvawe na {irewe i gasnewe na po`ari,
utvrduvawe na pri~inite za nastanuvawe na po`ar kako i davawe pomo{
pri otstranuvawe na posledicite predizvikani od po`ar.

So ogled na toa deka namenata koja }e se obavuva vo planiraniot
objekt e proizvodstvo, za{titata od po`ari, eksplozii i opasno materii
e neophodno. Za{titata koja }e bide sprovedena treba da e vo soglasnost
so Zakonot za za{tita i spasuvawe (sl.vesnik na RM br.36/04; 49/04 i
86/08) i Zakonot za po`arnikarstvo (sl.vesnik na RM br.67/04)

Dokolku se sogleda potreba vo ponatamo{nata obrabotka na
tehni~kata dokumentacija t.e izrabotkata na proekt od povisoko nivo,
investitorot na tehni~kata dokumentacija potrebno e da se izgotvi
elaborat za za{tita od po`ari, eksplozii i opasni materii i da pribavi
soglasnost za zastapenosta na merkite za za{tita od po`ari.

Zapalivi materii ne treba da se skladiraat na otvoren prostor
poblisku od 6m od objektot, na potkrovjata  vo zgradi, stolbi{ta, hodnici
i drugi komunikacii. Otpadnite i drugi zapalivi materii treba da se
otstranuvaat, odnosno skladiraat na posebno opredeleni protivpo`arno
obezbedeni mesta, koi ne pretstavuvaat opasnost za neposrednata
okolina.

Fizi~kite lica pri upotreba na uredite za za{tita od po`ari se
dol`ni da gi koristat na na~in da ne ja zagrozuvaat okolinata i da ne
predizvikuvaat po`ari ili eksplozija.

Sopstvenikot odnosno korisnikot e dol`en da se gri`i za
odr`uvawe na instalaciite i uredite.

Vo objektite predvideni so planot vo smisla na merki na za{tita
od po`ar, odreden broj lica vr{at nekoja dejnost redovno ili vremeno i
vo koi mo`at da prestojuvaat podolgo ili pokratko vreme i drugi lica
kako na primer vraboteni, posetiteli,  kupuva~i i drugi.

Objektot treba taka da e lociran da se ovozmo`i pristap za
po`arnite vozila so cel da se ovozmo`uva polesna podgotovka i stavawe
vo dejstvo na potrebnata oprema za borba protiv po`arot i spasuvawe na
lu|eto. Ivi~wacite na pristapniot pat mora da bidat zakoseni poradi
lesen pristap na po`arnite vozila do objektot.
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So cel da nema pojava na zgolemeno po`arno optovaruvawe
potrebno e so izrabotkata na Arhitektonsko urbanisti~ki proekt na
objektite treba da se re{i gromobranska instalacija.

So planiraweto na hidrantskata mre`a zadovoleni se site merki
na preventiva i za{tita vo slu~aj na po`ar. Planiraweto i izrabotkata
na tehni~kata dokumentacija treba da e vo soglasnost so zakonot za
za{tita na po`ar.

Nadvore{nata hidrantska mre`a e zbir na grade`ni objekti i
uredi so koi vodata od izvor pogoden za snabduvawe so voda, so cevovodi
se doveduva na hidrantskite priklu~oci koi neposredno se koristat za
gasnewe na po`ari ili na niv se priklu~uvaat protivpo`arni vozila.

e). Merki za za{tita od voeni razornuvawa

Kako poseben vid na za{tita treba da se tretira i zasolni{teto
koe treba da se predvidi vo objektite kako vtorostepena funkcija na
nekoj prostor dovolno dimenzioniran po site standardi i lesno
pristapen i adaptabilen za kus period.

`). Merki za za{tita od prirodni nepogodi

Za dadeniot planski opfat, za izrabotka LUPD za KP br. 323/7, KO
Novo Selo,Op{tina [tip, so povr{ina od 3.475 ha, se nao|a vo podra~je
za mo`ni potresi so ja~ina do 8 stepeni po Merkalievata skala na
o~ekuvani zemjotresi, {to nametnuva zadol`itelna primena na
normativno-pravna regulativa, so koja se uredeni postapkite, uslovite i
barawata za postignuvawe na tehni~ki konzistenten i ekonomski
odr`liv stepen na seizmi~ka za{tita, kaj izgradbata na novite objekti.

8. Ekonomski obrazlo`enie za na~inot, obemot i
dinamikata na finansirawe na realizacijata na
planskite re{enija

Imajki go vo predvid brojot na tipot i karakterot na planskiot opfat za
KP br. 323/7, KO Novo Selo, Op{tina [tip, dava mo`nosti vo parcelata
koja e predmet na razrabotka da se oformi povr{ina za gradba so namena
G2 ,odnosno lesna i nezagaduva~ka industrija.

So realiziraweto na ovoj LUPD  i so novata povr{ina za gradba, }e se
zgolemat aktivnostite vo ovaa sfera i }e se podigne nivoto na usluga
kako i nivoto na bruto doma{niot proizvod koj e indikator na vkupniot
razvoj.

9. Op{ti uslovi za izgradba, razvoj i koristewe na
zemji{teto i gradbite koi va`at za celiot planski opfat

Izgradbata na novi objekti, izgradbata na komunalnite objekti i
instalacii kako i vkupnoto prostorno ureduvawe na predmetniot
lokalitet treba da se izveduva soglsno zakonskata i podzakonskata
regulativa, tehni~kite propisi vo oblasta na grade`ni{tvoto i
urbanizmot kako i ovie parametri {to se sostaven del na
dokumentacijata, vo planskiot opfat i slu`at za sproveduvawe na
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urbanisti~kiot plan, odnosno za izgotvuvawe na izvod. So ovie uslovi za
izgradba se utvrduvaat osnovnite principi, uslovi i tehni~ko-
urbanisti~ki normi koi ovozmo`uvaat primena i sproveduvawe na
koncepciite od Lokalna Urbanisti~ka Planska Dokumentacija za KP
br.323/7 KO Novo Selo, Op{tina [tip
- Grade`noto zemji{te e zemji{te ~ija {to namena i na~in na koristewe se
utvrduva so Uslovi za planirawe na prostorot izdadeni vrz baza na
Prostoren plan na R.Makedonija,
- Grade`nata parcela se utvrduva so ovaa Lokalna urbanisti~ka planska
dokumentacija.
- Lokalnata urbanisti~ka planska dokumentacija e izrabotena soglasno
ponovite i tekovni zakonski propisi, pravilnici i normativi t.e Zakonot
za prostarno i urbanisti~ko planirawe (Sl. vesnik na RM. br. 51/05,
137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 55/13, 163/13), Pravilnikot za
pobliskata sodr`ina, razmer i na~in na grafi~ka obrabotka na
urbanisti~kite planovi (Sl. vesnik na RM. br. 78/2006) i Pravilnik za
standardi i normativi za urbanisti~ko planirawe (Sl. vesnik na RM br.
63/12; 126/12; 19/13; 95/13).
- Planskiot opfat e definiran so: KP 323/1; KP 323/6; i KP 323/7
- Povr{ina za gradewe e planska odredba so koja vo lokalnata
urbanisti~ka plaanska dokumentacija se utvrduva delot od grade`nata
parcela koja se predviduva za gradewe. Pri odreduvawe na povr{ina za
gradba potrebno e da se zapazat: visini, rastojanija, procent na
izgradenost na parcelata. Dozvoleno e etapno gradewe dokolku e mo`no
oformuvawe na logi~ni i opravdani arhitektonski celini i dokolku so
proektnata dokumentacija se doka`e deka realizacija na prviot del od
povr{inata za gradba ne ja popre~uva celosnata realizacija na
planiranata povr{ina za gradba.
- Vo arhitektonskoto oblikuvawe na objektite odnosno objektot pokraj
namenskite, funkcionalnite, klimatskite, geomehani~kite, seizmi~kite,
drugite mikrolokaciski uslovi, treba da vodi smetka za
specifi~nostite na grade`nite materijali. Pokraj imperativnite uslovi
koi prizleguvaat od dozvolenite granici na izgradba, vo komponirawe na
fasadite treba da se te`ne kon nivno maksimalno usoglasuvawe so
okolinata, no sepak so maksimalno po~ituvawe na individualnosta na
arhitektot.
- Formata i visinata na krovovite se opredeluva vo zavisnost od
predlo`enata arhitektura na dadeniot objekt i od namenata na istiot.
- Potrebite za stacionaren soobra}aj (parkirawe i gara`irawe),
korisnikot }e go re{ava vo ramkite na raspolo`ivata parcela a vo
zavisnost so odredbite na Pravilnikot za standard i normativi za
urbanisti~ko proektirawe (Sl.Vesnik na R.M br.63/12, 126/12, 19/13,
95/13) Uslov {to treba da bide ispolnet pri izdavawe na odobrenie za
izgradba e obezbeduvawe na parkirawe na potrebniot broj , soglasno
Osnovniot Proekt,
- Pri izgradba na objektite vo prostorot da se ovozmo`uva nepre~eno
dvi`ewe na invalidizirani lica.
- Pri izgradbata na objektot i po potreba na investitorot dozvoleno e
koristewe na alternativnite izvori na energija so {to zagaduvaweto na
`ivotnata sredina bi bilo pomalo.
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10. Posebni uslovi za izgradba, razvoj i koristewe na
grade`noto zemji{te i gradbite za sekoja urbanisti~ka
edinica za planirawe

10.1 Urbanisti~ka parcela br.1

 Grupa na klasa na nameni: G - Proizvodstvo,distribucija i servisi
 Osnovna klasa na namena: G2- Lesna i nezagaduva~ka industrija
 Povr{ina na parcela: 21878m2

 Povr{ina za gradba: 12404m2

Bruto razviena povr{ina za gradba: 24808 m2

 Maksimalna viso~ina: N=9.0m,nivoa P+1
 - Za dadenata parcela potrebno e da se izraboti Arhitektonsko

urbanisti~ki proekt soglasno Pravilnikot za prostorno i
urbanisti~ko planirawe;

 Kota na prizemje ke se odredi so Arhitektonsko-urbanisti~kiot
proekt vo soglasnost ~l.47 od Pravilnikot za standardi i
normativi za urbanisti~ko planirawe.(sl.Vesnik na RM
63/12,126/12,19/13,95/13)

 Procent na izgradenost: 57%
 Kolski pristap: Kolski pristap na parcelata e ofozmo`en preku

pristapna ''Ulica 1'' koja vodi do KP 323/7
 Parkiraweto se planira vo ramkite na grade`nata parcela.
 Brojot na parking mesta }e se utvrduva so izrabotka na Ideen i

Osnoven proekt

10.2 Urbanisti~ka parcela br.2

 Grupa na klasa na nameni: E -Infrastruktura
 Osnovna klasa na namena: E2- Komunalna suprastruktura
 Povr{ina na parcela: 30m2

 Povr{ina za gradba: 15m2

Bruto razviena povr{ina za gradba: 15 m2

 Maksimalna viso~ina: N=3.0m
 Procent na izgradenost: 50%

Sorabotnik:
d.i.a Danilova Borislava
______________________

Ovlasten  planer:
d.i.a Nakov Ilija

_______________________
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NUMERI^KI DEL

Numeri~ki pokazateli za grade`nata parcela

Za site veli~ini koi proizleguvaat od planskoto re{enie se
dadeni so planirani vkupni povr{ini za gradewe, urbanisti~ki
parametri kako {to se procent na izgradenost na zemji{teto, koeficient
na iskoristenost na zemji{teto, povr{ini na grade`nite parceli,
planiranite  povr{ini  za gradewe i visinite na planiranite gradbi.

Tabelata gi prika`uva urbanisti~kite parametri na nivo na
grade`na parcela  i na nivo na planski opfat.

BILANSNI POKAZATELI

Br.
GP

Osnovna
klasa na
namena

Kompatibilni klasi
na namena

Maks.
kompat.

Visina
na

objekt

Povr{ina
na

parcela

Povr{ina
na gradba

Bruto
povr{ina
na gradba

Procent na
izgrad.

parkirawe
ponatam.
procedura

1.
G2 Lesna i

nezagaduva~.
industrija

B1-30%;B2-30%;B4-10%;
B2-5%;D2-30%;D3-30%;

G3-49%; G4-49%;
49% N=9.0m 21878 12404 24808 57% po ~len 61 od

PSNUP
Osnoven
proekt

2.
E2 Komunalna
suprastrukt.

B1-15%;B2-15%;B3-15%;
B4-15%; 15% N=3.0m 30 15 15 50% / /

Vkupno: / / 21908 12419 24823 / / /

Tabela 1. Numeri~ki podatoci (planska dokumentacija)

* Vrednostite na povr{inite na parcelata se informativni. Vistinskite vrednosti se dobivaat
od nadle`na institucija po kartirawe na planot.

Sorabotnik:
d.i.a Danilova Borislava

_______________________

Ovlasten planer:
d.i.a Nakov Ilija

_______________________
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ВОВЕДЕН ДЕЛ 

Предмет на работа е изработка на архитектонско урбанистучки проект (АУП во 
понатамошниот текст) за индустриски комплекс на градби во ГП1 со намена Г2-
лесна индустрија – индустриски комплекс за производство, преработка и 
складирање на памучно предиво во ЛУПД за КП 323/7, КО НОВО СЕЛО ШТИП, 
Општина Штип. 

Документацијата ќе биде изработена во согласност со поновите и тековни  
законски прописи, правилници и регулативи т.е Законот за просторно и 
урбанистичко планирање - Член 51 (Сл. весник на РМ. бр. 199/14, 44/15, 193/15, 
31/16, 64/18 и 168/18), Правилникот за поблиската содржина, размер и начин на 
графичка обработка на урбанистичките планови (Сл. весник на РМ. бр. 142/15) и 
Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Сл. Весник на 
Р.М. бр.  142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17 и 86/18).  

Планската документација се изработува врз основа на важечка 
урбанистичка документација (ЛУПД). 
 Согласно Извод од локално урбанистичка планска документација 
(ЛУПД) за КП 323/7, КО Ново Село Штип, Општина Штип, одлука бр. 07-5502/1 
од 01.08.2012год. издаден од страна на Општина Штип, оваа градежна 
парцела е со намена Г2 лесна и незагадувачка индустрија). 
Урбанистичкото решение на градежната парцела 1, предвидува изградба на 
повеќе објекти за градење, со почитување на максималната висина на градбите 
до венец, внатрешни сообраќајници, пристапи, стационарниот сообраќај, 
нивелманско решение, партерно решение, озеленување и основни водови на 
инфраструктура. 

Градежната парцела ГП1 се наоѓа на дел од КП 323/7. 
Градежната парцела која е предмет на разработка на АУП е со 

урбанистички параметри:  
− Површина на парцела: 21 878 м2 
− Површина за градба: 12 404 м2 
− Бруто површина за градба: 24 808 м2 
− Максимална висина: 9,0м со П+1 
− Процент на изграденост 57% 
− Дозволена компатибилност: Б1-30%, Б2-30%, Б4-10%, Б2-5%, Д2-30%, 

Д3-30% Г3-49% и Г4-49% 
− Пркирање: Во рамките на градежната парцела 
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1.1 ПРОЕКТНА ПРОГРАМА 
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1.2 ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА НА СНИМЕН ИЗГРАДЕН ГРАДЕЖЕН 
ФОНД, ВКУПНА ФИЗИЧКА СУПРАСТРУКТУРА И КОМУНАЛНА 
ИНФРАСТРУКТУРА ВО РАМКИ НА ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ. 

Со ЛУПД за КП 323/7, КО Ново Село Штип, Општина Штип, во ГП1 
предвидено е површина за градба со намена Г2, односно лесна и 
незагадувачка индустрија. Оваа парцела северно граничи со КП 323/6, на 
исток граничи со заштитен појас на автопат, од јужна страна со КП 323/1 и 
од западна страна 323/1. 

Според добиениот геодетски елаборат за ажурирана подлога, 
проектниот опфат се однесува за градежна парцела ГП1. 
 Од анализата на постојната состојба се констатира дека на 
земјиштето во проектниот опфат, нема изградени објекти. 
Со увид на теренот добиени се податоци за: 

- парцелите   (граници,   големина,   уреденост   и   обработка   на 
слободниот простор , помошни објекти и сл.), 
- улична мрежа  (ширина, обработка, состојба) 
- друга инфраструктура (водовод, канализација, енергија и др.). 
 

 1.1 Сообраќајна инфраструктура 
 

 Парцелата сообраќајно се опслужува преку ул:Улица 1 од важечка 
урбанистичка документација со профил 2х1,5м тротоар и 1х6м коловоз (вкупен 
профил од 9м). Улица 1 се поврзува со локалниот асфалтен пат кој води кон 
депонијата. 

 
 1.2. Комунална инфраструктура 
 
 1. Водовод 
 Во локацијата нема постојна водоводна мрежа согласно податоците добиени од 
страна на ЈП Исар. 
  
 2. Канализација 
 Согласно податоците добиени од страна на ЈП Исар, на парцелата  не постојат 
инсталации од фекална канализација. 
 
 1.3 Електро-енергетика 
 

Електрични инсталации /постоечки/ 

 На посочениот опфат поминува 400 кв далновод, високонапонски далновод кој 
е во сопственост на МЕПСО ад-Скопје и 10 кв среднонапонски воздушен далновод 
извод села ЈУГ од напојна ТС 35/10кв индустриска сопственост на ЕВН Македонија АД 
Скопје. 
 
 1.4 Инвентаризација и снимање на постојни споменички целини 
  
 Од страна на Управата за заштита на културното наследство, орган во состав 
на Министерството за култура, доставен е допис во кој се констатира дека во 
границите на проектниот опфат не постои заштитено добро ниту добра за кои 
основано се претпоставува дека претставуваат културно наследство. 
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1.2. ЕВИДЕНТИРАЊЕ ОДНОСНО ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА НА 
ГРАДБИТЕ СО ПРАВЕН СТАТУС СТЕКНАТ ПО ОСНОВ НА 
ЗАКОНОТ ЗА ПОСТАПУВАЊЕ СО БЕСПРАВНО ИЗГРАДЕНИ 
ОБЈЕКТИ 

 На градежната парцела ГП1 не постојат градби со правен статус стекнат по 
основ на законот за постапување со бесправно изградени објекти 
 

1.3. ОПИС И ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПРОЕКТНИОТ КОНЦЕПТ И  
УРБАНИСТИЧКОТО  РЕШЕНИЕ ЗА ГП 1 

 
 Методот за изработка на АУП се базира на анализи и синтези од настанатите 
потреби и проблеми на ниво на една парцела.     

Работниот процес се одвива во повеќе етапи: 

- Аналитичко - истражувачки дел 

- Графички дел 

- Изработка на програмски показатели на одредениот простор,  

- Анализи на постојната состојба на одредениот простор. 

- Нови согледувања од аспект на функцијата на овој простор како интрегален дел 
на постојниот простор. 

- Донесување на заклучоци врз основа на аналитичко истражувачките податоци. 

- Изработка на АУП за согледување на постојната состојба во границата на 
опфатот направени се детални истражувања. 

Истражувањата се извршени по пат на директен увид на теренот и аналза на добиените 
податоци. 

 Согласно Извод од ЛУПД за КП323/7, КО Ново Село, Општина Штип, одлука 
бр. 17-145/5 од 24.01.2014год. издаден од страна на Општина Штип, оваа 
градежна парцела е со намена Г2 (лесна и незагадувачка индустрија). 

Со Архитектонско-урбанистички проект за Г.П.1 на оваа парцела се 
предвидува изградба на објекти со намена Г2 – индустриски комплекс за 
производство на памучно предиво со алтернативни извори на енергија, Г4 - 
складирање на истиот и Е2 трафостаница. 

Во градежната парцела се предвидува изградба на внатрешни 
сообраќајници за пристап до објектите и несметан дотур на суровини, 
репроматеријали и излегување на готови производи, поплочени површини со 
стациониран сообраќај за задоволување на потребниот број на паркинг места 
согласно Програмата на инвеститорот, како за лесни возила така и за 
тешки моторни возила. Се предвидува една локација со паркинг места за 
лесни возила: паркинг бр. 1 со 8 паркинг места и една локација за 
паркинг за товарни возила. 

Површината на градежната парцела ГП1 изнесува 21878м2.  
Максималната површина за градба, изнесува 12404м2, дозволениот процент 
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на изграденост е 57%, Максималната висина на објектите до венец е 9м, 
катност П+1. Овие податоци се дадени во табелата:  

Н У М Е Р И Ч К И  П О Д А Т О Ц И  О Д  Л У П Д  З А  Г П 1  

 

Предвидената површина на објект  1 - стовариште (магацин) зафаќа 
18,7% од површината на градежната парцела, објект 2 – производство 
зафаќа најголем дел од парцелата и е 33,7% и трафостаница 0,1%. 
Предвидените површини за градење, намена на градбите и котата на 
венец на сите предвидени објекти од градежната парцела ГП1 прикажани 
се табеларно: 
 

 
 
Предвидените намени на површини во градежната парцела ГП1 
прикажани се табеларно: 
 

 

Со изработка на Архитектонско урбанистички проект за градежна 
парцела ГП1, се предвидува изградба на  објекти со намена: 

 
Г2,  Г 4  и  Е 2 – производство и складирање на памучно предиво со 
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вкупна површина за градба 11 496,4м2 и тоа во граници на дозволените 
површини со градежни линии. Објектите се предвидува да бидат со 
катност од П, со висина до венец од 4,5м и 3,5м (Е2), и претставуваат 
основа за изработка на основни проекти за градбите. 

 
Објект - 1 - Магацин: 

Вкупна површина за градба 4093,7 м2 
Вкупна развиена површина 4093,7 м2 
Висина на венец: Н=4,5 м. 
Катна висина: П 

Тип на кров: рамен или кос 
 

Објект - 2 – Производство: 
Вкупна површина за градба 7378.7м2 
Вкупна развиена површина 7378.7 м2 
Висина на венец: Н=4,5 м. 
Катна висина: П 
Тип на кров: рамен или кос, 

Објект - 3 – Трафостаница: 
Вкупна површина за градба 24 м2  
Вкупна развиена површина 24 м2 
Висина на венец: Н=3,5 м. 
Катна висина: П 

Тип на кров: рамен или кос, 
 

Сообраќајно решение 

Сообраќајниот пристап според ЛУПД за Г.П.1 се обезбедува преку 
пристапна улица бр. 1, која се одвојува од локалниот пат кој води до 
депонијата. Предвидените внатрешни улици во индустрискиот комплекс 
согласно ЛУПД за Г.П.1, се со следните профили: 
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 Внатрешното движење на лесни и товарни возила треба да се одвива 
кружно без пречки во возењето. Еден пристап ќе има во парцелата кој 
ќе биде наменет за лесни и тешки товарни возила кој непречено ќе 
функционира. Пристапот во парцелата е со улица со профил 2х1,5м 
тротоар и 6м коловоз (улица со двонасочно движење на возила). 
Коловозот понатаму се стеснува на 5м и ќе биде предвиден само за 
еднонасочно  кружно движење.  
Предвидени се 1 паркинг простор за лесни возила и 2 паркинг 
простори за тешки возила (простор за утовар и истовар на стока и 
репроматеријали). 
Потребниот број на паркинг места е дефиниран во проектната програма 
дадена од инвеститорот. Според тоа на паркингот за лесни возила се 
обезбедени 8 паркинг места, а за тешки возила две паркинг места  
каде што воедно ќе се врши утовар и истовар на стока. 

 

Инфраструктура 

 
 Со планот се утврдуваат и планските решенија за инфраструктурата. 
На овој простор условеноста од програмските барања значително ги 
диктира планските решенија за сообраќајниците, за фекалните и 
атмосферските инфраструктурни водови. Во помала мерка влијае на 
електричната и електронско- комуникациската инфраструктурна мрежа, 
но овие се во директна зависност од уличната мрежа, според која се 
водат. Водењето на инфраструктурата  е во инфраструктурни коридори, 
прикажани во графичките прилози. 
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Основно решение на електро инсталација 
 
 За предвидениот стопански објект, напојувањето со електрична 
енергија ќе се обезбеди преку среднонапонски подземен кабел, отцеп 
од најблискиот 10кВ далекувод (метално решеткаст столб).  
Врз база на урбанистичките показатели и специфичното оптеретување 
за односниот корисник потребно е да се изгради една трафостаница 
ТС 10/0,4кВ, со капацитет од 720 кW. Трафостаницата да се изгради во 
склоп на објектот. 
 На дадената градежна парцела поминува енергетски објект т.е. 
далекувод од 400кВ-но напонско ниво, сопственост на АД Мепсо. При 
изведба и користење на земјиштето да се почитува одредбата согласно 
член 203 и член 204 од Закон за енергетика (Сл.Весник на РМ 
бр.96/2018). 
 Електричната високонапонска мрежа со трансформаторските станици, 
нисконапонска мрежа, улично осветлување и потребите од планирана 
едновремена снага за сите објекти се димензионирани според следните 
параметри: 
 За функцијата,  едновремена електрична снага се пресметува спрема нето 
површина и следните карактеристики: 

 
за индустриски објекти ..... 0,10kW/m2 

 

Вкупната површина за градба на оваа парцела во м2 изнесува 11548m2,  

Pe1 ‡ вкупна едновремена електрична снага за сите објекти 

F'1 ‡ фактор на едновременост на објект 

F'Ä1 ‡ фактор на едновременост на сите објекти 

F'1 = 0,065 

Едновремената електрична снага: 

Pe1=11538 m2x0.1x0,065 kW/m2=75,06kW 

 

За предвидениот опфат, напојувањето со електрична енергија ќе се 
обезбеди преку нисконапонски подземен кабел,извод од новопланирана  ТС400kV. 

Комуникациска инфраструктура 

 Телефонскиот сообраќај во наредниот период ќе доведе до пораст со изградбата 
на новите објекти. Со планот за развој на претпријатието и воведување на нови ТК 
линии, АДСЛ, мобилна телефонија ќе се овозможи побрза комуникација и пристап до 
информациите. 

 Телефонската мрежа за поврзување на телефонските приклучници со 
телефонските централи ќе се врши во подземна телефонска канализација и надземна 

Март 2020 



 АУП за индустриски комплекс за градби во  ГП1, со намена Г2-лесна ииндустрија - индустриски 
комплекс за производство, преработка и складирање на памучно предиво, во  ЛУПД за КП323/7, 

КО НОВО СЕЛО ШТИП, Општина Штип                                                    

Тех. бр.04/2020 

 

мрежа према потребите на теренот и програмата на надлежното претпријатие за 
телефонски сообраќај. 

 За дефинирање на потребниот број на телефонски приклучници, од првостепено 
значење се намената на објектите. Димензионирањето на телефонската мрежа треба 
да се изведе према сегашните и идните потреби на корисниците. 

 Начинот на изведба и поврзување на телефонските приклучници, треба да биде 
извршено до најблиската автоматска телефонска централа, а во согласност со АД 
"Македонски Телеком" - подружница Штип.  

Водоводна инфраструктура 

Водоснабдувањето во границите на градежната парцела, ќе се решава со 
алтернативни начини, односно во градежната парцела каде се предвидува лесна и 
незагадувачка индустрија со компатибилни класи на намена, ќе се вршат бушотини за 
вода во рамките на парцела 

Потреби од вода: 

Секундарната водоснабдителна мрежа и нејзината поврзаност со примарната 
водоснабдителна мрежа и нејзината поставеност во границите на градежната парцела 
посебно ќе биде дефинирана со изработката на Основен проект  

Со планското решение се планира потребата од вода за технолошкиот процес и 
одржување на комуналната хигиена, корисникот на просторот да ја решаваат во 
рамките на сопствената градежна парцела преку бунарски систем на водозафаќање со 
минимум 2.5 бари притисок на водата. 

Канализациона инфраструктура 

 По добивањето на известувањето од страна на надлежната институција за 
водоводна и канализациона инфраструктура, во случајот ЈП Исар, констатирано е дека 
на посочениот плански опфат  не постојат подземни инсталации. Планираната 
канализациона инсталација од урбанистичката парцела има можност да се приклучи 
кон колектор К1 кој е во близина на магистралниот пат А4(М6) од источна страна. 
Отпадните води од технолошкиот процес пред испуштање во реципиентот (колектор 
К1) потребно е да се прочис/тат со предтретман согласно Уредбата за класификација 
на водите (Сл.весник на РМ 18/99). 

 
1.4. МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА 

Предмет на работа е изработка на АУП заради утврдување површини за градење 
за ГП1, од ЛУПД за КП323/7, КО Ново Село Штип, Општина Штип, 

 
a) ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ОД ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИИ И ОПАСНИ 

МАТЕРИИ  
 
 Во објектите предвидени со планот во смисла на мерки на заштита од пожар, 
одреден број лица вршат дејност редовно или времено и во кои можат да престојуваат 
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подолго или пократко време и други лица како на пример вработени, посетители,  и 
други. 
 Сите објекти се лоцирани така да се пристапни за пожарните возила, а 
ширината на пристапот не смее да биде помала од 6,0 м. со што се овозможува лесна 
подготовка и ставање во дејство на потребната опрема за борба против пожарот и 
спасување на луѓето. Ивичњаците на пристапниот пат мора да бидат закосени поради 
лесен пристап на пожарните возила до објектот. 
 Со планирањето на хидрантската мрежа задоволени се сите мерки на 
превентива и заштита во случај на пожар. Планирањето и изработката на техничката 
документација треба да е во согласност со законот за заштита 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. 
 При изработка на Основен проект за објектите кои се предвидува да бидат 
изградени од цврста градба (придружни објекти), треба да се почитуваат  
пропишаните мерки за заштита од пожари, согласно Законот за заштита и 
спасување (Сл. Весник на РСМ бр. 36/04, 49/04, 86/08, 18/11 и 93/12), Законот за 
пожарникарство (Сл. Весник на РСМ бр 67/04, 81/07, 55/13) и другите позитивни 
прописи со кои е регулирана оваа област. Во однос на заштитата од пожари, во 
наведената документација да се реши и громобранската инсталација, со цел да 
нема појава на зголемено пожарно оптоварување. 
 
 

b) 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 изградбата на објектите.  
 Во урбанистичките решенија се утврдува претпоставениот степен на 
урнатини, нивниот однос према слободните површини и степенот на проодност на 
сообраќајниците. При проектирањето да се води сметка да не се создаваат тесни 
грла на сообраќајниците и зони на тотални урнатини.  
 Заштитата од урнатини се обезбедува со изградба на оптимално отпорни 
објекти согласно сеизмолошката карта на РСМ, кои се изградени со помала 
количина на градежен материјал и релативно помали тежини. 
 

c) ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ОД ПОПЛАВИ, УРИВАЊЕ НА БРАНИ И ДРУГИ 
АТМОСФЕРСКИ НЕПОГОДИ  
 

 При изработка на Урбанистичката Планска Документација да се предвидат и 
пропишат мерките за заштита од поплави, уривање на брани и други атмосверски 
непогоди согласно Законот за заштита и спасување (“Службен весник на РМ” бр. 
36/04, 49/04 и 86/08),и другите позитивни прописи со кои е регулирана оваа област. 
 

d) ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ОД СВЛЕКУВАЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕТО  
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 При изработка на Државната урбанистичка планска документација, со оглед 
на конфигурацијата на теренот, претпоставува можно настанување на свлекување 
на земјиштето, потребно е да се изготви елаборат од извршени геомеханички, 
геолошки и хидролошки испитувања. 
 

e) РАДИОЛОШКА, ХЕМИСКА И БИОЛОШКА ЗАШТИТА  
  
 Да се предвидат мерките за радиолошка, хемиска и биолошка заштита. 
Согласно Процената на загрозеност од природни непогоди и други несреќи на 
опфатот за кој се однесува урбанистичкиот план, а имајки ги предвид одредбите од 
Законот за заштита и спасување-пречистен текст (Сл. Весник на РСЛ бр. 93/12), 
може да се вградат и други мерки за заштита и спасување.  
 Исто така, при проектирањето, да се имаат предвид одредбите од 
Правилникот за мерки за заштита и спасување од пожари, експлозии и опасни 
материи. (Сл весник на РСМ број 32/11), како и обврската при изградба на објекти 
да се изготвува техничка документација – елаборат за заштита од пожари, 
експлозии и опасни материи кој е дел од процесот за добивање на одобрение за 
градење. 

 
f) МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА ОД ЗАГАДУВАЊЕ 

 При издавањето на одобрението за градење за новите објекти доколку е 
потребно ќе се бара изработка на Студија за влијанието врз животната средина и нема 
да биде дозволено изградба на објекти кои се загадувачи на животната средина и 
природата. 

• Аерозагадување и мерки на заштита 
 Основен загадувач на просторот претставува постоењето на моторен сообраќај, 
кој со изградбата на новите капацитети уште повеќе ќе се зголеми. Имајќи ја оваа 
состојба во предвид, може да се изврши поделба на две основни групи на загадувања 
со дадени основни смерници и мерки за заштита на истите: 
- аерозагадување и мерки за заштита 
- загадување на почва и подземни води и мерки за заштита 
- извори на бучава и мерки за заштита 
Во сегашната состојба како загадувачи на воздухот се јавуваат издувните гасови од 
возилата и камионите кои се движат по постојните улици и внатре во комплексот. 
За подобрување на квалитетот на воздухот во локалитетот, на сите слободни 
површини предвидени се зелени површини. 

• Загадување на почва и мерки за заштита 
За цврстиот отпад се предвидува собирање во контејнери за отпадоци и нивно 
редовно евакуирање до депонија. Со тоа ќе се спречи загадување и на почвите и на 
подземните води, а со тоа и на животната и работна средина воопшто. 
 

g) ИЗВОРИ НА БУЧАВА И МЕРКИ НА ЗАШТИТА 
Смалување на бучавата поради зачувување на животната средина на човекот може да 
се направи на три начини: 
- Спречување на бучавата на самиот извор, што е најисправно решение но често 
неизводливо. 
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- Смалување на бучавата подалеку од изворот - прекинување на патот на 
пренесување 
на бучавата. 
- Спречување на изложувања на луѓето на бучава со лични заштитни средства. 
Во самата индустриска зона, со оглед на тоа што населбата е индустриска, проблемот 
со бучавата и не е толку проблематичен. 
Индустријата која овде се предвидува е лесна и незагадувачка и бучавата е во 
границата на нормалата. 
Мерки за заштита се повеќе: 
-Поставување на високо зеленило на транзитните улици. 
-На сите слободни површини околу сите објекти предвидени се зелени површини, кои 
покрај тоа што служат за заштита од бучава, го подобруват и квалитетот на воздухот 
во зоната: 
 

h) МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА И САПАСУВАЊЕ 
Врз основа на член 53 став 2 од Законот за заштита и спасување (Сл. Весник на Р.М 
бр 36/04 и 49/04) со специјална уредба е одреден начинот и примената на мерките за 
заштита и спасување. Со оваа уредба се уредува начинот на применувањето на 
мерките за заштита и спасување при планирањето и уредувањето на просторот и 
населбите во проектите и при изградба на објектите, како и учеството во техничкиот 
преглед на изградените објекти. 
Со изработка на АУП, во делот што се однесува на мерките за заштита и спасување 
што се планираат за спроведување, се врши врз основа на процената на загрозеност 
на опфатот за кој се изработува деталниот урбанистички план. 

 
i) МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА ОД ВОЕНИ РАЗУРНУВАЊА 

 Како посебен вид на заштита треба да се третира и засолништето кое треба да 
се  предвиди во објектите како второстепена функција на некој простор доволно  
димензиониран по сите стандарди и лесно пристапен и адаптабилен за кус период. 
 

j) ЗАШТИТА ОД ПРИРОДНИ НЕПОГОДИ 
 Со оглед дека територијата е изложена на сеизмичко дејство со интензитет од 8 
степени по МСЅ скалата, потребно е применување на принципите на асеизмичко 
градење на објектите. Густината на објектите односно нивното растојание е планирано 
во доменот за сеизмичкото проектирање со помали висини на објектите и со поголеми 
попречни профили на сообраќајниците, со што во случај на сеизмичко рушење може 
да се обезбеди проток на луѓе и возила. 
 

k) МЕРКИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА БАРИЕРИ ЗА ЛИЦА СО ИНВАЛИДНОСТ 
 Со цел да се спречат архитектонски бариери при движење на инвалидизирани 
лица се предвидува, тротоарите непосредно пред раскрсниците да се изведат со благи 
рампи кон коловозот. Исто така пред секој влез во објектите потребно е да постави 
рампа за движење на инвидилизираните лица односно да се создадат услови за 
движење на лица со инвалидитет. 
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 Површините за движење на пешаците како тротоари, пешачки улици, пешачки 
патеки и плоштади треба да се димензионирани согласно Член 76 од Правилникот за 
стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 
217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17 и 86/18). 
 
1.5. ОПШТИ УСЛОВИ 

5.1. Со овие услови за градба се утврдуваат основните принципи, услови и 
техничко-урбанистички норми кои овозможуваат примена и спроведување на 
концепциите од ЛУПД за КП 323/7, КО Ново Село Штип, Општина Штип. 

5.2. Градежната линија е планска одредба која претставува граница на 
површината за градење во градежната парцела и ја дефинира просторната 
граница до која градбата може да се гради. Градежната линија може да 
се спроведува со дозволени пречекорувања од страна на издадените 
елементи од архитектонска пластика на градбите, сѐ во согласност со 
важечкиот Правилник. 

5.3. Во првостепена пластика спаѓаат: ризалити, влезни партии, 
конструктивни столбови, вертикални комуникации и други делови на 
архитектонска основа до 30см. 

5.4. Во третостепена пластика спаѓаат: пиластри, корнизи, подпрозорници, 
венци и друга архитектонска пластика до 30см. 

5.5. Во вкупно изградена површина не влегуваат површините од 
пречекорувањата. 

5.6. При проектирање на објект треба да се применат услови за движење 
на лица со инвалидитет, пропишани во Правилникот за стандарди и 
нормативи за урбанистичко планирање. (Сл.Весник на РМ 142/15, 217/15, 
222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17). 

5.7. За случајни откритија на споменички добра постојат обврски на 
наоѓачот согласно член 65 од Законот за заштита на културно наследство 
(сл. Весник на Р.М. бр. 20/04, 115/07, 18/11) да се пријави до 
Министерство за култура за преземање на заштитни мерки на истите. 

5.8. При понатамошна употреба и користење на земјиштето да се почитува 
Правилник за изградба на надземни електроенергетски водови со 
номинален напон од 1кВ до 400кВ (Сл.Весник на Р.М. бр.25/2019 од 
01.02.2019) 

5.9. При изведба и користење на земјиштето да се почитува одредбата 
согласно член 203 и член 204 од Закон за енергетика (Сл.Весник на РМ 
бр.96/2018).  

Член 203: 
 (1) Не се дозволува изградба и изведување на други работи, 
засадување на растенија и дрвја на земјиште под, над и покрај 
енергетските објекти, уреди и постројки, со кои се нарушува процесот на 
производство, пренесување и дистрибуција на енергија или се загрозува 
безбедноста на луѓето и имотот.  
 (2) По исклучок од ставот (1) на овој член, ако изведувањето на 
работите е неопходно за остварување на јавен интерес, вршителот на 
енергетската дејност по барање на изведувачот на работите е должен 
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да даде писмена согласност за изведување на работите во рок од 15 дена 
од денот на поднесувањето на барањето, во која ги определува и 
потребните заштитни мерки за објектите, уредите и постројките.  
 (3) Преземање на заштитни мерки определени во согласноста од 
ставот (2) на овој член е на трошок на изведувачот на работите. 

 
Член 204: 

 (1) Сопственикот, односно корисникот на земјиште е должен да 
дозволи привремен премин преку тоа земјиште за вршење премер, 
снимање, проектирање и изведување на работи на одржување и 
реконструкција на енергетски објекти, како и за вршење на инспекциски 
надзор на објектите кои се поставени на тоа земјиште. 
 (2) Сопственикот, односно корисникот на земјиштето има право на 
надоместок за штетата настаната со работите од ставот (1) на овој 
член. 
 
 
1.6. ПОСЕБНИ УСЛОВИ 

  
 Од АУП за индустриски комплекс на градби во ГП1 со намена Г2-лесна 
индустрија – индустриски комплекс за производство, преработка и складирање 
на памучно предиво во ЛУПД за КП 323/7, КО НОВО СЕЛО ШТИП, Општина 
Штип. Посебните  услови  за  градење  се  основа  за  изработка на 
идејни и основни проекти за градбите и инфраструктурата. 

 

ОБЈЕКТ БР.1  

Основна класа на намени: Г4 - магацин  
Мах.површина за изградба: 4093,7 м2 
Бруто површина за градба:  4093,7 м 2  
Процент на изграденост: 18,7% 
Мах. височина до венец: Нмах=4,5метри, 
Катност:П(приземје) 
Нулта кота на плоча: 279,5м 
Тип на кров: кос и рамен 
 

 

ОБЈЕКТ БР.2 

Основна класа на намени: Г2 - производство  
Мах.површина за изградба: 7378,7 м2 
Бруто површина за градба:  7378,7 м2  
Процент на изграденост: 33,7% 
Мах. височина до венец: Нмах=4,5метри, 
Катност:П(приземје) 
Нулта кота на плоча: 272,9м 
Тип на кров: кос и рамен 
 

Март 2020 



 АУП за индустриски комплекс за градби во  ГП1, со намена Г2-лесна ииндустрија - индустриски 
комплекс за производство, преработка и складирање на памучно предиво, во  ЛУПД за КП323/7, 

КО НОВО СЕЛО ШТИП, Општина Штип                                                    

Тех. бр.04/2020 

 

 

ОБЈЕКТ БР .3  

Основна класа на намени: Е2 - трафостаница 
Мах.површина за изградба: 24 м2  
Бруто површина за градба:  24 м2  
Процент на изграденост: 0,1% 
Мах. височина до венец: Нмах=3,5метри, 
Катност:П(приземје) 
Нулта кота на плоча: 272,9м 
Тип на кров: кос и рамен 
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ПРОЕКТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА Г2– ЛЕСНА 
ПРЕРАБОТУВАЧКА И ПОМАЛКУ ЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈАНА КП 323/7 И ДЕЛ ОД КП 323/1, КО НОВО СЕЛО ШТИП, 

ОПШТИНА ШТИП. 
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