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РАБОТЕН ТИМ: 

УПРАВИТЕЛ: 

ДЕКЕМВРИ, 2022 

Фаза:Урбанистички проект 

дипл. инж.арх.Петрит Далипи 

УРБАН ПЛАНЕР ДООЕЛ, ГОСТИВАР 

УПРАВИТЕЛ 

Петрит Далипи, дипл. инж. арх. 
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СОДРЖИНА: 

- Регистрација на проектантското претпријатие 

- Лиценци и овластување на носителот на проектна документација 

Урбанистички проект: 

3. ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ -ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ

ВОВЕД 

3.1. Површина и опис на границите на проектен опфат со географско и геодетско 
одредување на неговото подрачје 
3.2. Историјат на планирањето и уредувањето на подрачјето во близина на проектниот 
опфат и неговата непосредна околина 
3.3. Податоци за природните чинители кои можат да влијаат на развојот на подрачјето 
во рамки на проектниот опфат, на проектни решенија и на нивното спроведување: 
географски, геолошки, геомеханички, сеизмички, климатолошки, хидрографски, 
хидролошки податоци, природни ресурси, заштитени еко системи и друго 
3.4. Податоци за создадените вредности и чинители кои ја синтетизираат состојбата на 
начинот на човековата употреба на земјиштето во рамките на проектенот опфат: 
културно, историски, демографски, економски, стопански, сообраќајни, социјални и 
други чинители 
3.5. Инвентаризација на: земјиштето во проектниот опфат, изградениот градежен фонд, 
вкупната физичка супраструктура и инсталации во рамки на проектниот опфат 
3.6. Инвентаризација на градби со режим на заштита на културно наследство, постојни 
споменички целини, културни предели и друго 
3.7. Инвентаризација на изградената комунална инфраструктура: сообраќајните, 
електричните, канализациските, водоводните, поштенските, гасоводните, 
топловодните, телефонските и другите водови и објекти 
3.8. Други податоци од субјектите од член 47 од Законот за урбанистичко планирање, 
релевантни за подрачјето во проектенот опфат 
Извод од план од повисоко ниво 

4. ДОКУМЕНТAЦИОНA ОСНОВA НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ -ГРАФИЧКИ ДЕЛ

1. Услови за планирање
2. Ажурирана геодетска подлога
3. Карта на изграден градежен фонт и комунална супраструкутра
4. Карта на изградена комунална инфраструктура

5.ПЛAНСКИ ДЕЛ НА УРБАНИСТИЧКИОТ ПРОЕКТ -ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ

5.1 Проектна програма 
5.2 Инвентаризација на снимен изграден градежен фонд, вкупна физичка 
супраструктура и инфраструктура во рамки на проектниот опфат 
5.3 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 
Сообраќајна и комунална инфраструктура 
Сообраќаен план 
Нивелациски план 



Друштво за проектирање,градежништво,трговија и услуги 
УРБАН ПЛАНЕР ДООЕЛ 

Ул."Иво Лола Рибар"бр.8,Гостивар 

УРБАН ПЛАННЕР ДООЕЛ 010-УП/2022 

Хидротехничка инфраструктура 
Електрика 
Хортикултура 
5.4 Детални услови за проектирање и градење 
5.5 Мерки за заштита на животна средина 
5.6 Мерки за за заштита и спасување 
5.7 Мерки за заштита на природното наследство 
5.8 Мерки за заштита на културно - историско наследство 

6. ПЛАНСКИ ДЕЛ НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ- ГРАФИЧКИ ДЕЛ

1. Извод од урбанистички план со нанесен проектен опфат
2. Ажурирана геодетска подлога преземена од геодетскиот елаборат, со нанесена
граница на проектниот опфат 
3. Урбанистичко решение за проектниот опфат ( површини за градење )
4. Урбанистичко решение за проектниот опфат ( сообраќај и нивлеманско решение )
5. Урбанистичко решение за проектниот опфат ( приклучни точки и инфраструктура )
6. Урбанистичко решение за проектниот опфат ( хортикултура )
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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  
УРБАНИСТИЧИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН, A4.3-ВИКЕНД КУЌИ 
И ДРУГИ ОБЈЕКТИ ЗА ВРЕМЕНО СМЕСТУВАЊЕ, НА КП 3607, КП 3608 и КП 3609 КО 
ШТИП ВОН ГРАД, ОПШТИНА ШТИП, УРБАН ПЛАНЕР ДОЕЛ, ГОСТИВАР го издава 
следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПЛАНЕР 

За изработка на УРБАНИСТИЧИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН, A4.3-
ВИКЕНД КУЌИ И ДРУГИ ОБЈЕКТИ ЗА ВРЕМЕНО СМЕСТУВАЊЕ, НА КП 3607, КП 3608 
и КП 3609 КО ШТИП ВОН ГРАД, ОПШТИНА ШТИП УРБАН ПЛАННЕР ДОЕЛ, 
ГОСТИВАР со технички број 010-УП/2022,како извршител се назначува: 

 Петрит Далипи,дипл.инж.арх.-планер

Планерите се должни планот 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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ПРЕДМЕТ: БАРАЊЕ ПОДАТОЦИ И ИНФОРМАЦИИ 

ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН, A4.3-
ВИКЕНД КУЌИ И ДРУГИ ОБЈЕКТИ ЗА ВРЕМЕНО СМЕСТУВАЊЕ, НА КП 3607, КП 3608 и КП 
3609 КО ШТИП ВОН ГРАД, ОПШТИНА ШТИП УРБАН ПЛАННЕР ДОЕЛ, ГОСТИВАР 

Почитувани,  

Согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл.Весник на РМ бр.32/20), 
Ви доставуваме Барање за податоци и информации со кои располагате за ДОНЕСУВАЊЕ НА 
УРБАНИСТИЧИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН, A4.3-ВИКЕНД КУЌИ И 
ДРУГИ ОБЈЕКТИ ЗА ВРЕМЕНО СМЕСТУВАЊЕ, НА КП 3607, КП 3608 и КП 3609 КО ШТИП ВОН 
ГРАД, ОПШТИНА ШТИП УРБАН ПЛАНЕР ДОЕЛ, ГОСТИВАР 

Прилог: Ажурирана геодетска подлога формат 

Изработил:  

дипл.инж.арх. Далипи Петрит 

емаил:petritdalipi@gmail.com 

емаил: bori_danilova@hotmail.com 

тел:078/385- 006 

УРБАН ПЛАНЕР ДООЕЛ- 
Гостивар 

УПРАВИТЕЛ 

Диа Далипи Петрит 
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                                                                                                                  ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ Скопје 

                                             Друштво за дистрибуција на електрична енергија 

10-26/3-389 од 08.08.2022                                                                                                         

                                                                                                                                                      Скопје 

Одговорно лице: Мартин Јанковски 

Контакт телефон: 072 933 420 

e-mail: martin.jankovski@evn.mk 

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

Почитувани, 
 

Во врска со Вашиот допис број 10-23/3-389 од 28.07.2022 година, со кој барате да Ви издадеме 
податоци за електроенергетски објекти и инфраструктура од ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ, Скопје за изработка 
на УРБАНИСТИЧИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН, A4.3-ВИКЕНД КУЌИ И ДРУГИ ОБЈЕКТИ ЗА 
ВРЕМЕНО СМЕСТУВАЊЕ, НА КП 3607, КП 3608 и КП 3609 КО ШТИП ВОН ГРАД, ОПШТИНА ШТИП, Ве известуваме 
дека во согласност со податоците од службената евиденција, располагаме со следните податоци:    
 

 110(35)kV  Трафостаница  
 110kV Подземна мрежа 
 110kV Надземна мрежа 
 35kV Подземна мрежа 
 35kV Надземна мрежа 

 
 10(20)/0.4kV Трафостаница 
 10(20)kV Подземна мрежа 
 10(20)kV Надземна мрежа 

 

 0.4kV Подземна мрежа   
 0.4kV Надземна мрежа 

 
 Друго     На предметната локација НЕМА наши ел.енергетски инсталации 

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



МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД-СКОПЈЕ  

Адреса: Кеј 13-ти Ноември 6, 1000 Скопје, Република Северна Македонија 

Tелефон: +389 2 3100 200 | Факс: +389 2 3100 300 | Internet:  www.telekom.mk 

Контакт центар за приватни корисници: +389 2 122, +389 70 122|E-Mail: kontakt@telekom.mk 

Контакт центар за деловни корисници: +389 2 120, +389 70 120|E-Mail: biznis.kontakt@telekom.mk 

ЕМБС: 5168660 | Oсновна главнина: МКД 9.583.887.733,00 

ISO 9001, ISO 14001 и ISO 27001 сертифицирана компанија

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

Бр: 44828 

Дата: 04.08.2022 

До 
Друштво за проектирање, градежништво, трговија и услуги 
УРБАН ПЛАНЕР ДООЕЛ 
Ул. Иво Лола Рибар бр.8 
1230 Гостивар 

Ваше упатување Барање на податоци и информации 

Наше контакт лице 
Перо Ѓорѓески, Елизабета Манева 

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

Во врска со Известување за планирани и постојни тк инсталации 

Почитувани, 

Во врска со Вашето Барање, добиено преку системот е-урбанизам, со кое што барате податоци за 
изработка на УРБАНИСТИЧИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН, A4.3-ВИКЕНД КУЌИ И 
ДРУГИ ОБЈЕКТИ ЗА ВРЕМЕНО СМЕСТУВАЊЕ, НА КП 3607, КП 3608 и КП 3609, КО ШТИП ВОН ГРАД, 
ОПШТИНА ШТИП, Ве известуваме дека во границите на планскиот опфат нема постојна МКТ 
инфраструктура. 

Напомена: Информациите содржани во овој документ се доверливи и тие се наменети за користење само од 
страна на примателот. Примателот е обврзан да превземе разумно ниво на грижа заради заштита на 
доверливите информации содржани во документот. Воедно, примателот е обврзан документот или било кој 
дел од неговата содржина да не го открива или дистрибуира на трети лица кои не се засегнати со актуелниот 
предмет, а заради спречување на можни злоупотреби. 

Со почит, 

Македонски Телеком АД Скопје 

        По овластување на  

Директор на сектор за пристапни мрежи 

 Васко Најков 



19.08.2022г. 

 
 
Архивски број: 09-147/2  
 
 
До:,,Атриум студио,,Штип 
 
 
Предмет: Податоци,информација,услови,доставува; 
 
Врска Ваш акт бр.на постапка 44828 од 28.07.2022г. 
 

Согласно чл. 32став 1 од Законот за просторно и урбанистичко 
планирање и задолжувањето од Директорот на ДЗС 02-2731/1од 19.11.2020 
година, Одделението за издавање на урбанистичка согласност при Секторот за 
превенција, планирање и развој во Дирекција за заштита и спасување,  
Подрачно одделение за ЗиС-Штип,информира: 
 
Почитувани, 

Ве известуваме дека Дирекцијата за заштита и спасување не располага 
ниту има податоци за постоечка или планирана инфраструктура на планскиот 
опфат за ,,Изработка на Урбанистички Проект вон опфат на урбанистички 
план,А4.3- викенд куќи и други објекти за времено сместување,на КП 
3607,КП 3608 и КП 3609 КО Штип вон град,,Општина Штип. 
 
                

Исто така, во прилог на дописот, Дирекцијата за заштита и спасување Ви 
доставува претходни услови за заштита и спасување со цел истите да се 
вградат во изработката на,,Изработка на Урбанистички Проект вон опфат на 
урбанистички план,А4.3- викенд куќи и други објекти за времено 
сместување,на КП 3607,КП 3608 и КП 3609 КО Штип вон град,,Општина 
Штип. 

  
 
 
 
 
 



 
Во делот МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ, да се опфатат следните 
мерки: 
 
 
 

1. ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ОД ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИИ И ОПАСНИ 

МАТЕРИИ 

При изработка на Основен проект за објектите кои се предвидува да бидат 
изградени од цврста градба (придружни објекти), треба да се почитуваат 
пропишаните мерки за заштита од пожари, согласно Законот за заштита и 
спасување (Сл. Весник на РСМ бр. 36/04, 49/04, 86/08, 18/11 и 93/12), Законот 
за пожарникарство (Сл. Весник на РСМ бр 67/04, 81/07, 55/13) и другите 
позитивни прописи со кои е регулирана оваа област. 
Во однос на заштитата од пожари, во наведената документација да се реши и 
громобранската инсталација, со цел да нема појава на зголемено пожарно 
оптоварување. 
 

2. 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. 
 

3. 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. 

 
4. ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ОД СВЛЕКУВАЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕТО 
 
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. 
 
 
 



 
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. 

           Наведените  претходни услови треба да се вградат во 
,,Изработка на Урбанистички Проект вон опфат на урбанистички 
план,А4.3- викенд куќи и други објекти за времено сместување,на КП 
3607,КП 3608 и КП 3609 КО Штип вон град,,Општина Штип. 

Или Откако ќе ги разработите и вградите условите за заштита и 
спасување во Урбанистичката документација во ,,Изработка на Урбанистички 
Проект вон опфат на урбанистички план,А4.3- викенд куќи и други објекти 
за времено сместување,на КП 3607,КП 3608 и КП 3609 КО Штип вон 
град,,Општина Штип,да ја доставите до Дирекцијата за заштита и спасување 
Подрачно одделение за ЗиС-Штип, за да добиете мислење за застапеност на 
мерките за заштита и спасување.  
 
 
Подрачно Одделение за Заштита и Спасување-Штип 
Овластено лице 
Перикли Лазаров 
 
 
 
Подготвил: 
Предал: 
Прегледал: 
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                                                                                                                  ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ Скопје 

                                             Друштво за дистрибуција на електрична енергија 

10-26/3-517 од 08.11.2022                                                                                                         

                                                                                                                                                      Скопје 

 

 

 

Одговорно лицe: Мартин Јанковски 

Контакт телефон: 072 933 420 

 

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

 
 
Почитувани, 
 

Во врска со Вашиот допис број 10-23/3-517 од 22.10.2022 година, со кој барате да дадеме 
мислење за УРБАНИСТИЧИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН A4.3-ВИКЕНД КУЌИ И ДРУГИ 
ОБЈЕКТИ ЗА ВРЕМЕНО СМЕСТУВАЊЕ, НА КП 3607, КП 3608 и КП 3609 КО ШТИП ВОН ГРАД, ОПШТИНА 
ШТИП, ве известуваме дека немаме забелешки за постојните и новопланираните електроенергетски 
објекти и инфраструктура и Ви даваме ПОЗИТИВНО мислење. 

 
Услов е кај сите вкрстувања и приближувања до електроенергетски објекти и инфраструктура, да се 

запазуваат законските прописи и работни норми.  
 

Задолжително да се почитуваат заштитните појаси на електроенергетските објекти согласно 
Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.  

 
Доколку во опфатот е потребна промена или дислокација на електроенергетските објекти и 

инфраструктура, потребно е да се предвиди локација/траса за дислокација на објектите и 
инфраструктурата и инвеститорот е должен да ги надомести трошоците за дислокација. 
 
 
 
Со почит, 
 
Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје 
Oддел Мрежен Инженеринг 





 

МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД-СКОПЈЕ  

Адреса: Кеј 13-ти Ноември 6, 1000 Скопје, Република Северна Македонија 

Tелефон: +389 2 3100 200 | Факс: +389 2 3100 300 | Internet:  www.telekom.mk 

Контакт центар за приватни корисници: +389 2 122, +389 70 122|E-Mail: kontakt@telekom.mk 

Контакт центар за деловни корисници: +389 2 120, +389 70 120|E-Mail: biznis.kontakt@telekom.mk 

ЕМБС: 5168660 | Oсновна главнина: МКД 9.583.887.733,00 

ISO 9001, ISO 14001 и ISO 27001 сертифицирана компанија 

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

Бр. 46571 

Датум: 26.10.2022 

 

До 
Друштво за проектирање, градежништво, трговија и услуги 
УРБАН ПЛАНЕР ДООЕЛ 
Ул. Иво Лола Рибар бр.8, Гостивар 
 
 
 
Предмет: Доставување на мислење 

 
Согласно Вашето Барање за Мислење добиено преку информацискиот систем е-урбанизам за 
УРБАНИСТИЧИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН A4.3-ВИКЕНД КУЌИ И ДРУГИ 
ОБЈЕКТИ ЗА ВРЕМЕНО СМЕСТУВАЊЕ, НА КП 3607, КП 3608 и КП 3609 КО ШТИП ВОН ГРАД, 
ОПШТИНА ШТИП, Ви доставуваме ПОЗИТИВНО МИСЛЕЊЕ. 

 

Лице за контакт: Николче Тасевски, тел. 070/200-176. 

 

 

Со почит, 

Македонски Телеком АД Скопје  

 

                   По овластување на 

Директор на сектор за пристапни мрежи 

                        Васко Најков 
 

 





21.10.2022г 

 
Архивски број: 09-185/2  
 
До:,,Урбан Планер,,дооел-Гостивар 
 
Предмет: Мислење,доставува; 
 
Врска Ваш акт бр.на постапка 46571 од 18.10.2022г. 

Врз основа на член 53 од Законот за заштита и спасување ( Сл. Весник 
на РМ бр. 93/12 – пречистен текст 41/14, 129/15, 71/16, 106/16) а согласно член 
1 и член 88 од Законот за општа управна постапка (Сл. Весник на РМ бр. 
124/15) Дирекцијата за заштита и спасување - Одделение за издавање на 
урбанистичка согласност при Секторот за превенција, планирање и развој во 
Дирекција за заштита и спасување,Подрачно одделение за заштита и 
спасување-Штип,Ви го доставува следното 
 

М И С Л Е Њ Е 
за застапеноста на мерките за заштита и спасување 

во изработка на,,Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план,А4.3 
викенд куќи и други објекти за времено сместување,на КП 3607,КП 3608 и КП 

3609 КО Штип вон град ,,Општина Штип 
 

Дирекцијата за заштита и спасување од извршениот увид на поднесената  
проектна документација ,,Урбанистички проект вон опфат на урбанистички 

план,А4.3 викенд куќи и други објекти за времено сместување,на КП 3607,КП 
3608 и КП 3609 КО Штип вон град ,,Општина Штип 

 
 
констатира дека мерките за заштита и спасување во документацијата се 
соодветно вградени, врз основа на што Дирекцијата за заштита и спасување 
Подрачно одделение за ЗиС-Штип,дава позитивно мислење.   
 
Подрачно Одделение за Заштита и Спасување-Штип 
Овластено лице 
Перикли Лазаров 
 
Подготвил: 
Предал: 
Прегледал: 



Друштво за проектирање,градежништво,трговија и услуги 
УРБАН ПЛАНЕРДООЕЛ 

Ул."Иво Лола Рибар"бр.8,Гостивар 

3.УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ 

ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ 



Друштво за проектирање,градежништво,трговија и услуги 
УРБАН ПЛАНЕРДООЕЛ 

Ул."Иво Лола Рибар"бр.8,Гостивар 

ВОВЕД 

Постапка за изготвување на УРБАНИСТИЧИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН, 
A4.3-ВИКЕНД КУЌИ И ДРУГИ ОБЈЕКТИ ЗА ВРЕМЕНО СМЕСТУВАЊЕ, НА КП 3607, КП 3608 и КП 
3609 КО ШТИП ВОН ГРАД, ОПШТИНА ШТИП, е покрената по барање инвеститорот Сашо 
Џонов од Штип 
Урбанистичкиот проект е изработен согласно член 62 Законот за урбанистичко планирање 
(„Сл. весник на РМ" бр. 32/20), Правилник за урбанистичко планирање Сл. весник на РМ, бр. 
225/20, 219/21 и 104/22), Законот за урбано зеленило („Сл. весник на РМ" бр.11/18) како и со 
другата релевантна законска и подзаконска регулатива. 
Документационата основа претставува основен појдовен елемент во методолошкиот процес 
на истражување и истата ќе послужи како основа за изработка на планската документација. 
Со анализа на просторот во рамките на опфатот, се добиваат потребните информации за 
постојната состојба и комуналната опременост па се до можностите за понатамошно 
користење на просторот. 
Документационата основа е изработена врз основа на: 

� Aжурирана геодетска подлога изготвена од овластена фирма; 
� Теренско снимање на просторот од страна на стручна екипа на извршителот; 
� Aналитичка обработка на евидентираните податоци; 
� Елаборат за нумерички податоци; 
� Постојна урбанистичка документација. 
Документационата основа содржи: 
� Aнализа на постојната организација на просторот; 
� Aнализа на постоен градежен фонд, сообраќајна и комунална инфраструктура; 
� Aнализа на досегашната урбанистичка документација; 
� Оценка на можности за просторен развој. 

3.1. Површина и опис на границите на проектен опфат со географско и геодетско 
одредување на неговото подрачје 

Просторот кој е предмет на изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план 
се наоѓа на територијата на Општина Штип. Во границата на опфат влегуваат КП 3607, КП 3608 и 
КП 3609 КО ШТИП вон град Општина Штип и во тие граници зафаќа површина од 6836,40 м2 
односно 0,68 ха 

Предметниот плански опфат ги зафаќа катастарските парцели: 

- КП 3607, КО Штип вон град, Штип 
- КП 3608, КО Штип вон град, Штип 
- КП 3609, КО Штип вон град, Штип 

Предмет на изработка ќе биде оформување на нови градежни парцели согласно стандардите и 
нормативите за урбанистичко планирање, одредување на катноста на градбата, површината за 
градба, компатибилните намени и сообраќајните пристапи, согласно стандардите и нормативите 
за урбанистичко планирање за ваков тип на објекти до оформените градежни парцели. 
УРБАНИСТИЧИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН, A4.3-ВИКЕНД КУЌИ И ДРУГИ 
ОБЈЕКТИ ЗА ВРЕМЕНО СМЕСТУВАЊЕ, НА КП 3607, КП 3608 и КП 3609 КО ШТИП ВОН ГРАД, 
ОПШТИНА ШТИП е опфатена со Просторниот План на Република Македонија, проектниот опфат 
во целост влегува во подрачјето на Услови за планирање на просторот, изработени од страна на 



Друштво за проектирање,градежништво,трговија и услуги 
УРБАН ПЛАНЕРДООЕЛ 

Ул."Иво Лола Рибар"бр.8,Гостивар 

Агенција за планирање на просторот со тех.бр. Y36522 од Септември 2022, за кои е добиено 
Решение од страна на Министерство за Животна средина со бр.УП1- 15  1866/2022 од 14.10.2022.  
Проектниот опфат се надоврзува на постоен катастерски пат, преку кој ќе се пристапува до 
локацијата кој тангира на источната страна.  

Границата на предметниот опфат е со следниве координати: 

Y=7601026.850  X=4620940.820  
Y=7600988.890  X=4620924.100  
Y=7600979.890  X=4620917.260  
Y=7600972.370  X=4620913.730   
Y=7600967.720  X=4620912.950  
Y=7600971.570  X=4620899.080  
Y=7600978.270  X=4620888.710   
Y=7600982.020  X=4620879.170  
Y=7600981.240  X=4620869.460   
Y=7600962.010  X=4620863.270   
Y=7600956.920  X=4620861.340   
Y=7600953.580  X=4620860.340   
Y=7600952.870  X=4620856.170   
Y=7600947.030  X=4620835.520   
Y=7600951.320  X=4620834.840   
Y=7600967.060  X=4620835.150  
Y=7600978.910  X=4620834.400   
Y=7601008.190  X=4620827.920  
Y=7601013.720  X=4620837.210   
Y=7601022.220  X=4620852.270  
Y=7601030.060  X=4620856.620  
Y=7601050.210  X=4620865.070   
Y=7601055.870  X=4620873.780   
Y=7601054.870  X=4620882.640  
Y=7601049.530  X=4620893.580  
Y=7601037.440  X=4620913.520   
Y=7601026.850  X=4620940.820   

Површината која ја опфаќа опишаната граница изнесува 6836,40 м2 

3.2. Историјат на планирањето и уредувањето на подрачјето во близина на проектниот 
опфат и неговата непосредна околина 

Предметната локација за изработка УРБАНИСТИЧИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА 
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН, A4.3-ВИКЕНД КУЌИ И ДРУГИ ОБЈЕКТИ ЗА ВРЕМЕНО СМЕСТУВАЊЕ, 
НА КП 3607, КП 3608 и КП 3609 КО ШТИП ВОН ГРАД, ОПШТИНА ШТИП е опфатена со 
Просторниот План на Република Македонија, проектниот опфат во целост влегува во 
подрачјето на Услови за планирање издадени од Агенција за просторно планирање со тех.бр., 
тех.бр. Y36522 од Септември 2022, за кои е издадено Решение од Министерство за животна 
средина и просторно планирање со УП1- 15  1866/2022 од 14.10.2022.. Условите се издадени 
за A4.3-ВИКЕНД КУЌИ И ДРУГИ ОБЈЕКТИ ЗА ВРЕМЕНО СМЕСТУВАЊЕ  
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3.3. Податоци за природните чинители кои можат да влијаат на развојот на подрачјето во 
рамки на проектниот опфат, на проектни решенија и на нивното спроведување: 
географски, геолошки, геомеханички, сеизмички, климатолошки, хидрографски, 
хидролошки податоци, природни ресурси, заштитени екосистеми и друго. 

Природните карактеристики на едно подрачје претставуваат збир на вредности и обележја 
создадени од природата, без учество и влијание на човекот. Тие ги опфаќаат: географската и 
геопрометната положба на подрачјето, релјефните карактеристики, геолошки, педолошки, 
хидрографски, сеизмички, климатски и др. 
Во условите за планирање со технички број тех.бр. Y36522 од Септември 2022,  за кои Услови 
е добиено Решение од Министерството за животна средина и просторно планирање со бр. 
УП1- 15  1866/2022 од 14.10.2022.година  спаѓа проектенот опфат кој е предмет на оваа 
планско-проектна документација - УРБАНИСТИЧИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ 
ПЛАН, A4.3-ВИКЕНД КУЌИ И ДРУГИ ОБЈЕКТИ ЗА ВРЕМЕНО СМЕСТУВАЊЕ, НА КП 3607, КП 
3608 и КП 3609 КО ШТИП ВОН ГРАД, ОПШТИНА ШТИП  

3.3.1. Микроклима 

Природните карактеристики на едно подрачје претставуваат збир на вредности и обележја 
создадени од природата, без учество и влијание на човекот. Тие ги опфаќаат: географската и 
геопрометната положба на подрачјето, релјефните карактеристики, геолошки, педолошки, 
хидрографски, сеизмички, климатски и др. 
Мерната станица е лоцирана во Штип на надморска височина од 326m со координати од 
Х=41045' и У= 22011'. За статистичка обработка е земен период со низ на податоци од јануари-
декември 1951 до 2013 год. Климата иа овој простор е условена од следните услови: реката 
Брегалница, планината Плачковица и од ветровите. Просечната годишна температура на 
воздухот изнесува 13,00С. Просечен годишен минимум од 11,70С и просечен годишен 
максимум од 14,30С. Најтопол месец е јули со 24,10С, а најстуден јануари со 1,30С. Апсолутен 
максимум на температурата на воздухот е забележан на 24-07-2007 година од 43,50С, 
апсолутен минимум на температура на воздухот е забележан на 26-01-1954 година од -22,70С, 
апсолутно годишно колебање од 76,20С. Просечната зимска температуре изнесува 2,60С, 
пролетната температура изнесува 12,60С, летната просечна температура изнесува 23,20С и 
просечна средна есенска температура изнесува 13,60С. Просечно есенските температури се 
повисоки од пролетните. Просечен последен пролетен мраз е на 28-03, апсолутен последен 
пролетен мраз бил на 28-04-1984год. Просечен прв есенски мраз е на 6-11, а апсолутно 
последен есенски мраз бил на 16-10-1961год. Мразниот период просечно трае 142 дена. 
Просечната годишна сума на врнежите изнесува 473,3mm, и тоа најмногу во мај со 56,0mm, а 
најмалце во февроари 29,8mm, додека апсолутниот максимум на врнежите е забележан на 06-
08-2007 година од 77,9MM или l/m2. Зимскиот период паѓаат просечно 34mm по месец или 
вкупно за зимскиот период просечно 101,9mm., пролетниот период просечно паѓаат 42,7mm 
или вкупно за 3, 4, и 5 месец просечно паѓаат 128,2mm, летниот период просечно паѓаат 
37,2mm или вкупно за 6, 7 и 8 месец 111,7mm, а во есенскиот период просечно во месеците 
септември, октомври и ноември паѓаат по 44,3mm или вкупно за сите месеци просекот е 
132,9mm. Годишен просек на влажноста на воздухот изнесува 67%. Број на денови со снег 
годишно има 19, денови со град има 35, годишен број на денови со магла е 12, просечната 
снежна покривка изнесува 9,7cm. Просечна должина на траење на периодот со снег е 95 дена. 
Просечен број на ведри денови е 87, просечен број на облачни денови е 194 дена и просечен 
број на тмурни денови е 84. 
Во Штипската котлина најчест ветер е од северозападниот правец кој дува со честина од 
196‰, брзина од 3,6m/s и јачина до 10 бофори што е и најсилен ветер заедно со југоисточниот 
ветар кој е втор по честина од 179‰ и со брзина од 3,8m/s што е најголема брзина. Ветер со 
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најмала честина е источниот со честина од 18‰, 2,9m/s и јачина од 8 бофори. Честината на 
време без ветар - тишина е 395‰ што значи дека повеќе од третина од денонокието е без 
ветар. 

3.3.2. Сеизмика на просторот 

Геотектонски и инженериско-геолошки карактеристики - од тектонски аспект, Штипската 
Котлина претставува депресија, ограничена од сите страни со ридски и планински терени кои 
се изградени од карпи со различна старост, почнувајки од камбриум па се до неоген. За 
разлика од нив, самата депресија е изградена од неогено-квартерни седименти, при што од 
неогени седименти се изградени ритчестите терени во депресијата, а од квартерните 
седименти се изградени алувијалните и алувијално-пролувијалните наслаги по течението на 
Брегалица и нејзините притоки. 
Штипското епицентрално подрачје припаѓа на Брегалничка сеизмогена зона која е дефинирана 
со најмобилната тектонска единица во Балканскиот регион.Епицентралното подрачје Штип е 
формирано во геодинамички услови на компресија од исток-североисток и дилатација 
долж правецот север-северозапад. Според очекуваните сеизмички интензитети оваа локација 
се наоѓа на границата на зоната изложена на потреси од VIII до IX0 по МКС. 

3.4. Податоци за создадените вредности и чинители кои ја синтетизираат состојбата на 
начинот на човековата употреба на земјиштето во рамките на проектенот опфат: 
културно, историски, демографски, економски, стопански, сообраќајни, социјални и 
други чинители 

Просторот кој е предмет на разработка на овој Урбанистички проект се наоѓа на терен кој е 
градежно не изграден          

БИЛАНСНИ ПОКАЗАТЕЛИ

документациона основа 

катастарска 
парцела 

намена на површини 
класа на 
намена 

површина 
на 

парцели 
процент 

‐  ‐  шифра  m2  % 

КП 3607, 
КП 3608 и 
КП 3609 
КО ШТИП 

ВОН 
ГРАД 

Неизградено 
земјиште 

НЗ  6836,40m2  100,0% 

ВКУПНО  ‐  ‐  6836,40m2  100,0% 

За просторот потребно е дооформување и дополна со осовременување на инфраструктурните 
системи со што потребно е да се постигне повисок стандард во однос на: 
� површини; 
� квалитет на градба; 
� употреба на материјали; 
� повисоки естетски вредности; 
� соодветна комунална инфраструктура; 
� обезбедување на сите сообраќајни услови за проточност и безбедност на сообраќајот и 
комплексно решавање на сообраќајот во мирување; 
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� поврзување со сите градски инфраструктурни системи, како и можност од реализација на 
нови системи; 

3.4.1. Население 

Утврдувањето на концептот на просторната организација, уредувањето и користењето на 
територијата на Републиката, а во контекст на тоа и стопанската структура, зависи од развојот, 
структурните промени и просторната дистрибуција на населението. Врз основа на прогноза за 
бројот, структурата, темпото на растежот, критериумите за разместување и подвижноста, 
треба да се покаже просторно- временската компонента на остварување на идната 
организација и уредување преку демографскиот аспект. Демографските проекции, кои на 
планирањето му даваат нова димензија, покажуваат или треба да покажат, како во иднина ќе 
се формира населението, неговиот работен контингент (работна сила) и домаќинствата и како 
треба да придонесат кон сестрано согледување на идната состојба на населението како 
производен дел, потрошувач и управувач - креатор. 
Тргнувајќи од определбата дека популациската политика преку систем на мерки и активности 
треба да влијае врз природниот прираст, се оценува дека за обезбедување на плански развој и 
излез од состојбата на неразвиеност се наметнува водењето активна популациска политика во 
согласност со можностите на социо-економски развој на Републиката. Во овие рамки треба да 
се води единствена популациска политика со диференциран пристап и мерки по одделни 
подрачја, со цел да се постигне оптимализација во користењето на просторот и ресурсите, 
хуманизација на условите за семејниот и општествениот живот на населението, намалување 
на миграциите, како и создавање на услови за порамномерен регионален развој на 
Републиката. Според податоците од Пописот на населението, домаќинствата и становите 
спроведен во 2002 год. вкупниот број на жители во Oпштина Штип на чиј простор се наоѓа 
предметната локација, изнесува 47.796 жители, од кои 42% претставува расположива работна 
сила која што е значаен потенцијал за идниот развој на овој крај. 
При проекција на потребниот станбен фонд за потребите за изработка на УРБАНИСТИЧИ 
ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН, A4.3-ВИКЕНД КУЌИ И ДРУГИ ОБЈЕКТИ ЗА 
ВРЕМЕНО СМЕСТУВАЊЕ, НА КП 3607, КП 3608 и КП 3609 КО ШТИП ВОН ГРАД, ОПШТИНА 
ШТИП, треба да се обрне внимание особено на: 

− од потребата за нов станбен фонд по основ на порастот на бројот на жителите и намалување 
на просечниот број членови на домаќинства; 
− од потребата за замена на субстандардниот станбен фонд; 
− од потребите за корегирање, односно подигнување на стандардот и културата на 
домувањето. 
Основна определба во политиката на станбената изградба на локацијата во планираниот 
период треба да биде реализација на зацртаните цели на концепцијата на домувањето во 
зависност од потребите и економските можности. 
Проекцијата на потребниот станбен простор поаѓа од стандардите и тоа: 20 - 25 m2/жител 
станбена површина во зависност од типот на населбата и, 40 - 80 m2/стан (оптимална 
големина), 100 % опременост на станот со инсталации и потполно елиминирање, односно 
замена на субстандардниот станбен фонд. 

3.4.2. Сообраќај и врски 

Сообраќајниот систем во Република Македонија го сочинуваат патниот, железничкиот, 
воздушниот, езерскиот и поштенскиот сообраќај, а системот за врски го сочинуваат 
телекомуникациите и радио-дифузниот систем. Комуникациската мрежа на Република 
Македонија, сочинета од повеќе комуникациски потсистеми, е етаблирана преку системот за 
сообраќај и врски врз чија основа, помеѓу другото, се темели и организацијата на просторот на 
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на државата. Комуникациските системи во Република Македонија се очекува да се 
подобруваат, унапредуваат и да се развиваат во две насоки на развој на комуникациите: 

- екстерното поврзување на државата (стратешки коридори); 
- интерното поврзување во државата (регионални и локални потреби) 

Во системот на европските и балканските комуникации, заради својата местоположба во 
централниот дел на Балканскиот Полуостров, Република Македонија претставува природен 
крстопат низ кој поминуваат значајни комуникациски коридори во насока север-југ (коридор 10) 
и во насока исток- запад ( коридор 8). 
Степенот на развој на транспортен систем и неговото интегрирање со соодветните европски 
системи и текови, ќе ги определи насоките и комуникациите на луѓето и производите, како и 
тековите на капиталот и информациите во рамките на државата и надвор од неа. Се очекува 
тој да внесе разнообразност и да се развива во насока на проширување, подобрување и 
модернизација на комуникациските потсистеми во Република Македонија. 
Патен сообраќај - Основата за планирање и развој на патната мрежа на Република Македонија 
се базира на одредбите за категоризација на патиштата, на стратешки дефинираните 
меѓународни коридори за патен сообраќај, на досега изградената европска патна мрежа-ТЕМ 
со "Е" ознака на патиштата, на досега изградената магистрална и регионална патна мрежа, 
како и на определбите од долгорочната стратегија за развој. 

Според Просторниот план на Република Македонија (2002 - 2020 г.) автопатската и 
магистрална патна мрежа релевантна за предметниот простор е: 

– М-5 - (БГ-Делчево-Кочани-Штип-Велес-Прилеп-Битола-Ресен-Охрид- Требеништа-М-4-крак
Битола-Меџитлија-ГР) 
– М-6 - (БГ - Ново Село - Струмица - Радовиш - Штип - М-5; Крак: Струмица - М-1)
Врз основа на Одлуката за категоризација на државните патишта (Сл. весник на РМ, број 
133/11, 150/11 и 20/12) овие магистрални патни правци се преименуваат со ознаката: 
– А3 - (Крстосница Требениште-врска со А-2-крстосница Подмоље-Охрид-Косел-Ресен-Битола
Прилеп-Велес-Штип-Кочани-Делчево-граница со Бугарија-граничен премин Рамна Нива), 
делница Битола-крстосница Кукуречани-граница со Грција-граничен премин Меџитлија-
делница Косел-врска со А-3-Охрид-граница со Албанија-ГП Љубаништа) 
– А4 - (Граница со Косово - граничен премин Блаце - крстосница Стенковец - обиколница
Скопје - Петровец - Миладиновци - Свети Николе - Штип - Радовиш - Струмица - граница со 
Бугарија - граничен премин Ново Село). 

Во идната патна мрежа на РС Македонија, основните патни коридори ќе ги следат веќе 
традиционалните правци во насока север-југ (коридор 10), односно исток-запад (коридор 8), 
што се вкрстосуваат во просторот помеѓу градовите: Скопје, Куманово и Велес. На тој начин 
дел од магистралните патишта во Република Северна Македонија ќе формираат три основни 
патни коридори, што треба да се изградат со технички и експлоатациони 
карактеристики компатибилни со системот на европските автопатишта (ТЕМ): 
– север-југ: М-1 (Србија - Куманово - Велес - Гевгелија - Грција)
– исток-запад: М-2 и М-4 (Бугарија-Крива Паланка-Куманово-Скопје- Тетово-Струга-Албанија и
крак Скопје - Србија) 
– исток-запад: М-5 (Бугарија - Делчево - Кочани - Штип - Велес -Прилеп - Битола - Ресен -
Охрид- Требеништа- М4 (крак Битола -граница со 
Грција) 
На автопатската и магистралната патна мрежа се надоврзуваат регионалните патишта, 
што заедно со локалните категоризирани патишта ќе ја сочинуваат патната мрежа на 
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Република Северна Македонија. Релевантен регионален патен правец за предметната 
локација според Просторниот план на Република Македонија (2002 - 2020 г.) е: 
– Р-201-(Куманово-врска со М2-Свети Николе-Кадрифаково-врскасо М5)
– Р-601 - (Штип-врска со Р-526-Плачковица)
Врз основа на Одлуката за категоризација на државните патишта (Сл. Весник број 133/11, 
150/11 и 20/12) овие регионални патни правци влегуваат во групата на регионални патишта “Р1 
и Р2” и се преименуваат со ознаката: 
– Р1204 (201)- (Куманово-врска со А2-Свети Николе-Овче Поле-врска со А3-Кадрифаково-
Штип-Софилари-врска со А4) 
– Р2334 (601) - (Штип - врска со Р1204 - Карбинци - Аргулица - Теранци - Зрновци - Виница -
врска со 1304 - Јакимово - Калиманци - врска со Р2345) 

Железнички сообраќај: Концепцијата за развој на железничкиот систем базира на потребата 
за модернизација и проширување на железницата во целина, како и поврзување на 
железничката мрежа на Република Северна Македонија со соодветните мрежи на Република 
Бугарија и Република Албанија. 
Железничката мрежа на Република Македонија, во планскиот период, треба да ја сочинуваат: 
магистрални железнички линии од меѓународен карактер, регионални линии и локални линии. 
1. Магистрални железнички линии од меѓународен карактер:
‡ СР- Табановце-Скопје-Гевгелија-ГР ......................... 213,5 km 
‡ СР - Блаце-Скопје ......................................................... 31,7 km 
‡ СР -Кременица-Битола-Велес ................................... 145,6 km 
‡ БГ -Крива Паланка-Куманово ...................................... 84,7 km 
‡ АЛ-Струга-Кичево-Скопје ........................................... 143,0 km 
2. Регионални железнички линии:
‡ Бакарно Гумно-Сопотница...................................................29,4 km 
‡ Градско-Шивец .......................................................................16,3 km 
‡ Велес-Кочани..........................................................................85,6 km 
‡ Зајас-Тајмиште.........................................................................6,6 km 
Покрај постојните врски Табановце и Блаце на север, односно Гевгелија и Кременица на југ, ќе 
се изврши и соодветно поврзување на исток кон Република Бугарија, односно на запад кон 
Република Албанија, со што ќе се овозможи целосно интегрирање на македонскиот 
железнички систем со соодветните системи на соседните држави. Во планскиот период до 
2020 год. меѓудругото се очекува развој на интегралниот транспорт, односно техничко-
технолошкото доопремување на Македонските железници за извршување на задачите и за 
вклучување во меѓународниот сообраќај, што е во согласност со стратегијата на развојот на 
железничкиот сообраќај и со реалните можности на Република Северна Македонија. 

Воздушен сообраќај: Воздушните патишта во Република Македонија се интегрален дел од 
европската мрежа на воздушни коридори со ширина од 10 наутички милји во кои контролирано 
се одвиваат прелетите над територијата на државата. 
Примарната аеродромска мрежа во Република Македонија треба да ја сочинуваат вкупно 4 
аеродроми за јавен воздушен сообраќај, и тоа во Скопје, Охрид, Струмица и Битола. 
Аеродромот во Скопје е оспособен за прием и опрема на интерконтинентални авиони, 
аеродромот во Охрид е реконструиран во повисока-II категорија, а новите аеродроми што се 
предвидуваат во Струмица и Битола се предвидени да бидат со доминантна намена за карго 
транспорт на стоки. 
Секундарната аеродромска мрежа се предлага да ја сочинуваат сегашните 5 реконструирани и 
технички доопремени спортски аеродроми и вкупно 15 аеродроми за стопанска авијација, од 
кои 7 нови. Покрај тоа треба да се уредат и околу 20 терени за дополнителен развој на 
воздухопловниот спорт и туризам во согласност со меѓународните прописи за ваков вид на 
аеродроми. 
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3.4.3. Телекомуникациска мрежа 

Радиокомуникациска и кабелска електронско комуникациска мрежа 
Радиокомуникациска мрежа е јавна електронска комуникациска мрежа со која се обезбедува 
емитување, пренос или прием на знаци, сигнали, текст, слики и звуци или други содржини од 
каква било природа преку радиобранови. Основни елементи на примопредавателниот систем 
се: антените, антенските столбови, водови, засилувачи и друго. Јавните електронски 
комуникациски мрежи треба да се планираат, поставуваат, градат, употребуваат и слично под 
услови утврдени со Законот за електронските комуникации, прописите донесени врз основа на 
него, прописите за просторно и урбанистичко планирање и градење, прописите за заштита на 
животната средина, нормативите, прописите и техничките спецификации содржани во 
препораките на Европската Унија. Изложеноста на јавноста на нејонизирачко електромагнетно 
зрачење со пуштањето во работа на антенски систем не треба да ги надминува вредностите 
пропишани со Упатството за гранични вредности при изложеност на нејонизирачко зрачење 
издадено од Меѓународна комисија за заштита од нејонизирачко зрачење (ICNIRP – 
International Commission on Non-Ionizig Radiation Protection). Агенцијата за електронски 
комуникации врши контрола со мерење на нејонизирачкото електромагнетно зрачење, со цел 
да ја утврди усогласеноста на антенските системи со граничните вредности. 
Оператори на мобилната телефонија во РСМакедонија се М-Телеком, A1, Телекабел и 
Лајкамобајл.  
Тие во своите секојдневни развојни активности вршат: 
− Квалитетно мрежно покривање со мобилен сигнал на: 
• региони, општини, населени места,
• подрачја од јавен интерес (културно-историски, спортски, стопански, индустриски, погранични
зони и др.), 
• сообраќајна и транспортна инфраструктура.

− Подготовка на проекти за развој на мрежата согласно постоечката инфраструктура на 
теренот. 
− Усогласување на развојните планови со одделни институции на државата (министерства, 
управи и сл.). 

Овој регион покриени е со сигнал на мобилна телефонија на мобилните оператори. 

Кабелска електронска комуникациска мрежа 

Се користи за дистрибуција на јавни електронски комуникациски услуги до крајниот корисник. 
Пристапниот дел на мрежата е изграден од кабли (од бакарни парици, коаксијални, хибридни 
коаксијално-оптички и/или оптички) и придружни дистрибутивни и изводни точки: канали, цевки, 
кабелски окна/шахти, надворешни ормари и др. Јавната кабелска електронска комуникациска 
мрежа и придружните средства треба да се планираат, проектираат, поставуваат и градат на 
начин кој нема да ја попречува работата на другите електронски комуникациски мрежи и 
придружни средства, како ни обезбедувањето на другите електронски комуникациски услуги. 
Изградбата на јавните електронски комуникациски мрежи и придружни средства треба да се 
обезбеди: 
− заштита на човековото здравје и безбедност, 
− заштита на работната и животната средина, 
− заштита на просторот од непотребни интервенции, 
− заштита на инфраструктурата на изградените јавни електронски комуникациски мрежи, 
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− унапредување на развојот и поттикнување на инвестиции во јавните електронски 
комуникациски мрежи со воведување на нови технологии и услуги, а особено со воведување 
на следни генерации на јавни електронски комуникациски мрежи. 

АД “Македонски Телекомуникации” и останатите оператори за своите корисници безбедуваат 
широк опсег на услуги како што се: говорни услуги (вклучувајќи услуги со додадена вредност), 
услуги за пренос на податоци, пристап до Интернет, мобилни комуникациони услуги, 
јавни говорници и др. 
Комуникациските услуги се обезбедуваат врз основа на добро воспоставената електронска 
комуникациска мрежа со примена на најсовремени технологии. Телефонските корисници во 
ова подрачје во електронско комуникацискиот сообраќај приклучени се преку телефонската 
централа во Чучер-Сандево. 
Операторите на јавна кабелска електронска комуникациска мрежа до крајот на 2020 година 
треба да обезбедат можност за широкопојасен пристап до услуги (broadband) со големи брзини 
на: 100% од домаќинствата покриени со мрежата на операторот со можност за пристап до 
јавната комуникациска мрежа со брзина на пренос од 30 Mbps и најмалку 50% од 
домаќинствата покриени со мрежата на операторот со можност за пристап до јавната 
комуникациска мрежа со брзина на пренос од 100 Mbps. 
Телефонска мрежа - АЈХ "Македонски Телекомуникации" за своите корисници обезбедува 
широк опсег на услуги како што се: говорни услуги (вклучувајќи услуги со додадена вредност), 
услуги за пренос на податоци, пристап до Интернет, мобилни телекомуникациони услуги, јавни 
говорници. Телекомуникационите услуги се обезбедуваат врз основа на добро воспоставената 
телекомуникациона мрежа со примена на најсовремени технологии. 
Телефонските корисници во ова подрачје во телекомуникацискиот сообраќај се приклучени 
преку телефонската централа во Волково. При изработка и реализација на проектната 
документација неопходно е да се побара согласност од АД "Македонски Телекомуникации"-
Скопје. 
Мобилна телефонија-Кориснички компании за мобилна телефонија во Македонија се Т- 
Мобиле, Космофон и ВИП. Тие во своите секојдневни развојни активности вршат: 

• Квалитетно мрежно покривање со мобилен сигнал на:
- региони, општини, населени места, 
- подрачја од јавен интерес (културно-историски, спортски, стопански, индустриски, погранични 
зони и др.) 
- сообраќајна и транспортна инфраструктура 
• Изготвување на проекти за развој на ГСМ мрежата согласно постоечката инфраструктура на
теренот 
• Усогласување на развојните планови со одделни институции на државата (министерства,
управи и сл.). 
Локалитетот за кој се наменети условите за планирање на просторот како и околината целосно 
се покриено со сигнал на трите компании за мобилна телефонија. 

3.5. Инвентаризација на: земјиштето во проектниот опфат, изградениот градежен фонд, 
вкупната физичка супраструктура и инсталации во рамки на проектниот опфат 

За целосно согледување на постојната состојба, во границите на опфатот извршени се 
детални истражувања на просторот. 
Истражувањата на локалитетот се извршени по пат на: 
� директен увид на теренот и 
� директна комуникација со корисниците на просторот. 
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При увидот на лице место, согледано е дека просторот е градежно неизграден и затоа треба 
програмски да се осмисли и испланира за реалните потреби. На геодетската подлога, 
изработена од овластена фирма ажурирана е состојбата на просторот, со сите свои параметри 
на поставеност, димензии и висински точки на предметната локација и нејзината околина. 
Проектниот опфат се надоврзува на постоен пат, преку кој ќе се пристапува до локацијата кој 
тангира на источната страна. 

Предметниот проектен опфат е со површина од   (0,68ха) со намена: 

НЗ – Неизградено земјиште 

БИЛАНСНИ ПОКАЗАТЕЛИ

документациона основа 

катастарска 
парцела 

намена на површини 
класа на 
намена 

површина 
на 

парцели 
процент 

‐  ‐  шифра  m2  % 

КП 3607, 
КП 3608 и 
КП 3609 
КО ШТИП 

ВОН 
ГРАД 

Неизградено 
земјиште 

НЗ  6836,40m2  100,0% 

ВКУПНО  ‐  ‐  6836,40m2  100,0% 

3.6. Инвентаризација на градби со режим на заштита на културно наследство, постојни 
споменички целини, културни предели и друго 

Во своето милениумско постоење, човековата цивилизација од праисторијата до денес, на 
територија на Р.Македонија, оставила значајни траги од вонредни културни, историски и 
уметнички вредности кои го потврдуваат постоењето, континуитетот и идентитетот на 
македонскиот народ на овие простори. 
Просторниот аспект на недвижното културно наследство е предмет на анализа во корелација 
со долгорочната стратегија на економски, општествен и просторен развој, односно стратегија 
за зачувување и заштита на тоа наследство во услови на пазарно стопанство. 
Републичкиот завод за заштита на спомениците на културата, за потребите на Просторниот 
план на Републиката, изготви Експертен елаборат за заштита на недвижното културно 
наследство во кој е даден Инвентар на недвижното културно наследство од посебно значење. 
Инвентарот содржи список на регистрирани и евидентирани недвижни културни добра, што 
подразбира список на недвижните предмети со утврдено својство споменик на културата, 
односно на недвижните предмети за кои основано се претпоставува дека имаат споменично 
својство. 
Тоа се: археолошки локалитети, цркви, манастири, џамии, бањи, безистени, кули, саат кули, 
турбиња, мавзолеи, конаци, мостови, згради, куќи, стари чаршии, стари градски јадра и други 
споменици со нивните имиња, локации, блиските населени места, период на настанување и 
општините во кои се наоѓаат спомениците. 
Согласно Законот за заштита културното наследство (Сл. весник на РМ бр. 20/04), видови на 
недвижно културно наследство се: споменици, споменички целини и културни предели. 
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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. 
На подрачјето кое е предмет на анализа нема регистрирани недвижни споменици на 
културата (Екпертен елаборат). 

Во Археолошката карта на Република Македонија, која ги проучува предисториските и 
историските слоеви на човечката егзистенција, од најстарите времиња до доцниот среден век, 
на анализираното подрачје, евидентирани се локалитети: 
Според Просторниот план на Р. Македонија, најголем број на цели се однесуваат на третманот 
и заштитата на културното наследство во плановите од пониско ниво. 
При изработка на планска документација од пониско ниво, да се утврди точната позиција на 
утврдениот локалитет со културно наследство и во таа смисла да се применат проектен 
мерки за заштита на недвижно културно наследство: 
- задолжителен третман на недвижното културно наследство во процесот на изработката на 
просторните и на урбанистичките планови од пониско ниво заради обезбедување на проектен 
услови за нивната заштита, остварување на нивната културна функција, просторна интеграција 
и активно користење на спомениците на културата за соодветна намена, во туристичкото 
стопанство, во малото стопанство и услугите и во вкупниот развој на државата; 
- планирање на реконструкција, ревитализација и конзервација на најзначајните споменички 
целини и објекти и организација и уредување на контактниот, околниот споменичен простор 
заради зачувување на нивната културно-историска димензија и соодветна презентација; 
- измена и дополнување на просторните и урбанистичките планови заради усогласување од 
аспект на заштита на недвижното културно наследство. 
Согласно Закон за просторно и урбанистичко планирање (Сл. весник на РМ бр. 51/05), во 
просторните и урбанистички планови, врз основа на документацијата за недвижното културно 
наследство, задолжително се утврдуваат: проектен мерки за заштита на спомениците на 
културата, како и насоки за определување на режимот на нивната заштита. 
Вградувањето соответен режим за заштита на недвижното културно наследство во просторен 
и урбанистички план се врши според заштитно- конзерваторски основи за културно наследство 
(Согласно чл. 71 од Законот за заштита на културно наследство). 
Недвижното културно наследство, без оглед дали е во прашање градителска целина или 
поединечен објект, како заедничко културно богатство на светот, во просторните и 
урбанистичките планови треба да се третира на начин кој ќе обезбеди негово успешно 
вклопување во просторното и организационото ткиво на градовите и населените места или 
пошироките подрачја и потенцирање на неговите градежни, обликовни и естетски вредности. 

3.7. Инвентаризација на изградената комунална инфраструктура: сообраќајните, 
електричните, канализациските, водоводните, поштенските, гасоводните, топловодните, 
телефонските и другите водови и објекти 

3.7.1. Сообраќај 

До проектенот опфат кој е предмет на работа  УРБАНИСТИЧИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА 
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН, A4.3-ВИКЕНД КУЌИ И ДРУГИ ОБЈЕКТИ ЗА ВРЕМЕНО СМЕСТУВАЊЕ, 
НА КП 3607, КП 3608 и КП 3609 КО ШТИП ВОН ГРАД, ОПШТИНА ШТИП има постоен 
катастарски пат пристапувањето до локалитетот ќе се спроведува преку истиот 

3.7.2. Комунална инфраструктура 

� Согласно добиено писмо од АЕК со бр. 1404-2740/2 од 05.10.2022, на посочената локација не 
постојат изградени јавни електронски комуникациски мрежи и системи. 
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� Согласно добиеното писмо од Агенција за цивилно воздухопловство со бр. 12-8/775  од 
28.07.2022  во проектенот опфат нема објекти, инсталации, уреди или било какви структури од 
областа на цивилното воздухопловство, а градбите не петставуваат препрека и нема да 
влијаат на безбедноста на цивилниот воздушен сообраќај, поради што истиот може да се 
планира без посебни услови и ограничувања од аспект на безбедноста на водушен сообраќај. 
� Согласно добиено писмо од НЕР со бр. 15-2369/2 од 03.08.2022 нема изградено и не е 
планирана изгардба на гасоводна мрежа. 
� Согласно добиено писмо од Електродистрибуција со бр.   10-26/3-389 од 08.08.2022 
известуваат дека во предметниот проектен опфат нема ел.енергетски инсталации 
� Согласно добиено писмо од Телеком со бр.44828 од 04.08.2022 нема постојни подземни тк 
инсталации. 
� Согласно добиено писмо од МЕПСО со бр. 11-4282/1 од 05.08.2022 опфатот не се пресекува 
со ЕЕ објекти во сопственост на АД Мепсо. 
� Согласно добиено писмо од ЈП ИСАР со бр. 15-236 од 26.08.2022 констатирано е дека на 
предметниот проектен опфат нема нивни инсталации 

3.8. Други податоци од субјектите од член 47 од Законот за урбанистичко планирање, 
релевантни за подрачјето во проектенот опфат 

Извод од план од повисоко ниво 

За предметниот локалитет како показател користени се одредбите од Условите за планирање 
на просторот изработени од Aгенцијата за планирање на просторот - Скопје, Република 
Македонија, со технички број тех.бр. Y36522 од Септември 2022, за кои Услови е добиено 
Решение од Министерството за животна средина и просторно планирање со бр. УП1- 15 
1866/2022 од 14.10.2022. Условите за планирање на просторот, содржат општи и посебни 
одредби, насоки и 
решенија од планската документација од повисоко ниво и графички прилози, или прилози кои 
гиприкажуваат решенијата на планот. 
Во конкретниот случај Условите за планирање на просторот ја опфаќаат површината во рамки 
на УРБАНИСТИЧИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН, A4.3-ВИКЕНД КУЌИ И 
ДРУГИ ОБЈЕКТИ ЗА ВРЕМЕНО СМЕСТУВАЊЕ, НА КП 3607, КП 3608 и КП 3609 КО ШТИП ВОН 
ГРАД, ОПШТИНА ШТИП. Предметната локација зафаќа површина од 0,68 ха. Условите за 
планирање треба да претставуваат влезни параметри и смерници при планирањето на 
просторот и поставување на проектенте концепции и решенија по сите областирелевантни за 
планирањето на просторот, обработени во согласност со Просторниот план на Република 
Македонија. 

Основни определби на Просторниот план 

Основната стратешка определба на Просторниот план на Републиката е остварување на 
повисок степен на вкупната функционална интегрираност на просторот на државата и 
обезбедување услови за значително поголема инфраструктурна и економска интеграција со 
соседните и останатите европски земји. Остварувањето на повисок степен на интегрираност на 
просторот на Републиката подразбира намалување на регионалните диспропорции, односно 
квалитативни промени во просторната, економската и социјалната структура. Во 
инвестиционите одлуки за материјалното производство, стриктно се почитуваат локациските, 
техничко-економските и критериумите за заштита на животната средина, кои се усвоени на 
национално ниво. Една од основните цели на Просторниот план се однесува на рационално 
користење и заштита на природните ресурси, искористување на погодностите за производство 
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и лоцирање на преработката на простори врзани со местото на одгледување или 
искористување. 
Меѓу приоритетните определби на Просторниот план е заштитата на земјоделското земјиште, 
а особено стриктно ограничување на трансформацијата на земјиштето од I-IV бонитетна класа 
за неземјоделско користење, како и зачувување на квалитетот и природната плодност на 
земјиштето. 
Во напорите за унапредување на квалитетот на живеењето во Републиката, посебно тежиште 
се става на унапредувањето и заштитата на животната средина. Состојбата на животната 
средина и еколошките барања се важен фактор на ограничување во планирањето на 
активностите, заради што е неопходна процена на влијанијата врз животната средина. 
Посебно значењеи маат заштитата и промоцијата на вредните природни богатства и 
поголемите подрачја со посебна намена и со природни вредности, важни за биодиверзитетот и 
квалитетот на животната средина, како и заштитата и промоцијата, или соодветниот третман 
на културното богатство согласно со неговата културолошка и цивилизациска важност и 
значење. 

Текстуални одредби од изводот од план од повисоко ниво – услови за планирање на 
просторот 
Предметната локација за изработка на УРБАНИСТИЧИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА 
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН, A4.3-ВИКЕНД КУЌИ И ДРУГИ ОБЈЕКТИ ЗА ВРЕМЕНО СМЕСТУВАЊЕ, 
НА КП 3607, КП 3608 и КП 3609 КО ШТИП ВОН ГРАД, ОПШТИНА ШТИП е опфатена во рамки 
на опфатот за кој се изработени условите за планирање на просторот изработени од 
Aгенцијата за планирање на просторот - Скопје РМ, со технички број тех.бр. Y36522 од 
Септември 2022,, за кои Услови е добиено Решение од Министерството за животна средина и 
просторно планирање со бр. УП1- 15  1866/2022 од 14.10.2022. 

ЗАКЛУЧНИ СОГЛЕДУВАЊА 

Услови за планирање на просторот за изработка на УРБАНИСТИЧИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА 
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН, A4.3-ВИКЕНД КУЌИ И ДРУГИ ОБЈЕКТИ ЗА ВРЕМЕНО СМЕСТУВАЊЕ, 
НА КП 3607, КП 3608 и КП 3609 КО ШТИП ВОН ГРАД, ОПШТИНА ШТИП Површината на 
проектенот опфат изнесува 0.68 хa, и се наоѓа на земјоделско земјиште. Условите за 
планирање треба да претставуваат влезни параметри и насоки при планирањето на 
просторот и поставувањето на проектенте концепциии решенија по сите области релевантни 
за планирањето во соодветниот проектен документ, обработени во Просторниот план на 
Република Македонија. При изработката на овој Урбанистички проект, покрај горенаведените 
забелешки, треба да се имаат во предвидследните поединечни заклучни согледувања од 
секторските области опфатени со “Просторниот план на Република Македонија”. 
Економски основи на просторниот развој 
– Реализацијата на Урбанистичкиот проект на површина на проектен опфат од 0.68  ha, ќе
биде во функција на развој на економските активности и согласно определбите од 
"Просторниот план на Република Македонија" треба да базира на пазарните законитости и 
примена на релевантната законска регулатива од областа на заштитата на животната средина, 
особено превенција и спречување на негативните влијанија врз животната средина. 
Користење и заштита на земјоделско земјиште 
– Согласно Просторниот план на Република Македонија просторот на РМ е поделен во 6
земјоделско стопански реони и 54 микрореони. 
Предметната локација припаѓа на Скопско-Кумановскиот земјоделско стопански реон со 14 
микрореони. 
– При изработка на планската документација, неопходно е воспоставување и почитување на
ефикасна контрола на користењето и уредување нанормите и стандарди за градба. Меѓу 
приоритетните определби на Просторниот план е заштитата на земјоделското земјиште, а 
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особено стриктното ограничување на трансформацијата на земјиштето од I-IV бонитетна класа 
за неземјоделско користење, како и зачувување на квалитетот и природната плодност на 
земјиштето. 
– Предметната локација зафаќа земјоделско земјиште.
Водостопанство и водостопанска инфраструктура 
– При обезбедувањето на потребните количини на вода за индустријата, потребно е да се
оформат заштитни зони околу изворникот и да се дефинира режим на заштита во зоните. 
– Доколку за водоснабдување се користат подземни води (бунари), експлоатацијата да се
врши врз основа на хидрогеолошки истражувања со кои ќе биде дефиниран квалитетот и 
квантитетот на водите. 
– Отпадните води да се испуштат во најблискиот реципиент по соодветен третман, односно да
бидат доведени во согласност со критериумите дефинирани во „Уредбата за категоризација на 
водотеците, езерата, акумулациите и подземните води”. 
Енергетика и енергетска инфраструктура 
– Локацијата за изградба на објект со намена, A4.3-ВИКЕНД КУЌИ И ДРУГИ ОБЈЕКТИ ЗА
ВРЕМЕНО СМЕСТУВАЊЕ, нема конфликт со постојните и планирани енергетски водови. 
– За новопредвидените градби потребно е да обезбеди сигурно и непрекинато снабдување со
електрична енергија со напон кој ќе биде во дозволените граници. 
Урбанизација и мрежа на населби 
– Изградба на објект со намена A4.3-ВИКЕНД КУЌИ И ДРУГИ ОБЈЕКТИ ЗА ВРЕМЕНО
СМЕСТУВАЊЕ , би требало да предизвика позитивни импулси и ефекти врз целото 
непосредно окружување од аспект на повисока организација, инфраструктурна опременост, 
повисок квалитет на услугите во окружувањето, како и уреденост на просторот сето тоа 
базирано врз принципите на одржлив развој како и максимално почитување и вградување на 
нормативите и стандарди за заштита на животната средина. 
Јавни функции 
– Предложената локација е надвор од урбаниот опфат на најблиските населби и нема
препораки за организација на јавни функции на неа, што значи дека се исклучени и можностите 
за било каков конфликт помеѓу два типа на функции. 
Сообраќај и врски 
- Во непосредна близина на проектенот опфат на јужната страна минува трасата на 
"Обиколницата на Град Скопје". 
Радиокомуникациска и кабелска електронско комуникациска мрежа 
– Локацијата за изградба на објект со намена A4.3-ВИКЕНД КУЌИ И ДРУГИ ОБЈЕКТИ ЗА
ВРЕМЕНО СМЕСТУВАЊЕ , нема конфликт со постојните и планирани радиокомуникациски и 
кабелски електронско комуникациски мрежи. 
– Преку кабелските електронски комуникациски мрежи, на крајните корисници треба да им се
обезбеди сигурен пренос на јавни електронски комуникациски услуги со задоволување на 
одредени општи и посебни услови за квалитет, во согласност со Законот за електронските 
комуникации и препораките за обезбедување на одредено ниво на квалитет на пренос. 
Заштита на животната средина 
– Со цел да се обезбеди заштита и унапредување на животната средина, потребно е да се
почитуваат одредбите пропишани во законската регулатива од областа на заштита на 
животната средина и подзаконските акти донесени врз нивна основа. 
– Да се внимава да не дојде до искористување на земјиштето на начин и обем со кој би се
загрозиле неговите природни вредности. 
– Да се следи и контролира присуството на загадувачки материи во воздухот со цел да се
одржи квалитетот на воздухот во граници на дозволените нивоа на емисии. 
– Да се предвидат соодветни технички зафати за пречистување на отпадните води и
имплементација на технологии кои ќе овозможат нивно повторно искористување за истата или 
друга намена. 
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– Да се контролира квалитетот на пречистените отпадни води пред испуштање во најблискиот
реципиент, со цел да се усогласат вредностите на концентрацијата на материите присутни во 
пречистената отпадна вода со пропишаните гранични вредности на максимално дозволените 
концентрации на материите присутни во реципиентот. 
– Да се превземат активности за намалување на бучавата и вибрациите од опремата, со цел
да се избегнат негативните ефекти од бучавата и да се почитуваат пропишаните гранични 
вредности за дозволено ниво на бучава во животната средина. 
– Организирано управување со отпадот со цел да се минимизира негативното влијание врз
животната средина, животот и здравјето на луѓето. 
– Создавачот и/или поседувачот на отпадни материи и емисии ги сноси сите трошоци за
санација на евентуално предизвиканите нарушувања во животната средина. 
– Уредување на објектот со заштитно и украсно зеленило. При изборот на вегетацијата да се
даде приоритет на видовите (автохтони) со висок биоакумулативен капацитет за загадувачки 
материи. 
– Да се изведуваат енергетски ефикасни објекти.
Заштита на природно наследствo 
– Согласно Студијата за заштита на природното наследство, изработена за потребите на
Просторниот план на Република Македонија на просторот кој е предмет на разработка на овој 
Урбанистички проект, нема регистрирано ниту евидентирано природно наследство. 
– Доколку при изработката на проектна документација или при уредување на просторот се
дојде до одредени нови сознанија за природно наследство кое би можело да биде загрозено со 
урбанизацијата на овој простор, потребно е да се предвидат соодветни мерки за заштита на 
природното наследство согласно Законот за заштита на природата. 
Заштита на културно наследство 
– Согласно податоците од Експертниот елаборат за заштита на културното наследство и
Археолошката карта на Република Македонија наподрачјето на катастарската општина Глуво 
Бразда има регистриран недвижен споменик на културата. 
– При изработка на проектна документација од пониско ниво да се утврди точната локација на
евидентираното и регистрираното културно наследство и во таа смисла да се применат 
соодветните проектен мерки за заштита на истото. 
– Доколку при изведување на земјаните работи се наиде на археолошки артефакти, односно
дојде до откривање на материјални остатоци со културно-историска вредност, потребно е да 
се постапи во согласност со постоечката законска регулатива (Законот за заштита културното 
наследство - „Службен весник на Република Македонија" број 20/04,115/07, 18/11, 148/11, 
23/13, 137/13, 164/13, 38/14, 44/14, 199/14, 104/15, 154/15, 192/15, 39/16, 11/18 и 20/19), односно 
веднаш да се запре со отпочнатите градежни активности и да се извести надлежната 
институција за заштита на културното наследство. 

Туризам и организација на туристички простори 

Туризмот и угостителството со својата основна функција-прифаќање, сместување и 
истовремено задоволување на голем број разновидни барања и желби на туристите, влијае 
врз вкупната економија и развојот на одредена средина, а исто така има изразено влијание и 
врз просторот во кој ја извршува својата дејност. Туризмот со своето мултиплицирано влијание 
во процесот на стопанисување, посредно и непосредно, ги вклучува и другите гранки и 
дејности во вкупната понуда на туристичкиот пазар. Ова пред сé, се однесува на 
угостителството, трговијата, сообраќајот, занаетчиството, здравството и на разни други видови 
услуги. Исто така, преку туризмот се нудат и се продаваат нематеријални вредности, како што 
се: разни информации, обичаи, фолклор, забава, спортско-рекреативни активности и слично. 
Врз основа на комплексно согледаните природни и создадени услови и ресурси по обем, 
квалитет, распространетост или уникатност, функционалност, атрактивност и степен на 
активираноста, на територијата на Република Северна Македонија како посебни целини може 
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да се издвојат следните видови на туристички потенцијали: водените површини, планините, 
бањите, целините и добрата со природно и културно наследство, транзитните туристички 
правци, градските населби, ловните подрачја и селата. Согласно со основните долгорочни 
цели, концептот и критериумите за развој и организација на туристичката понуда, во 
Републиката се дефинирани вкупно 10 туристички региони со 54 туристички зони. 

Заштита од воени разурнувања, природни и техничко-технолошки катастрофи 
– Локацијата за која се наменети Условите за планирање на просторот, се наоѓа во индиректно
загрозени простори од воени дејства. Според тоа во согласност со Законот за заштита и 
спасување, задолжително треба да се применуваат мерките за заштита и спасување. 
– Задолжителна примена на мерки за заштита од пожар.
– Анализираниот простор се наоѓа во подрачје каде се можни потреси со јачина до IX степени
по МКС, што наметнува задолжителна примена на нормативно-правна регулатива, со која се 
уредени постапките, условите и барањата за постигнување на технички конзистентен и 
економски одржлив степен на сеизмичка заштита, кај изградбата на новите објекти. 
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4. ДОКУМЕНТAЦИОНA ОСНОВA НА
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ 

Графички дел 

1. Услови за планирање на просторот
2. Ажурирана геодетска подлога со нанесена граница на проектен опфат
3. Карта на изградениот градежен фонд, односно вкупната физичка супраструктура во
проектиот опфат. 
4. Карта на изградената комунална инфраструктура: сообраќајните, електричните,
канализациските, водоводните, поштенските, гасоводните, топловодните, телефонските и 
другите водови и објекти. 
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CEKTOP 34 NPOCTOPHO NIAHhPAFbE
DE PARTAMENTI PER PLANIFIKIM HAPESINOR

Apx.6p. Yn1-15 1866 /2022

a.'..1..{..:.ij].:.?0?.?..

Bp3 ocHoBa Ha ,{rex 88 o4 3axouor aa onuJTara ynpaoHa nocranxa ("Cayx6eH BecHt.tK Ha Peny6nraxa

Maxe4orrja" 6p. 7Za/75l1, a Bo BpcKa co vnex 4, craB 3 oA 3axoHor 3a cnpoBeAyBa*e Ha

npocropHr4or nnau ua Peny6rxKa Ma(eAoH[ja ("Cryx6eH BecHr4K Ha Peny6nrxa MaKeAoHrja"
6p-39/O4l u unex 42, craB 9 oA 3axoHor :a yp6aHrrrrvxo nnaHr4pabe ("Cnyx6eH BecHhK Ha

Peny6nraxa CeBepHa Maxe4oxnja" 6p. 32/20],, MrHxcrepor 3a xnBorHa cpeAl4Ha t4 npocropHo
n.naH rpatbe, ro AoHece cneAHoro:

PEIIJEH14E
3a ycroBr4 3a nraHxpalse Ha npocropor

1. Co oBa PeLresne xa OnurrHa UJTr4n, ce r3AaBaar ycroB, 3a nraHrpalbe Ha npocropor co
HaMeHa Br4KeHA xy(a r 4pyrra o6jeKrx 3a BpeMeHo cMecryBalbe Ha Kn 3607, KO 3608 h Kn 3509,
KO llJrhn - BoH r.p., OnurrHa llJrxn.

l]oBpuxHara Ha npeAMerHxor onoar x3HecyBa 0,68 ha.

npeAMerHror onQar rpaxlrvr co onQar 3a Roj ce [3AaAeHx ycnoBx 3a nnaHHpalbe Ha

npocropor:a uapa6orxa Ha "fexepaneH yp6axrcrruxr nraH Ha fpaA UJrrn, Onurrra UJrnn", co

rexHrq Kr4 6poj Y04013.
2. ycnoBxre 3a nnaHhpalbe Ha npocropor oA ToqKa 1 Ha oBa Peuerre, r:pa6oreHr o4

Arerqrajara 3a nnaHxpalbe Ha npocropor co rex.6p. Y36522 ce cocra8eH Aen Ha PeueHnero.
3. Peanx3aqxjara Ha npoeKror, co HaMeHa euxer4 xy(a ra 4pyrra o6jerru 3a BpeMeHo

cMec4/Balbe Ha Kn 3607, KO 3608 u Kn 3609 Bo KO UJrrn - BoH r.p., Onu-nxHa [JJr]4n, rpe6a Aa
npeAr3BhHa no3l.lrr4BH14 AMnyncn u eQexrr Bp3 qenoro HenocpeAHo onKpy)KyBalbe oA acneKr Ha

noBxcoKa oprarr:aqrja, uH$pacrpyrrypra onpeMeHocr x ypeAHocr co MaKo4MarHo noqHryBalbe H

BrpaAyBabe Ha HopMaruBHre u craHqapAu 3a 3auTrra Ha xhBoTHaTa cpeA,1Ha.

4. Co qe, Aa ce o6e:6e4r aaurrra h yHanpeAyBalbe Ha xl.rBorHara cpeAxHa npr rsrpap,6a Ha

araxeH4 xy(a r,r gpyrr,r o6jexnr 3a BpeMeHo cMecryBabe Ha Kn 3607, KO 3608 t.t Kn 3509 Bo KO tlJrxn

- BoH r.p., OnuJTr,iHa lJJrun norpe6uo e Aa ce noqrryBaar o4pe46rare nponhuaHx Bo 3aKoHcRara

pery,narxBa oA o6nacra Ha 3aulrrra Ha xxBorHara cpeA[Ha r noA3a(oHcRxre aHTr AoHeceH[ Bp3

H14 BHA OCHOBA.

5. np}l AoHecyBa]be Ha OA.nyKa 3a cnpoBeAyBabe nnu Oplyxa 3a He cnpoBeAyBa]be Ha

crparerlcxa oqeHa 3a npeAMerHara 4oxyuenraqrja co HaMeHa BukeHA Rytia n gpyru o5jenn za

BpeMeHo cMecryBalbe Ha Kn 3607, KO 3608 r Ktl 3509, KO tllrr n - BoH r.p., OnurhHa uJrrn,
3aAo,nx[renHo Aa ce 3eMaT Bo npeABhA npeTxoAHo HaBeAeHxre sa6eneLrxtt, xaxo u:a6eneuxrre
oA cexropcK[re o6nacru onQareru co npocropHhor nnax ra Peny6nrxa MaxegoHrja.

MrHrcr€pcBo 3a xHBorNa €peArHa, npocropHo nraHxpabe Ha

Penl6rsRa Cesepna MaxeAoHrja
nroumA"flpecB€r. EoropoArqa" 6p. 3, Cxonje
Pef, y6reRa C€Bep{a MaxeAoHrja

Ministria e M,edisit Jetesor dh€ Plan ifikimit hapasinor e

Republikas se MaqedonisE sa Veriut
8ul. "Presveta Botorodica" nr.3, Shkup
Republika e M aqedonise se v€riut

+389 2 3251403
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CEKTOP 3A NPOCTOPHO N'IAH14PAI-bE

DEPARTAMENTI PER PLAN IFIKIM HAPESINOR

oEPA3/tOlt(EHt4E

OnruruHa LlJrrn, ep: ocHoBa Ha .tneH 42 craB 4 oA 3aKoHor aa yp6aulcrrvxo nnaHr4paFbe

("Cn. eecHrx Ha PCM" 6p.32/20]1, noAHece 6aparue npeKy eneKrpoHcxhor chcreM e-yp6aHh3aM,

co 6poj Ha nocranKa ynn 44834 oA 28.07.2022 roAuHa, Ao Areuqrjara 3a nnaHrpalbe Ha

npocropor, 3a [3AaBabe Ha ycnoBx 3a nnaHxpabe Ha npocropor co HaMeHa eraxex4 xyria u 4pyrr
o6jexrr sa BpeMeHo cMecryBaFbe Ha Kll 3607, KO 3608 r Kn 3609, KO [lJr[4n - BoH r.p., OnurhHa

tllrrn, noBprurHara Ha npeAMerHhor onQar reHecysa 0,68 ha.

f'lpeAMerHxor onQar rpaHrvr co onQar :a xoj ce w3AaAeHA Ycroe!4 :a nnaHupatbe Ha

npocropor:a r:pa6orxa ua "feHepaneH yp6arrcruvxr nnaH Ha [pa4 tlJrrn, Onurt.tHa lJJrrn", co

rexHl4rr xr4 6poj Y04013.
cornacHo .trteH 42 craB 8 o4 3axouor:a yp6aHrcrr,lxo nnaHxpalbe ("Cn. eecHux Ha PCM"

6p. 6p. 32/zo), Arenqrjara 3a nnaHhpaFbe Ha npocropor ru A3pa6oru YcrosHre 3a n.naHrpaFbe Ha

npocropor co HaMeHa BxxeHA Hyka n gpyru o6jexrr :a BpeMeHo cMecryBalbe Ha Kn 3607, KO 3608 ,l

Kn 3609, KO IJJTIn - BoH r.p., OnuJruHa UlTrn, ,4 ru AocraBh Ao MHHt4crepcrBoro 3a xrBorHa cpeAuHa

r npocropHo nraHrparue noA 6p. yn1-15 786612022 oA 27.O9.2OZ2 toAAHa.
ycnoBhre 3a nnaHxpalbe Ha npocropor 3a nzrpag6a co HaMeHa erxeH4 xy(a I gpyna o6iexl,l

3a BpeMeHo cMecryBalbe Ha Ktl 3607, KO 3608 N Ktl 3609, KO Ulun - BoH r.p., Onul4Ha [I]rrn,
npeTcTaByBaaT Bne3H14 napaMeTpx h cMepHlr-+4 np nnaHxpalbeTo Ha npocTopor x nocTaByBabero

Ha nlaHcxrre KoHqenq[x ra peLueHltja no crre o6nacrr pereBaHrHx 3a nnaHhparbe Ha npocropor.

3axnyvxrre corneAy8aba, AeorHxpaHx Bo ycnoBxre 3a nnaHHpa$e Ha npocropor Kox

npou3neryEaar oA "npocropH[or n,naH Ha Peny6nuxa Maxe4oluja", npercraByBaar o6Bp3yBaqxh

aKTTBHOCTh BO nOHaTaMOLXHOTO nraHIpaFbe Ha npocropoT.

Bp3 ocHoBa Ha ropeHaBeAeHoro, a cornacHo qneH 88 oA 3axoHor 3a onurara ynpaBHa

nocranKa ("Cn. eecrrx Ha PM" 6p. 124/L51, Ma{AcrepcrBoro 3a xrBorHa cpeAuHa A npocropHo

nnaHhpabe ro AoHece oBa PeueHre 3a ycnoa[ 3a nraHhpa]be Ha npocropor co HaMeHa BxKeHA

xy(a u 4pyrn o6jexrx aa BpeMeHo cMecryBabe xa Kl'l 3507, KO 3608 u Kl-l 3509, KO lllrxn - 8oH

r.p., OnuJThHa lurhn x oAnyq x HaKo Bo Arcno3rtr|4Bor.

Ynacrgo sa npaBHo cpeAcrBo: nporr4B oBa PeueHhe 3acerHarara jaBHocr I opraHor xo.i ro

noArorByBa nnaHcKhor AoxyMeHT Moxe Aa A3jaBA xar6a so poK oA 15 (nerHaecer) AeHa oA AeHor
Ha npxeMor Ha oBa PeueHxe Ao ApxaBHara Koaaucrja 3a oAnyqyBabe Bo YnpaBHa nocranKa x

nocranxa og pa6oreH oAHoc Bo BTop creneH.

no HA M14HHCTEP

HA CEHTOP

MrhqcrepcrBo3a xrsorna cpeArHa x npocropHo iraHhpalbe Ba

Peny6nrxa CeBepHa MaxeAoruja
n, ouraA ,, np€csera SoropoArqa" 6p.3, Cxonje

P€ny6rrxa CeBepHa MaxeAoHnja

I

Ministria e Mjedisit letasor dh€ Planifikimn hapEsinore
8€publikas sa Maq,donisa se veriut
8ul. "Pr€rveta Eogorodica" nr.3, Shkup

8€publika e Maqedonis€ sa Veraut

+389 2 3251403
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1:15.000

Мес тоположба на локацијата и ружа на ветрови

Општинска граница
Катастарска граница
ГУП на Град Штип-Y04013

Викенд куќа и други објекти 
од времено с мес тување 

Y04013
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Radovi{

Sveti Nikole
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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

avtopat
`elezni~ka mre`a
magistralen patregionalen pat
vozduhoplovno pristani{teakumulacii

navodnuvani povr{inivisokoplaninski pasi{ta
{umi i {umsko zemji{tezemjodelsko zemji{te

Викенд куќа и други објекти 
од времено сместување 

turisti~ki centri

zoni za eksploat. na minerali
tranzitni koridorituristi~ki prostori
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Karta br. 22
Legenda:
Sistem na naselbi i soobra}ajna mre`a
Tema:Prostorno-funkcionalna organizacija
Sektor:Sintezni karti

Uprava

Vozduhoplov. pristan.
Stopanski aerodromSportski aerodrom

Avtopat
@elezni~ka mre`a
Magistralen patRegionalen pat
Slobodna ekonom.zona ! 

 
Sredno Vi{o VisokoObrazovanie

Zdravstvena za{titaSekundarna Tercijalna

!(

Centar na makroregion
Centar na mikroregion
Centri na prostorno-funkcionalni edinici

#*

e
o
o

Oski na razvojisto~na
sever-jugzapadna

ju`na
severna

Prostorno-funkc.ediniciGranici na vlijanija namakroregion.centri
!. Op{tinski centar

#
#
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Karta br. 23
Legenda:
Vodostopanska i energetska infrastruktura
Tema:Tehni~ka infrastruktura
Sektor:

AGENCIJA ZA PLANIRAWE NA PROSTOROTMINISTERSTVO ZA @IVOTNA SREDINA I PROSTORNO PLANIRAWE
2002 - 2020IZVOD OD PROSTOREN PLAN NA REPUBLIKA MAKEDONIJA

Sintezni karti

Hidroelektrani& Termoelektrani
%

Vodostopanski podra~ja

GasovodRegulacioni staniciKanalizacionen sistem

BriketaraRudnik na jaglen Industriski toplani
NaftovodRafinerija

Dalnovodi
110 kV
220 kV
400 kV

Trafostanici
#

#
#

110 kV
220 kV
400 kV #

(
$
K

Ë

Navodnuvani povr{ini
Akumulacii po 2020g.
Regionalen vodost. sistemVodovoden sistemIzvori{ta

Prirodni ezera
Akumulacii
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Karta br. 24
Legenda:
Reonizacija i kategorizacija na prostorot za za{tita
Tema:Za{tita na `ivotnata sredina
Sektor:

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

Sintezni karti

IZVOD OD PROSTOREN PLAN NA REPUBLIKA MAKEDONIJA

Upravuvawe so zagad. na vozduh i vodaZa{tita na reki so naru{en kvalitet

Za{tita na prostori so prirodnivrednosti
Granici na regioni za upravuvawe so `ivotnata sredina

Rekultivacija na degrad. prostori
#*
 Za{tita na {umi

Rekultivacija na degradirani prostori
Za{tita na akumulacii ireki za vodozafati

Za{tita na zemjodelsko zemji{te

# Povolni podra~ja za lociraweregionalni sanitarni deponii


% Spomeni~ki celini

Arheolo{ki lokaliteti
Spomeni~ko podra~je
Povolni hidrogeolo{kisredini za locirawe nadeponii

Викенд куќа и други објекти 
од времено сместување 



UPRAVITEL: d.i.a PETRIT DALIPI
LIST BR.

NARA^ATEL:

LICENCA BROJ:

1
DATA:
ДЕКЕМВРИ,2022

PLAN:

PRILOG:

FAZA:

UP

  0116

PLANERSKA KU]A:

 TEH. BROJ:
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 RAZMER:

PETRIT DALIPI  d.i.a.
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Друштво за проектирање,градежништво,трговија и услуги 
УРБАН ПЛАННЕР ДООЕЛ 

Ул."Иво Лола Рибар"бр.8,Гостивар 

5. ПЛAНСКИ ДЕЛ НА
УРБАНИСТИЧКИОТ ПРОЕКТ 

Текстуален дел 



Друштво за проектирање,градежништво,трговија и услуги 
УРБАН ПЛАННЕР ДООЕЛ 

Ул."Иво Лола Рибар"бр.8,Гостивар 
 

 

5.1 Проектна програма 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Друштво за проектирање,градежништво,трговија и услуги 
УРБАН ПЛАНЕР ДООЕЛ 

Ул."Иво Лола Рибар"бр.8,Гостивар 

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА  

УРБАНИСТИЧИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН, 
A4.3-ВИКЕНД КУЌИ И ДРУГИ ОБЈЕКТИ ЗА ВРЕМЕНО 

СМЕСТУВАЊЕ, НА КП 3607, КП 3608 и КП 3609 КО ШТИП ВОН 
ГРАД, ОПШТИНА ШТИП 



Друштво за проектирање,градежништво,трговија и услуги 
УРБАН ПЛАНЕР ДООЕЛ 

Ул."Иво Лола Рибар"бр.8,Гостивар 

1 ОПШТ ДЕЛ 

2 ВОВЕД 

3 ОПФАТ 

4 ЦЕЛИ 

5 НАМЕНА 

6 ИНФРАСТРУКТУРА 

7 МЕТОДОЛОГИЈА 

8 СОДРЖИНА НА УРБАНИСТИЧКИОТ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ 
ПЛАН 

9 ПРИЛОГ 
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УРБАН ПЛАНЕР ДООЕЛ 

Ул."Иво Лола Рибар"бр.8,Гостивар 

ОПШТ ДЕЛ 

Место: 

КП 3607, КП 3608 и КП 3609 КО ШТИП ВОН ГРАД ОПШТИНА ШТИП 

Инвеститор: САШКО ЏОНОВ

Предмет: ПРОЕКТНА ПРОГРАМА

 УРБАНИСТИЧИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН, 
A4.3-ВИКЕНД КУЌИ И ДРУГИ ОБЈЕКТИ ЗА ВРЕМЕНО СМЕСТУВАЊЕ, 

НА КП 3607, КП 3608 и КП 3609 КО ШТИП ВОН ГРАД, ОПШТИНА ШТИП

Извршител: УРБАН ПЛАНЕР ДООЕЛ, ГОСТИВАР

Адреса: Ул." Иво Лола Рибар" бр.8, Гостивар

Телефон: 075235544

Е - маил:   info.upa2019@gmail.com

Овластен планер:  Петрит Далипи,дипл.инж.арх.

Технички број: 10-УП/2022

Датум на изработка: Јули,2022

РАБОТЕН ТИМ: Фаза:Урбанистички проект за инфраструктура

дипл. инж.арх.Петрит Далипи

УРБАН ПЛАНЕР ДООЕЛ, ГОСТИВАР

УПРАВИТЕЛ: УПРАВИТЕЛ

Петрит Далипи, дипл. инж. арх.
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Друштво за проектирање,градежништво,трговија и услуги 
УРБАН ПЛАНЕР ДООЕЛ 

Ул."Иво Лола Рибар"бр.8,Гостивар 
 

 

 

 

 



Друштво за проектирање,градежништво,трговија и услуги 
УРБАН ПЛАНЕР ДООЕЛ 

Ул."Иво Лола Рибар"бр.8,Гостивар 

Согласно чл.67 од Законот за урбанистичко планирање ( Сл.Весник на Р.М бр. 32/20), и чл.17 и 45 
од Законот за градење (Сл.Весник на Р.М 
бр130/09,124/10,18/11,36/11,54/11,13/12,144/12,25/13,79/13,137/13,163/13,28/14,42/14,115/15149/14,
187/14,44/15,129/15,217/15,226/15,30/16,31/16,39/16,71/16,132/16и64/18) а во врска со изработка на 
ПРОЕКТНА ПРОГРАМА ЗА УРБАНИСТИЧИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН, 
A4.3-ВИКЕНД КУЌИ И ДРУГИ ОБЈЕКТИ ЗА ВРЕМЕНО СМЕСТУВАЊЕ, НА КП 3607, КП 3608 и КП 
3609 КО ШТИП ВОН ГРАД, ОПШТИНА ШТИП УРБАН ПЛАННЕР го издава следново : 

РЕШЕНИЕ 
за назначување на изработувач на  

урбанистички проект  

За изработка на ПРОЕКТНА ПРОГРАМА ЗА     УРБАНИСТИЧИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА 
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН, A4.3-ВИКЕНД КУЌИ И ДРУГИ ОБЈЕКТИ ЗА ВРЕМЕНО СМЕСТУВАЊЕ, НА 
КП 3607, КП 3608 и КП 3609 КО ШТИП ВОН ГРАД, ОПШТИНА ШТИП УРБАН ПЛАННЕРкако планер 
се назначува: 

Далипи Петрит- дипл.инж.арх. 

Планерот е должен урбанистичката документација да ја изработи согласно Согласно Законот за 
урбанистичко планирање ( Сл.Весник на Р.М бр. 32/20),Правилни за урбанистичко 
планирање(Сл.Весник на Р.М бр225/20) као и другите важечки прописи и нормативи од областа на 
урбанизмот. 

Управител  
Далипи Петрит дипл.инж.арх 
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Ул."Иво Лола Рибар"бр.8,Гостивар 
 

 

 

 



Друштво за проектирање,градежништво,трговија и услуги 
УРБАН ПЛАНЕР ДООЕЛ 

Ул."Иво Лола Рибар"бр.8,Гостивар 

2 ВОВЕД 

Урбанистички проект за вон опфат на урбанистички план е планско-проектна 
документација која се изработува за поединечни градби, комплекси на градби и 
инфраструктури од државно и локално значење вон населени места и вон опфат 
на урбанистички планови, и тоа на земјоделско, шумско и друго земјиште, 
крајбрежни појаси и други простори за коишто не постојат услови и/или економска 
оправданост за донесување на урбанистички план согласно Законот за 
урбанистичко планирање.. Изработката и одобрувањето на Урбанистичкиот 
проект се регулирани во Член 58, Член 59, Член 60, Член 61, Член 62 и Член 63 од 
Законот за урбанистичко планирање (Службен весник на Република С. Македонија 
број 32/2020). Со оваа Проектна програма се дефинираат условите за изработка 
на Урбанистички проект за УРБАНИСТИЧИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА 
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН, A4.3-ВИКЕНД КУЌИ И ДРУГИ ОБЈЕКТИ ЗА ВРЕМЕНО 
СМЕСТУВАЊЕ, НА КП 3607, КП 3608 и КП 3609 КО ШТИП ВОН ГРАД, ОПШТИНА ШТИП 

3 ОПФАТ 
Границата на проектниот опфат на УРБАНИСТИЧИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА 
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН, A4.3-ВИКЕНД КУЌИ И ДРУГИ ОБЈЕКТИ ЗА ВРЕМЕНО 
СМЕСТУВАЊЕ, НА КП 3607, КП 3608 и КП 3609 КО ШТИП ВОН ГРАД, ОПШТИНА ШТИП 
ги има следните координати на прекршните точки

X=7601026.850  Y=4620940.820  

X=7600988.890  Y=4620924.100   

X=7600979.890  Y=4620917.260   

X=7600972.370  Y=4620913.730   

X=7600967.720  Y=4620912.950  

X=7600971.570  Y=4620899.080  

X=7600978.270  Y=4620888.710  

X=7600982.020  Y=4620879.170  

X=7600981.240  Y=4620869.460   

X=7600962.010  Y=4620863.270  

X=7600956.920  Y=4620861.340 

X=7600953.580  Y=4620860.340   

X=7600952.870  Y=4620856.170  

X=7600947.030  Y=4620835.520  



Друштво за проектирање,градежништво,трговија и услуги 
УРБАН ПЛАНЕР ДООЕЛ 

Ул."Иво Лола Рибар"бр.8,Гостивар 

X=7600951.320  Y=4620834.840  

X=7600967.060  Y=4620835.150  

X=7600978.910  Y=4620834.400   

X=7601008.190  Y=4620827.920  

X=7601013.720  Y=4620837.210  

X=7601022.220  Y=4620852.270   

X=7601030.060  Y=4620856.620   

X=7601050.210  Y=4620865.070   

X=7601055.870  Y=4620873.780   

X=7601054.870  Y=4620882.640  

X=7601049.530  Y=4620893.580   

X=7601037.440  Y=4620913.520  

X=7601026.850Y=4620940.820

 Вака дефинираниот опфат има површина од 6836,40 м2 

4 ЦЕЛИ 
УРБАНИСТИЧИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН, A4.3-ВИКЕНД КУЌИ 
И ДРУГИ ОБЈЕКТИ ЗА ВРЕМЕНО СМЕСТУВАЊЕ, НА КП 3607, КП 3608 и КП 3609 КО 
ШТИП ВОН ГРАД, ОПШТИНА ШТИП, потребно е да претставува основен развоен 
документ за проектниот опфат, преку: 

・ Рационална употреба на земјиштето 

・ Максимално вградување на супраструктурата и инфраструктурата со 
теренот 

・ Формирање амбиентална целина 

・ Почитување и заштита на правото на човекот на работа 

・ Почитување и унапредување на пејзажните вредности 

・ Формирање културен пејзаж 

・ Вградување на мерки за заштита и унапредување на природата и 
животната средина 

・ Вградување мерки за заштита и спасување 

・ Почитување на јавниот интерес 

・ Почитување на соседското право 

・ Почитување на позитивните законски прописи, стандарди и нормативи од 

областа на урбанистичкото планирање 

・ Почитување на позитивните закоснки прописи за дадената намена 



Друштво за проектирање,градежништво,трговија и услуги 
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5 НАМЕНА 

Опфатот кој се елаборира со, УРБАНИСТИЧИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА 
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН, A4.3-ВИКЕНД КУЌИ И ДРУГИ ОБЈЕКТИ ЗА ВРЕМЕНО 
СМЕСТУВАЊЕ, НА КП 3607, КП 3608 и КП 3609 КО ШТИП ВОН ГРАД, ОПШТИНА ШТИП 
потребно е да претставува функционално издржана целина. Во поглед на 
намената, согласно потребите, потребна е Група на класи на намени А4.3  (викенд 
куќа и други објекти од времено сместувањ) и истата е обврзувачка. Начелото на 
одржливо планирање наложува согледување на намената на повисоко ниво, кое 
ќе го вклучи и соседното земјиште и неговата доминантна намена, како и 
взаемното надополнување. 

6 ИНФРАСТРУКТУРА 

Потребно е Урбанистички проект да биде дополнет со податоци и информации на 
постојни како и новоланирани инфраструктурни водови.Инфраструктурните 
водови потребно е да се водат во јасно дефинирани инфраструктурни коридори и 
да се надополнуваат со елементите на постојната сообраќајна и комунална 
инфраструктура. Инфраструктурните градби потребно е да се вградат во општиот 
амбиент и да не му конкурираат на просторниот идентитет. 
Поради специфичноста на конфигурацијата на теренот, како и намената на 
околниот простор, планирањето на инфраструктурата да биде во согласност со 
Правилникот за урбанистичко планирање (Службен весник на Република С. 
Македонија број 225/2020, 219/2021), Правилникот за стандарди и нормативи за 
проектирање (Службен весник на Република Македонија број 60/2012, 114/2016). 

7 МЕТОДОЛОГИЈА 

Основа за изработка на УРБАНИСТИЧИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ 
ПЛАН, A4.3-ВИКЕНД КУЌИ И ДРУГИ ОБЈЕКТИ ЗА ВРЕМЕНО СМЕСТУВАЊЕ, НА КП 
3607, КП 3608 и КП 3609 КО ШТИП ВОН ГРАД, ОПШТИНА ШТИП, ќе биде позитивната 
регулатива. Истиот ќе биде изработен врз ажурирани геодетски подлоги, насоките 
од Проектна програма, просторни анализи на постојната состојба и можностите за 
развој. Урбанистичкиот проект вон опфат на урбанистички план да се изработи 
врз основа на методологијата, која произлегува од одредбите утврдени со Законот 
за урбанистичко планирање (Службен весник на Република С. Македонија број 
32/2020) и Правилникот за урбанистичко планирање (Службен весник на 
Република С. Македонија број 225/2020, 219/2021). 
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8 СОДРЖИНА НА УРБАНИСТИЧКИОТ ПРОЕКТ 
ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН 

Содржината на УРБАНИСТИЧИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН, 
A4.3-ВИКЕНД КУЌИ И ДРУГИ ОБЈЕКТИ ЗА ВРЕМЕНО СМЕСТУВАЊЕ, НА КП 3607, КП 
3608 и КП 3609 КО ШТИП ВОН ГРАД, ОПШТИНА ШТИП пропишана е со Правилникот 
за урбанистичко планирање (Службен весник на Република С. Македонија број 
225/2020, 219/2021) и истата потребно е доследно да се почитува. 

9 ПРИЛОГ 

・ Графички прилог – Плански опфат на ажурирана геодетска подлога 



Peny6rMxa CeBepHa MaxeAonHia

Mr-rrrucrepcrno sa rfllBorHa cpeAr,rHa
u IIpocTopHo nnaHr,rpaH,e

Republika e Maqedonis6 se Veriut

Ministria e Mledisit Ietesor
dhe Planifikimit Hap€sinor#

CEKTOP 34 NPOCTOPHO NIAHhPAFbE
DE PARTAMENTI PER PLANIFIKIM HAPESINOR

Apx.6p. Yn1-15 1866 /2022

a.'..1..{..:.ij].:.?0?.?..

Bp3 ocHoBa Ha ,{rex 88 o4 3axouor aa onuJTara ynpaoHa nocranxa ("Cayx6eH BecHt.tK Ha Peny6nraxa

Maxe4orrja" 6p. 7Za/75l1, a Bo BpcKa co vnex 4, craB 3 oA 3axoHor 3a cnpoBeAyBa*e Ha

npocropHr4or nnau ua Peny6rxKa Ma(eAoH[ja ("Cryx6eH BecHr4K Ha Peny6nrxa MaKeAoHrja"
6p-39/O4l u unex 42, craB 9 oA 3axoHor :a yp6aHrrrrvxo nnaHr4pabe ("Cnyx6eH BecHhK Ha

Peny6nraxa CeBepHa Maxe4oxnja" 6p. 32/20],, MrHxcrepor 3a xnBorHa cpeAl4Ha t4 npocropHo
n.naH rpatbe, ro AoHece cneAHoro:

PEIIJEH14E
3a ycroBr4 3a nraHxpalse Ha npocropor

1. Co oBa PeLresne xa OnurrHa UJTr4n, ce r3AaBaar ycroB, 3a nraHrpalbe Ha npocropor co
HaMeHa Br4KeHA xy(a r 4pyrra o6jeKrx 3a BpeMeHo cMecryBalbe Ha Kn 3607, KO 3608 h Kn 3509,
KO llJrhn - BoH r.p., OnurrHa llJrxn.

l]oBpuxHara Ha npeAMerHxor onoar x3HecyBa 0,68 ha.

npeAMerHror onQar rpaxlrvr co onQar 3a Roj ce [3AaAeHx ycnoBx 3a nnaHHpalbe Ha

npocropor:a uapa6orxa Ha "fexepaneH yp6axrcrruxr nraH Ha fpaA UJrrn, Onurrra UJrnn", co

rexHrq Kr4 6poj Y04013.
2. ycnoBxre 3a nnaHhpalbe Ha npocropor oA ToqKa 1 Ha oBa Peuerre, r:pa6oreHr o4

Arerqrajara 3a nnaHxpalbe Ha npocropor co rex.6p. Y36522 ce cocra8eH Aen Ha PeueHnero.
3. Peanx3aqxjara Ha npoeKror, co HaMeHa euxer4 xy(a ra 4pyrra o6jerru 3a BpeMeHo

cMec4/Balbe Ha Kn 3607, KO 3608 u Kn 3609 Bo KO UJrrn - BoH r.p., Onu-nxHa [JJr]4n, rpe6a Aa
npeAr3BhHa no3l.lrr4BH14 AMnyncn u eQexrr Bp3 qenoro HenocpeAHo onKpy)KyBalbe oA acneKr Ha

noBxcoKa oprarr:aqrja, uH$pacrpyrrypra onpeMeHocr x ypeAHocr co MaKo4MarHo noqHryBalbe H

BrpaAyBabe Ha HopMaruBHre u craHqapAu 3a 3auTrra Ha xhBoTHaTa cpeA,1Ha.

4. Co qe, Aa ce o6e:6e4r aaurrra h yHanpeAyBalbe Ha xl.rBorHara cpeAxHa npr rsrpap,6a Ha

araxeH4 xy(a r,r gpyrr,r o6jexnr 3a BpeMeHo cMecryBabe Ha Kn 3607, KO 3608 t.t Kn 3509 Bo KO tlJrxn

- BoH r.p., OnuJTr,iHa lJJrun norpe6uo e Aa ce noqrryBaar o4pe46rare nponhuaHx Bo 3aKoHcRara

pery,narxBa oA o6nacra Ha 3aulrrra Ha xxBorHara cpeA[Ha r noA3a(oHcRxre aHTr AoHeceH[ Bp3

H14 BHA OCHOBA.

5. np}l AoHecyBa]be Ha OA.nyKa 3a cnpoBeAyBabe nnu Oplyxa 3a He cnpoBeAyBa]be Ha

crparerlcxa oqeHa 3a npeAMerHara 4oxyuenraqrja co HaMeHa BukeHA Rytia n gpyru o5jenn za

BpeMeHo cMecryBalbe Ha Kn 3607, KO 3608 r Ktl 3509, KO tllrr n - BoH r.p., OnurhHa uJrrn,
3aAo,nx[renHo Aa ce 3eMaT Bo npeABhA npeTxoAHo HaBeAeHxre sa6eneLrxtt, xaxo u:a6eneuxrre
oA cexropcK[re o6nacru onQareru co npocropHhor nnax ra Peny6nrxa MaxegoHrja.

MrHrcr€pcBo 3a xHBorNa €peArHa, npocropHo nraHxpabe Ha

Penl6rsRa Cesepna MaxeAoHrja
nroumA"flpecB€r. EoropoArqa" 6p. 3, Cxonje
Pef, y6reRa C€Bep{a MaxeAoHrja

Ministria e M,edisit Jetesor dh€ Plan ifikimit hapasinor e

Republikas se MaqedonisE sa Veriut
8ul. "Presveta Botorodica" nr.3, Shkup
Republika e M aqedonise se v€riut

+389 2 3251403
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1:15.000

Мес тоположба на локацијата и ружа на ветрови

Општинска граница
Катастарска граница
ГУП на Град Штип-Y04013

Викенд куќа и други објекти 
од времено с мес тување 
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1 МАНУ Скопје, 1996г. 
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Radovi{

Sveti Nikole

Jagmurlar

MantovoKukure~ani

Gradsko

Bargala

Krivolak

Pi{ica

Oreovi~ka

R 1:250000
4 0 4 8 Km

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

avtopat
`elezni~ka mre`a
magistralen patregionalen pat
vozduhoplovno pristani{teakumulacii

navodnuvani povr{inivisokoplaninski pasi{ta
{umi i {umsko zemji{tezemjodelsko zemji{te

Викенд куќа и други објекти 
од времено сместување 

turisti~ki centri

zoni za eksploat. na minerali
tranzitni koridorituristi~ki prostori
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Radovi{

Sveti Nikole

Mi~ak

LeskiSudi}

Ruqak

Penu{

SelceUbogo [opurPuh~e
IwevoBrest

Bu~im

[eoba

Damjan

Ularci

Batawe
Kozjak

Radawe
Su{evo

Ko{evoCre{ka Dolani

Ulanci
Dedino

Garvan

^iflik
Topli}

^iflikPi{ica

Rakli{

Ku~ica
Ku~ilat

Grdovci@igance
Teranci

Tarinci

Nikoman

[turovoAli Ko~

Mojanci

Quboten Supurge

Oxalija Vrte{ka

Jano{evo

SokolarcGajranciGujnovci

MorodvisKrupi{teErxelija
Pe{irovo ArgulicaVrsakovo CrvulevoSar~ievo

]oselari

Sofilari

Gora~inoLakavica
Stepanci Pogulevo

SuldurciPiperevo Gabrevci

Kozbunar

Koxalija
PrnalijaDragoevo

Po~ivalo

Ku~i~ino

Ebeplija
Prnalija

Delisinci Junuzlija

Mal Gaber

Edeklerci

JamularciSkandalci

Priba~evoArbasanciBurilovci

Vidovi{teBuril~evoMustafino

Axibegovo
Krivi Dol

Tri ^e{mi

Dobro{ani Novo Selo

Bekirlija
TopolnicaBaltalija Tanatarci

Suvo GrloLeskovica Voislavci

Lipov Dol

Aximatovo Pripe~ani

Kurfalija

Karalobosi

Stanulovci

Amzabegovo
Kalauzlija^ardaklijaBogoslovec

Testemelci

Ali Lobasi

Kadrifakovo
Saramzalino

[a{avarlija

Dolni Rade{

Haxi-Sejdeli

Haxi-Hamzali

Gorni Balvan

Dolni Balvan

Kalapetrovci

Haxi-Rexepli

Dolni Podlog

Nov Karaorman

Gorno Trogerci
Dolno Trogerci

Star Karaorman

Gorna Vra{ticaDolna Vra{ticaGradsko

Zrnovci
Oble{evo^e{inovo

Karbinci

Jagmurlar

MantovoKukure~ani

Gradsko

Bargala

Pi{ica

Krivolak

Oreovi~ka
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M-5

M-5
M-6

M-5
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4 0 4 8 Km

Karta br. 22
Legenda:
Sistem na naselbi i soobra}ajna mre`a
Tema:Prostorno-funkcionalna organizacija
Sektor:Sintezni karti

Uprava

Vozduhoplov. pristan.
Stopanski aerodromSportski aerodrom

Avtopat
@elezni~ka mre`a
Magistralen patRegionalen pat
Slobodna ekonom.zona ! 

 
Sredno Vi{o VisokoObrazovanie

Zdravstvena za{titaSekundarna Tercijalna

!(

Centar na makroregion
Centar na mikroregion
Centri na prostorno-funkcionalni edinici

#*

e
o
o

Oski na razvojisto~na
sever-jugzapadna

ju`na
severna

Prostorno-funkc.ediniciGranici na vlijanija namakroregion.centri
!. Op{tinski centar

#
#

AGENCIJA ZA PLANIRAWE NA PROSTOROTMINISTERSTVO ZA @IVOTNA SREDINA I PROSTORNO PLANIRAWE
2002 - 2020IZVOD OD PROSTOREN PLAN NA REPUBLIKA MAKEDONIJA

Викенд куќа и други објекти 
од времено сместување 
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Oreovi~ka

Zrnovci

Sredna i Dolna Bregalnica

Sreden Vardar Strumica
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Karta br. 23
Legenda:
Vodostopanska i energetska infrastruktura
Tema:Tehni~ka infrastruktura
Sektor:

AGENCIJA ZA PLANIRAWE NA PROSTOROTMINISTERSTVO ZA @IVOTNA SREDINA I PROSTORNO PLANIRAWE
2002 - 2020IZVOD OD PROSTOREN PLAN NA REPUBLIKA MAKEDONIJA

Sintezni karti

Hidroelektrani& Termoelektrani
%

Vodostopanski podra~ja

GasovodRegulacioni staniciKanalizacionen sistem

BriketaraRudnik na jaglen Industriski toplani
NaftovodRafinerija

Dalnovodi
110 kV
220 kV
400 kV

Trafostanici
#

#
#

110 kV
220 kV
400 kV #

(
$
K

Ë

Navodnuvani povr{ini
Akumulacii po 2020g.
Regionalen vodost. sistemVodovoden sistemIzvori{ta

Prirodni ezera
Akumulacii

$T

Викенд куќа и други објекти 
од времено сместување 
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Karta br. 24
Legenda:
Reonizacija i kategorizacija na prostorot za za{tita
Tema:Za{tita na `ivotnata sredina
Sektor:

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

Sintezni karti

IZVOD OD PROSTOREN PLAN NA REPUBLIKA MAKEDONIJA

Upravuvawe so zagad. na vozduh i vodaZa{tita na reki so naru{en kvalitet

Za{tita na prostori so prirodnivrednosti
Granici na regioni za upravuvawe so `ivotnata sredina

Rekultivacija na degrad. prostori
#*
 Za{tita na {umi

Rekultivacija na degradirani prostori
Za{tita na akumulacii ireki za vodozafati

Za{tita na zemjodelsko zemji{te

# Povolni podra~ja za lociraweregionalni sanitarni deponii


% Spomeni~ki celini

Arheolo{ki lokaliteti
Spomeni~ko podra~je
Povolni hidrogeolo{kisredini za locirawe nadeponii

Викенд куќа и други објекти 
од времено сместување 



Broj na kat.parcela
Granica na kat.parcela

LEGENDA:

Opfat
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Jadranka Kraleva
ovlasten geodet

Bor~e Milanov
geod.in`.Izrabotil:

Prilog br.1A`urirana podlogaPrilog

Razmer:1:1000

K.O.[tip Von Grad Data:17.03.2022 god.

Pr.br.57/22-4

Delovoden broj
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5.2 Инвентаризација на снимен изграден градежен фонд, вкупна физичка 
супраструктура и инфраструктура во рамки на проектниот опфат 

За целосно согледување на постојната состојба, во границите на опфатот извршени се 
детални истражувања на просторот. 

Истражувањата на локалитетот се извршени по пат на: 
� директен увид на теренот и 
� директна комуникација со корисниците на просторот. 

При увидот на лице место, согледано е дека просторот е делумно градежно неизграден и 
затоа треба програмски да се осмисли и испланира за реалните потреби. На геодетската 
подлога, изработена од овластена фирма ажурирана е состојбата на просторот, со сите 
свои параметри на поставеност, димензии и висински точки на предметната локација и 
нејзината околина. 

Намена на просторот и градежен фонд 

Предметниот проектен опфат е со површина од  (0,68 ха) со намена: НЗ – 
Неизградено земјиште 

БИЛАНСНИ ПОКАЗАТЕЛИ

документациона основа   

катастарска 
парцела 

намена на површини 

класа 
на 

намена 

површина 
на 

парцели 
процент

‐  ‐  шифра m2 %

КП 3607, 
КП 3608 и 
КП 3609 
КО ШТИП 

ВОН 
ГРАД 

Неизградено 
земјиште 

НЗ  6836,40m2  100,0% 

ВКУПНО  ‐  ‐ 6836,40m2 100,0%

Сообраќај 

Од едната страна (источна) локалитетот се граничи со постоен катастерски пат.  Во однос 
на пристапувањето, до новоформираните градежни парцели ќе се пристапува преку 
новопланирана пристапна улица која се одгранува од постоен катастарски пат, кој се наоѓа 
на источната страна од опфатот. Параметрите на патот се прикачени во графичкиот дел од 
овој Урбанистички проект. 

5.3 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 
Просторот кој е предмет на изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички 
план се наоѓа на територијата на Општина Штип. Во границата на опфат влегуваат КП 3607, 
КП 3608 и КП 3609 КО ШТИП ВОН ГРАД, ОПШТИНА ШТИП и во тие граници зафаќа 
површина од 6836 м2  (0,68 ха). 



Друштво за проектирање,градежништво,трговија и услуги 
УРБАН ПЛАННЕР ДООЕЛ 

Ул."Иво Лола Рибар"бр.8,Гостивар 

Предмет на изработка ќе биде оформување на нови градежни парцели согласно 
стандардите и нормативите за урбанистичко планирање, одредување на катноста на 
градбата, површината за градба, компатибилните намени и сообраќајните пристапи, 
согласно стандардите и нормативите за урбанистичко планирање за ваков тип на објекти до 
оформените градежни парцели, со тоа што КП 3608 и КП 3609 КО ШТИП ВОН ГРАД, 
ОПШТИНА ШТИП, формираат 4 градежни парцели  

УРБАНИСТИЧИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН, A4.3-ВИКЕНД КУЌИ И 
ДРУГИ ОБЈЕКТИ ЗА ВРЕМЕНО СМЕСТУВАЊЕ, НА КП 3607, КП 3608 и КП 3609 КО ШТИП 
ВОН ГРАД, ОПШТИНА ШТИП е опфатен со Просторниот План на Република Македонија, 
проектниот опфат во целост влегува во подрачјето на Услови за планирање на просторот, 
изработени од страна на Агенција за планирање на просторот со тех.бр. тех.бр. Y36522 од 
Септември 2022,   за кои е добиено Решение од страна на Министерство за Животна 
средина со УП1- 15  1866/2022 од 14.10.2022.Условите се издадени за изградба на A4.3-
ВИКЕНД КУЌИ И ДРУГИ ОБЈЕКТИ ЗА ВРЕМЕНО СМЕСТУВАЊЕ. 
Предметниот проектен опфат ги зафаќа катастарските парцели: КП 3607, КП 3608 и КП 3609 
КО ШТИП ВОН ГРАД, ОПШТИНА ШТИП  
За потребите на инвеститорот потребно е да се изработи УРБАНИСТИЧИ ПРОЕКТ ВОН 
ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН, A4.3-ВИКЕНД КУЌИ И ДРУГИ ОБЈЕКТИ ЗА ВРЕМЕНО 
СМЕСТУВАЊЕ, НА КП 3607, КП 3608 и КП 3609 КО ШТИП ВОН ГРАД, ОПШТИНА ШТИП со 
пропратни содржини, а врз основа на претходно извршени стручни анализи за погодноста 
на локацијата., а врз основа на претходно извршени стручни анализи за погодноста на 
локацијата. 
Со оглед на новонастанатите услови, како и измената на законската и подзаконската 
регулатива од областа на урбанистичкото планирање, потребно е да согласно Законот за 
урбанистичко планирање (Службен весник на Република Северна Македонија бр. 32/20), да 
се утврди можност за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план и 
оформување на нова градежна парцела. 
УРБАНИСТИЧИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН, A4.3-ВИКЕНД КУЌИ И 
ДРУГИ ОБЈЕКТИ ЗА ВРЕМЕНО СМЕСТУВАЊЕ, НА КП 3607, КП 3608 и КП 3609 КО ШТИП 
ВОН ГРАД, ОПШТИНА ШТИП е со намена: 

А -ДОМУВАЊЕ И ПРЕСТОЈ
А4-ВРЕМЕН ПРЕСТОЈ
А4.3  – ВИКЕНД КУЌИ И ДРУГИ ОБЈЕКТИ ЗА ВРЕМЕНО СМЕСТУВАЊЕ, НА КП 3607, КП 3608 и КП 
3609 КО ШТИП ВОН ГРАД, ОПШТИНА ШТИП 

Катност П+2 
Максимална висина: Н=9.5 m’/ 

Во рамки на објектот, за успешно спроведување на целиот процес со намена А4.3  – 
ВИКЕНД КУЌИ И ДРУГИ ОБЈЕКТИ ЗА ВРЕМЕНО СМЕСТУВАЊЕ, дозволени се комплементарни 
намени согласно Правилник за урбанистичко планирање (Службен весник на Република 
Северна Македонија бр. 225/20, 219/21 и 104/22) до макс. 40%. 
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Сообраќајна и комунална инфраструктура 
Сообраќаен план 

До локалитетот кој е предмет на изработка се пристапува од постоен пристапен пат на 
источната страна на проектниот опфат, означен во рамки на графичките прилози. 
Сите елементи во хоризонтала се димензионирани според Законот за јавни патишта (Сл.в. 
на РМ, бр. 84/08, 52/09, 114/09, 124/10, 23/11, 53/11, 44/12, 168/12, 163/13, 39/14, 42/1, 166/14 
и 44/15) и презентирани во графички прилог. 
внатрешна еднонасочна сообраќајница ќе се користи и за ППЗ Возило, доколку настанат 
несакани дејства и доколку треба да се интервенира. 

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. 

Хидротехничка инфраструктура 

Планираните решенија за водовод, фекална и атмосферска канализација се изработени врз 
основа на следните подлоги и податоци: 
- Согласно заклучните согледувања во Условите за планирање на просторот 
- Постојна состојба на водовод и канализација 
- Нивелационо решение на улиците 
- Постојни технички прописи и нормативи за овој вид на објекти и инсталации. 

Според предметната Урбанистички проект, просторот се планира со: 

А -ДОМУВАЊЕ И ПРЕСТОЈ
А4-ВРЕМЕН ПРЕСТОЈ
А4.3  – ВИКЕНД КУЌИ И ДРУГИ ОБЈЕКТИ ЗА ВРЕМЕНО СМЕСТУВАЊЕ, НА КП 3607, КП 
3608 и КП 3609 КО ШТИП ВОН ГРАД, ОПШТИНА ШТИП 

Катност П+2 
Максимална висина: Н=9.5 m’/ 

Во рамки на објектот, за успешно спроведување на целиот процес со намена А4.3  – 
ВИКЕНД КУЌИ И ДРУГИ ОБЈЕКТИ ЗА ВРЕМЕНО СМЕСТУВАЊЕ, дозволени се комплементарни 
намени согласно Правилник за урбанистичко планирање (Службен весник на Република 
Северна Македонија бр. 225/20, 219/21 и 104/22) до макс. 40%. 
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Водоснабдување 
Бидејки опфатот е надвор од границите на ГУП, водоснабдување и одведување на отпадни 
води треба да се врши преку локален водоснабдителен и канализационен систем. 
Снабдувањето со санитарна вода и вода за пожарна заштита ќе се врши со вода од 
сопствен бунар, се до изведба на локална водоводна мрежа. Во рамки на градежната 
парцела од проектенот опфат се планира изведба на сопствен бунар и потисна пумпа која 
се го напојува резервоарот за вода преку планирана сопствена водоводна мрежа со профил 
на цефки �150 мм. Предвидени се површини за градба и тоа претставува максимален 
капацитет на просторот. 

Фекална канализација 
Одведувањето на фекалните и отпадните води, до изведба на фекална канализација, од 
локалитетот ќе се прифаќаат и евакуираат во септичка јама или во најблискиот рецепиент. 
Сите фекални и отпадни води ќе се прифаќаат и евакуираат во септичка јама со капацитет 
од 3м3 поврзан со водонепропусен бунар, лоциран во рамките на градежната парцела, кој 
треба да се изведе по важечките прописи и стандарди за изградба на соодветните видови 
објекти. 
Целокупната фекална и отпадна вода преку планираната каналска мрежа гравитационо ќе 
се прифаќаат и евакуираат во септичка јама или во најблискиот рецепиент. 
Отпадните води пред да бидат испуштени во реципиент, ќе бидат подложени на третман во 
пречистителна станица. Квалитетот на пречистените отпадни води мора да биде доведен во 
согласност со критериумите на “Уредбата за категоризација на 
водотеците,езерата,акумулациите и подземните води“. Во текот на експлоатацијата да се 
обезбеди мониторинг на пречистените води пред да бидат испуштени во реципиентот. 
Планираната фекална канализација долж пристапниот пат е усогласена со нивелационото 
решение на уличната мрежа со профили Ф250 мм 

Атмосферска канализација 
Проекцијата на атмосферската канализација, предвидува сепаратен канализационен 
систем за одвод на атмосферски отпадни води, кој ќе се состои од посебни канали. 
Атмосферската канализација ќе ги евакуира отпадните атмосферски води од кровните 
површини на објектите, од површините на улиците, зелените површини и се одведуваат до 
најблискиот реципиент. 
Планираната атмосферска канализација е усогласена со нивелационото решение на 
уличната мрежа  
Електрика 
Согласно добиеното писмо од ЕВН не постојат инсталации во рамки на проектенот опфат. 
Предвидена е планирана електрична мрежа долж постојната улица и истата трба да е 
изведена согласно важечките технички стандарди и нормативи за ваков вид на градба. 
Приклучувањето да биде од страна на стручните служби. 
Хортикултура 
Согласно Законот за урбано зеленило („Сл. весник на РМ" бр.11/18), пристапено е кон 
хортикултурно решение кое е во согласност со погоре наведениот закон, односно во 
парцелата е планирано минимум 20% 
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ТАБЕЛА 

5.4 Детални услови за проектирање и градење 

1. Условите и графичките прилози се составен дел од проектот и имаат правни дејности
само врз градителска активност која ќе уследи по усвојување на Урбанистичкиот проект. 

2. Условите се применуваат во рамките на утврдената граница на проектниот опфат, и се
однесуваат на урбан дел и градежна парцела. 

3. Во табеларниот приказ што е составен дел на проектот, прикажана е градежната парцела
и е дефинирана со: 

� број на градежна парцела; 
� површина на градежна парцела (м2) 
� површина за градење (м2) 
� процент на изграденост (%); 
� вкупна површина по катови (м2) 
� коефициент на искористеност (К); 
� намена на земјиштето и градбите; 
� мах. висина на градбата (м’); 
� мах. број на катови; 
�потребен број на паркинг места. 

Со проектот се одредени следните услови: 

- облик и големина на градежна парцела (м2); 
- градежни линии кои го дефинираат просторот во кој може да се гради; 
- површина за градба во која може да се развие основата на објектот (м2); 
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- процент на изграденост (%); 
- вкупна површина по катови (м2); 
- коефициент на искористеност (к); 
- намена на објектот; 
- мах.висина на објектот од нулта кота на заштитниот тротоар- 
- мах.висина на венец (м’); 
- мах.број на катови; 

4. Aрхитектонското обликување на објектите зависи од намената и функцијата. За
компонирање на фасадите максимално да се почитува индивидуалноста на сопственикот и 
креативноста на архитектот. 

5. Висината на венецот дадена на графичкиот прилог и табелите за нумерички показатели е
максимална. Максималната висина на објектите изразена во должни метри се определува 
од нивото на нивелетата на тротоарот односно сообраќајницата или пристапната патека до 
завршниот венец на објектот. 

6. Котата на нулта точка е висинска кота на плочата на приземјето на објектот во однос на
котата на нивелетата на заштитниот тротоар према пристапот во локацијата и не се 
дозволува нејзино поместување. 

7. Формата и висината на крововите се определува во зависност од предложената
архитектура на дадениот објект и од намената на истиот. 

8. Површините наменети за движење на пешаци, секаде каде е тоа можно според
конфигурацијата на теренот да бидат континуирани, без скали и со подолжен наклон од 8,33 
%, а во спротивно до скалите да се предвиди и рампа со истиот наклон. 

9. Димензионирањето на паркинг места да биде во согласност со потребните на
Инвеститорот. 

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

11. Содржината во текстуалниот и графичкиот дел од овој план преставува солидна основа
за спроведувањето на планот. 

12. Уличното осветлување да се планира со поставување на светилки кои емитираат
светлина исклучиво кон земја 

13. Во проектниот опфат да не се предвидуваат објекти или содржини со елементи или
структури кои ќе емитираат радио сигнали, ласерски сигнали или светлосни снопови; 

14. Според Урбанистичкиот проект просторот е предвиден да биде со намена: А4.3  –
ВИКЕНД КУЌИ И ДРУГИ ОБЈЕКТИ ЗА ВРЕМЕНО СМЕСТУВАЊЕ  
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А -ДОМУВАЊЕ И ПРЕСТОЈ
А4-ВРЕМЕН ПРЕСТОЈ
А4.3  – ВИКЕНД КУЌИ И ДРУГИ ОБЈЕКТИ ЗА ВРЕМЕНО СМЕСТУВАЊЕ, НА КП 3607, КП 
3608 и КП 3609 КО ШТИП ВОН ГРАД, ОПШТИНА ШТИП 
15. Во рамки на објектот, за успешно спроведување на целиот процес на намената А4.3
дозволени се компатибилни намени согласно Правилник за урбанистичко планирање 
(Службен весник на Република Северна Македонија бр. 225/20, 219/21) до макс. 40%. 
односно по барање на инвестиотрот намена Б комерцијални и деловни простори.
(Б1,Б4,Б5  (мах.до 40%))
16.При уредувањето на просторот водено е сметка за негова рационална искористеност да

не се нарушат основните принципи на начин на живеење и хуманизација на просторот што е 
постигнато со диспозиција, површина, катност и висина на објектите. 

17. Парцелација: оформување на нова ГП 1

� Површина на проектен опфат 6836,40 м2 
� Површина на градежна парцела 1014,58 м2 

� Вкупна површина за градба 400 м2 

� Бруто развиена површина за сите објекти 1200 
м2 � Дозволен процент на изграденост во ГП 39,43 
% � Коефициент на искористеност во ГП1- 1,18 
Висина: Н=9.5.0m’ 
Број на катови: П+2 
Паркирање-2 паркинг места/
пристап од новопланирана пристапна патека

Парцелација: оформување на нова ГП 2 
� Површина на проектен опфат  6836,40 м2 
� Површина на градежна парцела 1089,61 м2 

� Вкупна површина за градба 400 м2 

� Бруто развиена површина за сите објекти 1200 м2 

� Дозволен процент на изграденост во ГП 36,71 % 
� Коефициент на искористеност во ГП 2 -1,10 
Висина: Н=9.5.0m’ 
Број на катови: П+2 
Паркирање-2 паркинг места
пристап од новопланирана пристапна патека

Парцелација: оформување на нова ГП 3 
� Површина на проектен опфат  6836,40 м2 
� Површина на градежна парцела 4253,74 м2 

� Вкупна површина за градба 800 м2 

� Бруто развиена површина за сите објекти 2400 м2 

� Дозволен процент на изграденост во ГП 18,81 % 
� Коефициент на искористеност во ГП 3 -0,56 
Висина: Н=9.5.0m’ 
Број на катови: П+2 
Паркирање-3 паркинг места
пристап од новопланирана пристапна патека

5.5 Мерки за заштита на животна средина 

Заштитата и унапредувањето на животната средина е темелна вредност на Уставот на РМ 
(Член 8) и е регулирана со Законот за животна средина (Сл. весник на Р.М. број 53/05, 
81/05, 24/07, 159/08 и 83/09). Планските и проектните решенија, покрај другите фактори 
суштествени придефинирање на Плановите односно проектите произлегуваат и од 
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факторот - заштита и унапредување на животната средина. Превентивната заштита на 
животната средина претставува еден од елементите на развој и појдовна основа за 
глобално управување со животната средина, засновано врз принципите на одржлив развој. 
Заштитата на животната средина е императив на овој проект. Со овој Урбанистички проект 
заштитата се однесува на: 

- заштита на воздухот; 
- заштита на водата; 
- заштита на почвата; 
- заштита на животната средина преку организирано прифаќање на комуналниот отпад. 
- заштита од бука 

На заштитата и унапредувањето на квалитетот и состојбата на медиумите на животната 
средина: почвата, водата, воздухот, на областите на животната средина, на биолошката 
разновидност и другите природни богатства, како и на заштитата на озонската обвивка и 
заштитата од негативното влијание на човекот врз климатскиот систем покрај одредбите од 
овој закон се применуваат и одредбите на законите за одделни медиуми и области на 
животната средина. 
Заштитата на медиумите и одделните области на животната средина се постигнува преку 
превземање на мерки и активности кои се однесуваат на заштитата од штетни влијанија 
утврдени со законот за заштита на животната средина и посебните закони од: 
- вршењето различни дејности; 
- загадувачките супстанци и технологии; 
- отпадот; 
- бучавата и вибрациите; 
- јонизирачкото и нејонизирачкото зрачење; 

Заштитата и унапредувањето на животната средина е систем на мерки и активности 
(општествени, политички, социјални, економски, технички, образовни и др.) со кои се 
обезбедува поддршка и создавање услови за заштита од загадување, деградација и 
влијание на/врз медиумите и одделните области на животната средина (заштита од 
осиромашување на озонската обвивка, спречување на штетната бучава и вибрации; 
заштита од јонизирачко и од нејонизирачко зрачење, заштита од непријатна миризба и 
користење на депонирање на отпадоците и друг вид на заштита на животната средина). 
Животната средина е простор со сите живи организми и природни богатства, односно 
природните и создадените вредности, нивните меѓусебни односи и вкупниот простор во кој 
живее човекот и во кој се сместени населбите, добрата во општа употреба, индустриските и 
другите објекти, вклучувајќи ги и медиумите и областите на животната средина. 
Загадување на животната средина е емисија во воздухот, водата или почвата, која што 
може да биде штетна за квалитетот на животната средина, животот и здравјето на луѓето 
или, емисија од која што може да произлезе штета за имотот која ги нарушува или влијае 
врз биолошката и пределската разновидност и врз другите пропишани начини на користење 
на животната средина. 
За реализација на системот за заштита на животната средина потребно е да се почитува 
следното: 
� зачувување на амбиенталните, естетските и рекреативните потенцијали на просторот; 
� изградба на современа инфраструктура; 
� селектирано и организирано депонирање на отпадот со контролиран транспортен систем 
во депонијата 
� озеленување на површината со високо и ниско зеленило кои значително ќе придонесе за 
микроклимата на овој дел 
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� заштита на планираните коридори наменети за енергетска инфраструктура од градба на 
објекти и друга инфраструктура 
� при преземањето активности или при вршењето дејности да се обезбеди висок степен на 
заштита на животната средина и на животот и здравјето на луѓето 
� загадувачот е должен да ги надомести трошоците за отстранување на опасноста од 
загадување на животната средина, да ги поднесе трошоците за санација и да плати 
правичен надомест за штетата причинета врз животната средина, како и да ја доведе 
животната средина, во најголема можна мерка, во состојба како пред оштетувањето. 
Со цел да се обезбеди заштита и унапредување на животната средина потребно е да се 
почитуваат одредбите пропишани во законската регулатива од областа на заштита на 
животната средина и подзаконските акти донесени врз нивна основа. 
� Да се внимава да не дојде до искористување на земјиштето на начин и обем со кој би се 
загрозиле неговите природни вредности. 
� Да се следи и контролира присуството на загадувачки материи во воздухот со цел да се 
одржи квалитетот на воздухот во граници на дозволените нивоа на емисии. 
� Да се предвидат соодветни технички зафати за пречистување на отпадните води и 
имплементација на технологии кои ќе овозможат нивно повторно искористување за истата 
или друга намена. 
� Да се контролира квалитетот на пречистените отпадни води пред испуштање во 
најблискиот реципиент, со цел да се усогласат вредностите на концентрацијата на 
материите присутни во пречистената отпадна вода со пропишаните гранични вредности на 
максимално дозволените концентрации на материите присутни во реципиентот. 
� Да се превземат активности за намалување на бучавата и вибрациите од опремата, со 
цел да се избегнат негативните ефекти од бучавата и да се почитуваат пропишаните 
гранични вредности за дозволено ниво на бучава во животната средина. 
� Организирано управување со отпадот со цел да се минимизира негативното влијание врз 
животната средина, животот и здравјето на луѓето. 
� Создавачот и/или поседувачот на отпадни материи и емисии ги сноси сите трошоци за 
санација на евентуално предизвиканите нарушувања во животната средина. 
� Да се избегне губење, модификација и фрагментација на живеалишта и прекумерно 
искористување на природните богатства, со цел да се намалат или целосно елиминираат 
негативните последици врз стабилноста на екосистемите. 

Заштита на водата 

Заштитата на водата се третира како превентивна заштита. (Анализата на влијанијата врз 
животната средина како превентива има за цел да ги идентификува можните проблеми, да 
ги рационализира трошоците и направи оптимален избор на мерките за заштита на 
животната средина. 
За разлика од "пасивниот" пристап (со кој се применуваат заштитни мерки по настанатиот 
проблем, што претставува финансиско оптоварување на производителите и давачите на 
услуги, општеството во целост како основна причина за натрупување на нерешените 
проблеми и загадување на животната средина), превентивната заштита на животната 
средина се трансформира во елемент на развој и појдовна основа за глобалното 
управување со животната средина засновано врз принципите на одржлив развој. 
Превентивната заштита на водата при подземно водење на инфраструктурните водови за 
водоснабдување и прифаќање на отпадните води, како подземни инсталации се однесува 
во нивната монтажа, експлоатација, одржување и интервенција. Водовите да се постават во 
сé према техничките нормативи и стандарди кои ќе ја обезбедат нивната сигурност, 
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безбедност и долготрајност во експлоатацијата, ракувањето и одржувањето. Изборот на 
материјалите да биде во согласност со важечките стандарди и нормативи и квалитетно, без 
хаварии и долготрајно со најмали замени и интервенции да го опслужуваат секој 
поединечен корисник. Можностите за загадување на почвата и на водата се елиминирани со 
прифќање на фекалните и атмосферските води и поставувањето на сепаратор за собирање 
на нечистотиите и маснотиите од водите контаминирани со масла и горива (технолошки 
води). 

Мерки за заштита на водите 

1. Заради заштита и одржување на природните и уредените речни корита и бреговите на
водотеците, забрането е, освен со дозвола или согласност, изградба на постројки и објекти 
во заштитениот крајбрежен појас во широчина од 50 метри зад линијата на допирањето на 
педесетгодишната вода кај нерегулираните водотеци, односно зад ножицата на насипот кај 
 определува советот на општините и советот на градот Скопје на предлог на 
градоначалникот на општината, по претходна согласност на органот на државната управа 
надлежност за вршење на работите од областа на животната средина. 

2. Заради заштита и спречување на оштетување на водостопански објекти и постројки, се
забранува да се изведуваат градби или да се вршат работи со кои се оптетуваат објектите и 
постројките. 

3. Изведувањето на активностите треба да се врши во согласност со прифатени современи
техники и стандарди, прилагодени на научно техничкиот развој на начин кој нема да 
предизвика негативно влијание врз режимот на водите и врз корисниците. 

4. Да се спроведат сите неопходно технички мерки за спречување на индиректно
испуштање на масла и загадувачки материи и супстанции. 

5. Пристапот до крајбрежниот појас на водотеците, езерата и акумулациите за спорт,
рекреација и слични активности е слободен. 

6. Потребно е да се предвиди механички и биолошки третмат на отпадните води од
населени места и стопански комплекси, согласно Уредба за категоризација на водотеци, 
езера, акумулации и подземни води и Уредба за класификација на водите. 

Заштита на почвата 

Со проектите за хортикултура да се утврдат исклучиво декоративни насади. Од оваа 
условеност не се очекува значајно загадување на почвата и површинските води од 
пестициди. Можностите за загадување на почвата и на водата се елиминирани со 
прифќање на фекалните и атмосферските води и поставувањето на сепаратор за собирање 
на нечистотиите и маснотиите од водите контаминирани со масла и горива (технолошки 
води). 

Заштита на животната средина преку организирано прифаќање на цврстиот 
отпад 

Со планот се предвидува цврстиот отпад организирано да се селектира со понатамошна 
негова рециклажа, како мерка за намалување на неговите количини кои завршуваат во 
депонија. Ова е во функција на суровинските и енергетските заштеди. Остатокот од 
цврстиот отпад се предвидува организирано да се прифати, да се транспортира и депонира 
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во најблиската санитарна депонија. Мерки за намалување или спречување на штетни 
влијанија во редовни услови и во случајни инциденти. 
Инфраструктурните водови во редовни услови не предизвикуваат штетни влијанија бидејќи 
претставуваат подземни инсталации. За цврстиот отпад се предвидува собирање во 
контејнери за отпадоци и нивно редовно евакуирање до депонија, со што ќе се спречи 
загадување и на почвите и на подземните води, а со тоа и на животната и работна средина 
воопшто. 

5.6 Мерки за за заштита и спасување 

Заштита и спасување од пожари, експлозии и опасни материи 

Лицата вработени во објектот мора да бидат стручно оспособени за ракување со средства 
за заштита од пожар и за сите мерки кои треба да се превземаат за да се спречи опасноста 
од појава на пожар и почетно гасење на пожари со средствата кои се на располагање во 
рамките на комплексот. Исто така мораат да бидат запознаени со карактеристиките на ТНГ 
и ТГ и можните опасности од настанување и појава на експлозии, како и неопходните 
превентивни мерки кои мора да се превземаат во текот на работењето, а особено: 
-Секојдневно редовно и постојано да се врши преглед на исправноста на постројката, 
опремата и системот за сигнализирање и алармирање, опремата за почетно гасење пожари 
и исправност на стабилната хидрантска инсталација. 
-Да се внимава вработените секогаш да се снабдени со работна и заштитна облека и 
опрема, а кои немаат склоност кон собирање и задржување на статички електрицитет. 
Упатството, покрај останатото, треба да содржи разработена организација и постапка за 
спречување и брзо ликвидирање на пожарот, за евакуација на луѓето, и спречување на 
можност од експлозија. Сите објекти се лоцирани така да се пристапни за пожарните 
возила, со што се овозможува лесна подготовка и ставање во функција на потребната 
опрема за борба против пожар и спасување на луѓето. Рабниците на пристапниот пат мора 
да се изведат закосени заради лесен пристап на противпожарните возила до објектот. 
Согласно Законот за одбрана (Сл.весник на Р.М. бр. 42/01, бр. 05/03 и бр. 58/06 и 110/08), 
Законот за заштита и спасување (Сл.весник на Р.М. бр.36/04, бр.49/04 и бр. 86/08) и Законот 
за управување со кризи (Сл.в.на РМ бр.29/05), задолжително треба да се применуваат 
мерките за заштита и спасување. 
Од урбанистички аспект противпожарната (ПП) заштита се предвидува од аспект на: 
-Сообраќајна инфраструктура со нивелманско решение и со проектни елементи на 
сообраќајната мрежа; 
-Заштитни појаси помеѓу одделни класи на наменска употреба на земјиштето; 
-Елементи на партерот, како потпорни зидови, огради, ормарчиња за електро, односно 
телекомуникациски инсталации, насади и други партерни елементи, како бариери за 
движење и интервенција на ПП-возилата; 
-Надворешна и внатрешните хидрантска мрежа; 
-Водење на другата инфраструктурна мрежа. Предвидената сообраќајна инфраструктура, 
како и самото решение на градежната парцела, обележана со соодветни квалитетни 
хоризонтални и вертикални елементи на коловозот овозможуваат непречена интрвенција на 
противпожарните возила. Падот на улиците е со мали вредности и е погоден за одвивање 
сообраќај на тешки возила. Другите елементи за противпожарна заштита ќе се утврдат со 
посебниот елаборат за противпожарна заштита како составен дел на Основниот проект. 
За успешно функционирање на заштитата од природни и елементарни катастрофи во 
процесот на урбанистичко планирање потребно е да се преземат соодветни мерки за 
заштита од пожари, односно евентуалните човечки и материјални загуби да бидат што 
помали во случај на пожари. 
Во однос на диспозицијата на противпожарната заштита, предметната локација во случај на 
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пожар ќе ја опслужуваат противпожарни единици од градот Скопје. 
Во процесот на планирање потребно е да се води сметка за конфигурацијата на теренот, 
степен на загрозеност од пожари и услови кои им погодуваат на пожарите: климатско-
хидролошките услови, ружата на ветрови и слично кои имаат влијание врз загрозеност и 
заштита од пожари.Заради поуспешна заштита во урбанистички планови се превземаат 
низа мерки за отстранување на причините за предизвикување на пожари, спречување на 
нивното ширење, гаснење и укажување помош при отстранување на последиците 
предизвикани со пожари, кои се однесуваат на: 
� изворите за снабдување со вода, капацитетите на водоводната мрежа и водоводните 
објекти кои обезбедуваат доволно количество вода за гаснење на пожари; 
� оддалеченоста меѓу зоните предвидени за станбени и јавни објекти и зоните предвидени 
за индустриски објекти и објекти за специјална намена за сместување лесно запаливи 
течности, гасови и експлозивни материи; 
� широчината, носивоста и проточноста на патиштата со кои ќе се овозможи пристап на 
противпожарни возила до секој објект и нивно маневрирање за време на гаснење на 
пожарите. 
Заштитата од пожари опфаќа мерки и дејности од нормативен, оперативен, 
организационен, технички, образовно-воспитен и пропаганден карактер, кои се уредени со 
Законот за заштита и спасување, како и Уредбата за спроведување на заштитата и 
спасувањето од пожари. 

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, нивниот однос 
према слободните површини и степенот на проодност на сообраќајниците. При 
проектирањето 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 Република Македонија, изградени со количина на 
градежен материјал и релативно помали тежини. Објектите треба да бидат изградени 
согласно техничките нормативи за сеизмичка градба. Секоја градба во зависност од 
намената, мора да ги исполни основните барања за градбата и другите услови пропишани 
со закон и со изводот од план. 

Мерки за заштита од природни непогоди 

Со оглед дека територијата е изложена на сеизмичко дејство со интанзитет од 6-7 степени 
МСЗ 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. 

Мерки за 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 
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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. Со цел за поефикасна заштита обавезно е 
предвидување на современа громобранска инсталација на сите поголеми градби и нејзино 
континуирано одржување. Како посебна мерка за заштита од силните ветрови, покрај 
комуникациите, претставува изборот на вегетацијата. 

Мерки за заштита и спасување од лизгање и свлекување на земјиштето 

Со оглед на конфигурацијата на теренот, можно е настанување на свлекување на 
земјиштето, поради што при изработка на Основниот проект потребно е да се изготви 
елаборат за извршени геомеханички, геолошки и хидротехнички испитувања. 

Мерки за заштита од воени разурнувања, природни и техничкио-технолошки 
катастрофи 

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Г4.1 – Отворени, 
полузатворени и затворени складишта на КП 1500/2, дел КП 1500/3 и дел од КП 2825/5, КО 
Глуво Бразда, Општина Чучер Сандево Според тоа во согласност со Законот за заштита и 
спасување, задолжително треба да се применуваат мерките за заштита и спасување. 
Задолжителна примена на мерки за заштита од пожар. 
Анализираниот простор се наоѓа во подрачје каде се можни потреси со јачина oд VIII-IX 
степени по МКС, што наметнува задолжителна примена на нормативно- правна регулатива, 
со која се уредени постапките, условите и барањата за постигнување на технички 
конзистентен и економски одржлив степен на сеизмичка заштита, кај изградбата на новите 
објекти. 

5.7 Мерки за заштита на природното наследство 

Согласно Студијата за заштита на природното наследство, изработена за потребите на 
Просторниот план на Република Македонија (Сл.в. на РМ, бр.39/04) на просторот кој е 
предмет на разработка на Урбанистички проект, нема регистрирано ниту евидентирано 
природно наследство. Доколку при изработка на Урбанистичкиот проект или при уредување 
на просторот се дојде до одредени нови сознанија за природно наследство кое би можело 
да биде загрозено со урбанизацијата на овој простор, потребно е да се предвидат 
соодветни мерки за заштита на природното наследство согласно Законот за заштита на 
природата. 

5.8 Мерки за заштита на културно - историско наследство 

Согласно добиеното писмо до Министерство за култура – Управа за заштита на културно 
наследство во границите на опфатот нема заштитени добра, ниу добра за кои основано се 
претпоставува дека претставуваат културно наследство. 
Доколку при изведувањето на земјаните работи се наиде на археолошки артефакти, 
односно дојде до откривање на материјални остатоци со културно-историска вредност, 
потребно е да се постапи во согласност со постоечката законска регулатива, односно 
веднаш да се запре со отпочнатите градежни активности и да се извести надлежната 
институција за заштита на културното наследство. 
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6.ПЛАНСКИ ДЕЛ НА 
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ 

Графички дел 

1. Извод од урбанистички план со нанесен проектен опфат
2. Ажурирана геодетска подлога преземена од геодетскиот елаборат, со нанесена граница
на проектниот опфат 
3. Урбанистичко решение за проектниот опфат ( површини за градење )
4. Урбанистичко решение за проектниот опфат ( сообраќај и нивлеманско решение )
5. Урбанистичко решение за проектниот опфат ( приклучни точки и инфраструктура )
6. Урбанистичко решение за проектниот опфат ( хортикултура )
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Tema:Za{tita na `ivotnata sredina
Sektor:

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

Sintezni karti

IZVOD OD PROSTOREN PLAN NA REPUBLIKA MAKEDONIJA

Upravuvawe so zagad. na vozduh i vodaZa{tita na reki so naru{en kvalitet

Za{tita na prostori so prirodnivrednosti
Granici na regioni za upravuvawe so `ivotnata sredina

Rekultivacija na degrad. prostori
#*
 Za{tita na {umi

Rekultivacija na degradirani prostori
Za{tita na akumulacii ireki za vodozafati

Za{tita na zemjodelsko zemji{te

# Povolni podra~ja za lociraweregionalni sanitarni deponii


% Spomeni~ki celini

Arheolo{ki lokaliteti
Spomeni~ko podra~je
Povolni hidrogeolo{kisredini za locirawe nadeponii

Викенд куќа и други објекти 
од времено сместување 
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УРБАН ПЛАНЕР ДООЕЛ 1--УП/2020 



Врз основа на Член 67 одЗаконот за урбанистичко планирање („Службен весник на 
РМ“,број32/20) и Член17 и Член45-а од Законот за градење(„Службе нвесник на 
РМ“,број130/09,124/10,18/11,36/11,54/11,13/12,144/12,25/13,79/13,137/13,163/13,28/14,42/14,115/ 
15,149/14,187/14, 44/15,129/15,217/15,226/15,30/16,31/16,39/16,71/16,132/16и64/18), а во врска 
со ИЗРАБОТКА НА ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА  УРБАНИСТИЧИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА 
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН, A4.3-ВИКЕНД КУЌИ И ДРУГИ ОБЈЕКТИ ЗА ВРЕМЕНО СМЕСТУВАЊЕ, 
НА КП 3607, КП 3608 и КП 3609 КО ШТИП ВОН ГРАД, ОПШТИНА ШТИП, УРБАН ПЛАНЕР ДОЕЛ, 
ГОСТИВАРгоиздаваследното: 

РЕШ ЕН И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПЛАНЕР ПРОЕКТАНТ 

За изработка на ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА УРБАНИСТИЧИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА 
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН, A4.3-ВИКЕНД КУЌИ И ДРУГИ ОБЈЕКТИ ЗА ВРЕМЕНО СМЕСТУВАЊЕ, 
НА КП 3607, КП 3608 и КП 3609 КО ШТИП ВОН ГРАД, ОПШТИНА ШТИП, УРБАН ПЛАНЕР 
ДОЕЛ, ГОСТИВАР, со технички број 002-УП/2020,како извршител се назначува: 

 Петрит Далипи,дипл.инж.арх.-планер

Планерите и проектантите се должни проектот да го изработат согласно Член 45 од
Законот за урбанистичко планирање (Сл.Весник на РСМ бр 32/2020), Правилникот за 
урбанистичко планирање (Сл.Весник на РСМ 225/2020). Законот за јавните патишта 
(Службенвесникна Република Mакедонија, број 84/08 ,52/09, 114/09, 124/10, 23/11, 
53/11,44/12,168/12,163/13,187/13,39/14,42/14,166/14,44/15,116/15,150/15,31/16,71/16 и 163/16), 
како и другите важечки прописи и нормативи од областа на урбанизмот и проектирањето. 

УПРАВИТЕЛ 
Петрит Далипи,дипл.инж.арх. 







ПРОЕКТНА ПРОГРАМА 
ВОВЕД 

На предметната локација, НА КП 3607, КП 3608 и КП 3609 КО ШТИП ВОН 
ГРАД, ОПШТИНА ШТИП предвидена е изградба на објект со намена 
А4.3.- викенд куќа и други објекти за времено сместување. 

2. ЗАДАЧА
Согласно одредбите на Член 54 и член 59-е став (2) одЗаконот за 
градење (Службен весник на РепубликаМакедонија, број 130/09, 124/10, 
18/11, 36/11, 54/11, 13/12,144/13 и 25/13), ПРАВИЛНИК ЗА СОДРЖИНАТА НА 
ПРОЕКТИТЕ,ОЗНАЧУВАЊЕТО НА ПРОЕКТ, НАЧИНОТ НА ЗАВЕРКА 
НАПРОЕКТОТ ОД СТРАНА НА ОДГОВОРНИТЕ ЛИЦА И НАЧИНОТ НА 
КОРИСТЕЊЕ НА ЕЛЕКТРОНСКИТЕ ЗАПИСИ И ПРАВИЛНИК ЗА 
НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОБИВАЊЕ 
НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ НА ЕЛЕКТРОНСКИ НАЧИН - 
потребно е да се изработи ИДЕЕН ПРОЕКТ изградба на објект со 
намена А4.3.- викенд куќа и други објекти за времено сместување со кој 
ќе се дефинира точната позиција на објектот, содржината, 
материјализацијата, партерното уредување и начинот на изработка на 
истиот.Според потребите на инвеститорот,Сашо Џонов од Штип, 
дефинирани се следните функционални  
содржини: 

- Катност: приземје, Кат1 и Кат 2; 
- Паркирањето да се предвиди во рамки на парцелата; 
- Вкупниот број на потребни паркинг места е 2,  
- Катот е предвиден за живеење. 

ИНВЕСТИТОР 
Сашо Џонов 



ТЕХНИЧКИ ОПИС 
Земајќи ја во предвид постојната состојба и актуелната законска 

регулатива за просторно и урбанистичко планирање,во рамките на 
дозволените параметри за проектирањена објекти, се предвидува 
индивидуален станбен објект П+2.  

По извршената анализа на површините на новопроектираниот објект 
добиени се следниве параметри 
ГП 1
• Површина на проектен опфат 6836,40 м2
• Површина на градежна парцела 1014,58 м2
• Вкупна површина за градба 400 м2

 ГП 2
• Површина на проектен опфат  6836,40 м2
• Површина на градежна парцела 1089,61 м2
• Вкупна површина за градба 400 м2

ГП 3
• Површина на проектен опфат  6836,40 м2
• Површина на градежна парцела 4253,74 м2
• Вкупна површина за градба 800 м2

Сите објектисе со висина П+2

Во проектираното решение се предвидува двор во секоја парцела со 
директен пристап преку пристапна сообраќајница. 

Од северната и источната страна на проектираната парцела се 
ограничува со соседни парцели.Објектите  се слободен одод сите 
нивни четири страни.На објектотна различните страни се предвидени 
прозорски отвори со различени парапеди .  

Новопроектираниот објект е со станбени содржини. 
Приземјето е во рамките на парцелата и ги задоволува сите 

дозволени растојаниа и процент на изграденост спрема 
урбанистичката регулатива. 

СОБРАЌАЈНО РЕШЕНИЕ 

Со собраќајното решение овозможено е собраќајот непречено да се 
одвива од патот кон станбениот објект.Влегувањето во локаацијата е 
предвидено така да главниот влез е предвиден кон некатегоризиран 
пристапен пат ,а истотака широчината на улицата овозможува 
интервенција на ПП возила.Паркрањето е предвидено во рамките на 
самите парцели, кои подетално се прикажени во ситуационото
решение.1.

Обезбедени се 2 паркинг места во рамките на дворовите,но може да

се обезбеди и поголем број на паркинг места во самата 
парцела, ако има потреба. 



ФУНКЦИЈА 
Објектот е со правоаголна форма, содимензии 10м х9м  и е со 

катност П+2.Функционалното решение е прикажано на графичките 
прилози.На приземје е решение за индивидуално домување.. 

КОНСТРУКЦИЈА 
Конструкцијата на објектот е скелетен систем, армирано 

бетонска конструкција со столбови и греди.Меѓукатната конструкција е 
армирано бетонска плоча. Сите предмер-пресметки и статички детали 
ќе бидат дадени во делот статика. 

Надворешните ѕидови на сите нивоа се со керамички блокови 25 
см, во приземјето со керамички блокови 16 см, и термоизолација 
надворешно од стиропор со дебелина од 8 см. 

Внатрешните ѕидови  се со керамички блокови од 20см и од 16см 
во зависност од намената на просторот. 

Покривнањето е предвидено да биде со ребраст лим на дрвена 
конструкција . 

Кровот е решен како четириводен. 
Објекто е предвиден да се фундира со тракасти темели  М.Б.30. 

ВНАТРЕШНА ОБРАБОТКА 

1.Подовите во просторите се од паркет.Санитарите,предсобјето и 
терасите се со керамички плочки. 
2. Сите ѕидови и плафони во приземјето и на катовите се глетовани и
обоени.Во санитарните ѕидови се обложени со керамички плочки до 
висина 1,8м. 
3. Столаријата во станбените простории е предвидена да биде ПВЦ
профил ВЕКАсо термопан стакло 
4. Оградите на скалишниот крак се предвидуват да се изведе од челични
профили. 
5. Малтерисувањето на ѕидовите се изведува со варов малтер 1:3

ИЗОЛАТЕРСКИ РАБОТИ 

1.Ќе се изведе хоризонтална изолација на израмнувачки слој мршав 
бетон со ладен премаз од битумен и еден слој терпапир со преклоп 10 
цм 



НАДВОРЕШНА ОБРАБОТКА 

1.Надворешните ѕидови  се малтерисуват со продолжен малтер во еден 
слој, потоа ќе се постави стиропол,пластична мрежа, леплив материал 
и абрип. 
2.Одводувањето на атмосферските води од кровните површини ќе се 
изведе со помош на олуци од поцинкуван лим. 

ВОДОСНАБДУВАЊЕ И КАНАЛИЗАЦИЈА 

Вкупното количевство на вода за санитарии ,технолошки и технички 
противпожарни потреби на објектот според неговата 
намена,предвиденото е да се обезбеди преку притисок Ф- на 
постојната водоводна мрежа на градот, покрај објектот предвиден за 
градба ќе биде поставена водомерна шахта за регистрирање и 
контрола на зафатеното количество вода, како и снабдување од 
сопствен бунар. 

ГРАДЕЖНИ РАБОТИ 

Објектот ќе биде изведен во класична цврста градба армирано 
бетонски скелет , со исполна сендвич со термо изолација.Носивите 
плочи ќе бидат крстасто армирано и по најновите прописи изолирани 
звучни и топлински.За кровно покривање се предвидува лим  на дрвени 
летви добро изолиран со термо изолација. 

Фасадите ќебидат архитектонски обработени со свој личен израз 
даден во обликувањето. 

Платното ќе бидат обработени во фасадни тули.И сите се 
ритмиочно проектирани со лоѓи оградени со метална ограда во 
бетонски рамки. 

Цоклето на објектот ке биде изведено во непруштлив натур бетон 
или обложен со натур ризла. 

Изготвил 
Д.И.А ПЕТРИТ ДАЛИПИ 
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