
 1 

 
 
 
 

 
ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
ЗА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА ГП_Ж.1 

НА К.П. БР. 1124,  
К.О. ЖЕЛИНО ВОН Г.Р. 

ОПШТИНА ЖЕЛИНО 
 
 

Е2 – КОМУНАЛНА СУПРАСТРУКТУРА 
 
 
 
 
 

технички брoj: 5-1/18 
 
 
 
 
 

ИНВЕСТИТОР: ЏЕЗАИР ХИСМАНИ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Тетово, Февруари 2019 



 2 

„УРБАНПЛАН“ доо Тетово 
Трговско друштво за просторни и урбанистички планови, проектирање и 

инженеринг и др. 
 
 
 
 
 
Предмет:  ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ЗА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА ГП_Ж.1 
НА К.П. БР. 1124, К.О. ЖЕЛИНО ВОН Г.Р.  
ОПШТИНА ЖЕЛИНО 

 
Нарачател:  ЏЕЗАИР ХИСМАНИ 
 
Изработувач: „УРБАНПЛАН“ доо Тетово 
 
Технички брoj:  5-1/18 
 
Дата:   Февруари 2019 година 
 
Копии:  1(една) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                    
Тетово                           Управител: 
Февруари 2019                       диа Мирослав Илиевски 







Врз основа на член 18 од Законот за просторно и урбанистичко планирање 
(службен весник на Р.М. бр. 199/14) и Законот за изменување и дополнување на 
Законот за просторно и урбанистичко планирање (службен весник на Р.М. бр. 
44/15, 193/15, 31/16, 163/16 и 64/18), а во врска со Локална урбанистичка планска 
документација за градежна парцела ГП_Ж.1 на К.П. бр. 1124, К.О. Желино вон г.р., 
општина Желино, „УРБАНПЛАН“ доо од Тетово го издава следново: 
 

 
РЕШЕНИЕ  

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ОДГОВОРНИ ПЛАНЕРИ 
 
 

Изработката на Локална урбанистичка планска документација за градежна 
парцела ГП_Ж.1 на К.П. бр. 1124, К.О. Желино вон г.р., општина Желино, ја врши 

„УРБАНПЛАН“ доо од Тетово. 
 
Како планери се назначуваат: 
 
Мирослав Илиевски, дипломиран инженер архитект 
со овластување бр. 0.0050  
Рада Илиевска, дипломиран инженер архитект 
овластување бр. 0.0383 
 
За соработници се назначуваат: 
 
Јана Наумовска, дипломиран инженер архитект 
Милена Кузманоска, магистер инженер архитект 
Роберто Рогожарски, дипломиран сообраќаен инженер  
 
Планерите се должни планот да го изработаат во согласност со Законот за 
просторно и урбанистичко планирање (службен весник на Р.М. бр. 199/14) и 
Законот за изменување и дополнување на Законот за просторно и урбанистичко 
планирање (службен весник на Р.М. бр. 44/15, 193/15, 31/16 и 163/16), како и 
другите важечки прописи и нормативи од областа на градежништвото. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тетово               управител 
Февруари, 2019 година        диа Мирослав Илиевски 















H3BECTYBAFbE 

Be H3secrYBaMe .ueKa Ha npe,nBH,neHHoT nJIaHCKH orrcpaT 3a H3pa6oTKa Ha 

rrJIaHCKa ,nOK teHTaUHja KaKO, )l,eTaneH yp6aHHCTHI-IKH n:raH ()l,YI1); feHepaJIeH 

yp6aHHCTJ1l.IKH nJIaH (fYI1); Yp6aHHcTwIKH nJIaH 3a ceno (YI1C); Yp6aHHCTJ1l.IKH 

nJlaH 3a BOH HaCeJIeHO "teCTO (YfICBHM); nOK3.J1Ha yp6aHHCTHYKa nJIaHCKa 

,noKYMeHTauHja (nYll)J); ,Up)!(aBHa yp6aHHCTHYKa rrJIaHCKa ,noKYMeHTauHja (,UYll,U); 

ApXI1TeKTOHCKO yp6aHHCTHYKa Ll,OKY'VleHTauHja (AYI1); I1poeKT 3a HHcppacTpYKTypa 

(I1I1), HeMa Tpaca Ha nJIaHHpaH H H3BeLl,eH raCOBOLl,. 

C o nOYHT, 

f A-MA A,U CKorrje 

113BPIlIHH Ll,HpeKTOpH, 

AKL\IIIOHepCKO APYWTBO rAMA CKonje 5yn. Ce. KnlllMeHT OXPIilACKIII 54, 1000 CKonje, MaKe,qOHlllja Ten. 02 3118 555 q,aKc 02 3117 110 
BKyneH He. ML-lHaneH KanlllTan 37 612 500 eyp 
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Legenda:

- padni linii

- granica na katastarska parcela

- to~ka so kota na teren

- asfalt

- bankina

- decimetarska mre`a

- telefonski stolb

- jaz

- privremen pat

0          10         20         30        40          50М=1:1000

проект/план:

содржина на цртеж:

АЖУРИРАНА ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА

датум:

10.2018

изработил:

лист број:
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овластен:

АЖУРИРАНА ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА
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"ГЕОПЛАН - ЈФ" дооел Тетово

ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за градежна парцела ГП_Ж.1. на К.П. бр. 1124

К.О. ЖЕЛИНО ВОН Г .Р., ОПШТИНА ЖЕЛИНО

Д О К У М Е Н Т А Ц И О Н А  О С Н О В А

У-1.5 ГРАНИЦА НА ПЛАНСКИ ОПФАТ - 1877 м2

Л Е Г Е Н Д А:

ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА ГП_Ж.1.

НА К.П. бр. 1124 К.О. ЖЕЛИНО ВОН Г.Р.
комунална супраструктура

ОПШТИНА ЖЕЛИНО
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Република Македонија
Влада на Република Македонија
Дирекција за заштита и спасување

Подрачно Одделение Тетово

Република Македонија
Влада на Република Македонија

Дирекција за заштита и
спасување

Подрачно одделение
ТЕТОВО

e-mail: Tetovo@dzs.gov.mk
website: www.dzs.gov.mk
Ул.’’Љубо Божиновски –Пиш ’’бб

Бр.09-317/2 оd
05.11.2018 година

Do:
“УРБАН ПЛАН“ ДОО
Тетово

Vrska: Va{  br. 0307/56-10/18 оd 26.10.2018 godina.
Na{  br. 09-317/1 оd 26.10.2018 godina.

Predmet: Податоци и Uslovi za za{tita i spasuvawe, dostavuva.

Vrz osnova na Va{ето Барање za izrabotka на Локална Урбанистичка планска
документација (ЛУПД) за градежна парцела ГП_Ж.1. на КП бр.1124 К.О. Желино вон
г.р. - општина Желино, Direkcijata za za{tita i spasuvawe- Podra~no oddelenie-
Tetovo Ve izvestuva deka подземни објекти односно засолништа нема  изградени на
овој плански опфат, додека soglasno Zakonot za za{tita i spasuvawe(Сл.Весник
на РМ бр.36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 41/14, 129/15, 71/16, 106/16 и Пречистен
текст: 93/12), pri izrаbotka na истиот potrebno e da  gi vgradite slednitе:

USLOVI ZA ZA[TITA I SPASUVAWE

Vo kompleksot na merkite od preventiven karakter, proektantot
zadol`itelno treba da gi vgradi merkite za za{tita i spasuvawe, soglasno
Uredbata za na~inot na primenuvawe na merkite za za{tita i spasuvawe, pri
planirawe i ureduvawe na prostorot i naselbite, vo proektite i izgradba na
objektite (Sl.vesnik na RM  br.105/05).

1.Soglasno kriteriumite od ~len 62 i 64 od Zakonot za za{tita i
spasuvawe(Сл.Весник на РМ бр.36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 41/14, 129/15, 71/16,
106/16 и Пречистен текст: 93/12),zasolnuvaweto opfa}a planirawe, izgradba,
odr`uvawe i koristewe na javni zasolni{ta. Potrebniot broj na zasolni{ni
mesta se utvrduva spored namenata na objektot i novoproektiranata korisna
povr{ina, a stepenot na za{titata se opredeluva spored utvrdeniot potreben
broj na zasolni{ni mesta i Odlukata za utvrduvawe na zagrozeni zoni (Sl.
Vesnik na RM  br.105/05);

Единиците на локалната самоуправа имаат обврска да градат јавни засолништа со
кои ќе ги задоволат потребните капацитети за засолнување на луѓето, материјалните
добра и културното наследство на своето подрачје i  istite potrebno e da se
vgraduvaat vo ДУПД.

Изградба на засолништа се утврдува според следните критериуми:
-во станбени објекти , на 40 м2 корисна површина  едно засолнишно место;
-во деловни објекти , на 20 м2 корисна површина  едно засолнишно место;
-во објекти за складирање,на 80 м2 корисна површина едно засолнишно место;
-во образовни ,културни, спортски и угостителски објекти , на две третини од

бројот на посетителите предвиден во проект на објектот .





•`.`ffiRE.f,

Peiry6]iuK,a Mai¢egouuja
MMHMCTEPCTBO 3A KyJITypA

yHpaBa 3a 3alilTHTa Ha Ky7ITypHOTO Hac7IeHCTBo

Bp.  17-3453/2
05.11.2018 ron.

CKOHje

HO

ypBAHIIJIAH BOO

TET0BO

1220 TeTOBo

HpeHMeT:  HocTaByBalbe IIOHaTol|H
BpcKa:      Ballle 6apalbe 0307/59-10/18 oH 26.10.2018

Bo   BpcKa   co   BaHleTo   6apalbe   3a   Ho6HBalbe   IIOHaTol|H   3a   IIocToerbe   Ha
i{y;ITypHo  HacjleHCTBo  3a  H3pa6oTi{a  Ha JlyllH  3a rpaHemHa  IIapl|e7Ia  I.H }1{.1  Ha
KH   1124,   1{0   }l{ej"Ho  BOH   rp.,   onmTIIHa  }I{ej"Ho,  yllpaBaTa  3a  3amTHTa  Ha
I{y7ITypHOTO  HacJleHCTBO ja pa3rJleHa HOCTaBeHaTa  H  HOCTojHaTa HOKyMeHTaH14ja  H
KOHCTaTHpa HeKa Bo  rpaHHI|14Te  Ha  olld)aTOT HeMa 3alllTIITeHH Ho6pa,  HHTy Ho6pa
3a I{oH ocHOBaHo ce IIpeTIIocTaByBa HeKa IIpeTCTaByBaaT i{y7ITypHo Hac7IeHCTBo.

Hol{oJII{y IIPH 3eMjeHHTe  pa6o" HojHe Ho  oTKPHBalbe  Ha o6jel{",  oHHocHo
IIpeHMe" (I|eJlocHo 3aqyBaHH H7" dyparMeH"paHH) oH MaTepl4ja7IHaTa Ky7ITypa Ha
Pelly67"I{a MaKeHOHHja, Tpe6a Ea ce IIocTa" Bo cor7IacHocT co oHpeH6HTe cnopeH
q7IeH 65 oH 3ai{oHOT 3a 3alllTHTa Ha I{y7ITypHOTo HacjleHCTBo („C7Iy}I{6eH BecHIIK Ha
Pelly67"I{a Mal{eHOHHja" 6p. 20/04, 115/07, 18/11, 148/11, 23/13, 137/13, 164/13, 38/14,
44/14, 199/14, 104/15, 154/15,192/15 H 39/16).

Co IIoqHT,

HHpeKTop,

g-p EIteouopa IIetinpoBc.-MwiineBci¢a

I-..,.

contact@uzkn.gov.ink       uzknrm@t-home.ink     E{;i;;!{S:``;     ordi@uzkn.gov.ink     upkulnas@t-home.ink
rf  i    :;,,`    a
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ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА 
 
1. Вовед 
 
Со анализа на потребите на инвеститорот и неговиот план за идеен развој, се 
констатира дека се јавува потреба од изработка на Локална урбанистичка 
планска документација за градежна парцела ГП_Ж.1 на К.П. бр. 1124, К.О. 
Желино вон г.р., општина Желино која се изработува согласно член 46 од 
Законот за просторно и урбанистичко планирање (службен весник на Р.М. бр. 
199/14) и Законот за изменување и дополнување на Законот за просторно и 
урбанистичко планирање (службен весник на Р.М. бр. 44/15, 193/15, 31/16, 
163/16 и 64/18).  
 
Локална урбанистичка планска документација е изработена од страна на 
правно лице кое е лиценцирано согласно член 16 од Законот за просторно и 
урбанистичко планирање (службен весник на Р.М. бр. 199/14) и Законот за 
изменување и дополнување на Законот за просторно и урбанистичко 
планирање (службен весник на Р.М. бр. 44/15, 193/15, 31/16, 163/16 и 64/18). 
 
Локална урбанистичка планска документација се финансира согласно член 20, 
став 2 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (службен весник на 
Р.М. бр. 199/14) и Законот за изменување и дополнување на Законот за 
просторно и урбанистичко планирање (службен весник на Р.М. бр. 44/15, 
193/15, 31/16, 163/16 и 64/18). 
 
Локална урбанистичка планска документација се изработува врз основа на 
услови за планирање на просторот согласно член 25 од Законот за просторно и 
урбанистичко планирање (службен весник на Р.М. бр. 199/14) и Законот за 
изменување и дополнување на Законот за просторно и урбанистичко 
планирање (службен весник на Р.М. бр. 44/15, 193/15, 31/16, 163/16 и 64/18).  
 
Постапката за одобрување на оваа Локална урбанистичка планска 
документација ќе се спроведува согласно член 46 од Законот за просторно и 
урбанистичко планирање (службен весник на Р.М. бр. 199/14) и Законот за 
изменување и дополнување на Законот за просторно и урбанистичко 
планирање (службен весник на Р.М. бр. 44/15, 193/15, 31/16, 163/16 и 64/18). 
 
Содржината на оваа Документацина основа е во согласност со член 3 од 
Правилникот за поблиска содржина, форма и начин на обработка на генерален 
урбанистички план, детален урбанистички план, урбанистички план за село, 
урбанистички план вон населено место и регулациски план на генерален 
урбанистички план, формата, содржината и начинот на обработка на 
урбанистичко – плански документации и архитектонско – урбанистички проект и 
содржината, формата и начинот на обработка на проектот за инфраструктура 
(службен весник на Р.М. бр. 142/15). 
 
Локална урбанистичка планска документација за градежна парцела ГП_Ж.1 на 
К.П. бр. 1124, К.О. Желино вон г.р., општина Желино, содржи: текстуален дел, 
нумерички дел со билансни показатели и графички дел изработен во размер 
1:1000 за планскиот опфат и инфраструктурата. 
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Локална урбанистичка планска документација за градежна парцела ГП_Ж.1 на 
К.П. бр. 1124, К.О. Желино вон г.р., општина Желино е изготвен врз основа на: 
‡ Извод од Просторен план на Република Македонија, донесен на 11.06.2004 

година од Собранието на Република Македонија (дадени во прилог на 
урбанистичко – планската документација). 

‡ Дигитализирана ажурирана геодетска подлога изработена од страна на 
трговци поединци овластени геодети и трговски друштва за геодетски 
работи. 

 
1.1. Цел и предмет на изработка на планот 
 
Целта на изработката на Локална урбанистичка планска документација за 
градежна парцела ГП_Ж.1 на К.П. бр. 1124, К.О. Желино вон г.р., општина 
Желино е урбанизирање на просторот со дефинирање на градежна парцела и 
површина за градење со основни класи на намени, согласно Просторниот план 
на Република Македонија и целите поставени во Планската програма. 
 
Оваа локална урбанистичка планска документација целта ќе ја оствари преку 
анализа на постојната состојба, анализата на постојните елементи 
карактеристични во просторот како и природните и создадени чинители во 
просторот, со помош на кои ќе се дефинира основниот концепт за планирање 
на површини и изработка на конкретни просторни, сообраќајни и 
инфраструктурни решенија.  
 
Локална урбанистичка планска документација за градежна парцела ГП_Ж.1 на 
К.П. бр. 1124, К.О. Желино вон г.р., општина Желино ќе се изработи врз основа 
на методологијата, која произлегува од одредбите утврдени со Законот за 
просторно и урбанистичко планирање (службен весник на Р.М. бр. 199/14) и 
Законот за изменување и дополнување на Законот за просторно и 
урбанистичко планирање (службен весник на Р.М. бр. 44/15, 193/15, 31/16, 
163/16 и 64/18) како и подзаконските акти што произлегуваат од него: 
Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (службен 
весник на Р.М. бр. 142/15) и Правилник за изменување и дополнување на 
Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (службен 
весник на Р.М. бр. 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17 и 86/18) и 
Правилникот за поблиска содржина, форма и начин на обработка на генерален 
урбанистички план, детален урбанистички план, урбанистички план за село, 
урбанистички план вон населено место и регулациски план на генерален 
урбанистички план, формата, содржината и начинот на обработка на 
урбанистичко – плански документации и архитектонско – урбанистички проект и 
содржината, формата и начинот на обработка на проектот за инфраструктура 
(службен весник на Р.М. бр. 142/15). 
 
Границата на планскиот опфат претставува затворен полигон кој се движи по 
границите на катастарската парцела 1124 и зафаќа површина од 1877 м2. 
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2. Површина и опис на границите на планскиот опфат со географско и 
геодетско одредување на неговото подрачје                                                                                                                                                                 

 
Планскиот опфат со својата местоположба се наоѓа во атар на село Желино во 
место викано Судерек, општина Желино. Опфатот се наоѓа во 
северозападниот дел од атарот на село Желино во правец кон град Скопје во 
непосредна близина на магистралниот пат А2, граница со Бугарија (ГП Деве 
Баир) - Крива Паланка - Страцин - Романовце Куманово - Миладиновце - 
обиколница Скопје - Тетово - Гостивар - Кичево - Требениште - Струга - 
граница со Албанија (ГП Ќафасан). Преку магистралниот пат А2 опфатот се 
поврзува со останатиот дел од Републиката како и пошироко од неа. 
 
Планскиот опфат се наоѓа на надморска височина од 407 м до 408 м. 
 
Границата на планскиот опфат претставува затворен полигон кој се движи по 
границите на катастарската парцела 1124 и зафаќа површина од 1877 м2. 

 
Границата на планскиот опфат е претставена описно со координатите по X и Y 
на секоја прекршна точка, означена со редни броеви од Т1 до Т11 и истите се 
дадени во табеларен приказ подолу: 
 

 X Y 

T1 7505224.8350 4649689.1790 

T2 7505235.4180 4649650.8100 

T3 7505251.1420 4649606.3110 

T4 4649606.3110 4649600.5980 

T5 7505245.6000 4649608.0460 

T6 7505232.1070 4649621.8270 

T7 7505205.7670 4649646.8710 

T8 7505193.3400 4649654.8020 

T9 7505193.7420 4649669.2130 

T10 7505198.7650 4649670.4650 

T11 7505207.1880 4649676.0740 

 
3. Историјат на планирањето и уредувањето на подрачјето на планскиот 

опфат и неговата околина 
 
Предметниот простор досега е предмет на обработка на Просторен план на 
Република Македонија, донесен на 11.06.2004 година од Собранието на 
Република Македонија. 
 
4. Податоци за природните чинители 
 
Природните карактеристики на едно подрачје претставуваат збир на вредности 
и обележја создадени од природата, без учество и влијание на човекот. Тие 
опфаќаат: географска и геопрометна положба на подрачјето, релјефните 
карактеристики, геолошки, педолошки, хидрографски, сеизмички, климатски и 
др. 
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4.1. Географски податоци 
 

Селото Желино лежи на подножјето на Сува Гора. Неговата географска 
местоположба е детерминирана со сообраќајните коридори што водат преку 
полошкиот базен, додека рамничарскиот карактер на рељефот во поширокото 
опкружување овозможува лесно поврзување со соседните населби и пошироко 
со Републиката. 
  
Подрачјето на селото се наоѓа на средна надморска височина од 430 м и 
зафаќа површина од 300 ха. 
 
Планскиот опфат со својата местоположба се наоѓа во атар на село Желино во 
место викано Судерек, општина Желино. Опфатот се наоѓа во 
северозападниот дел од од атарот на село Желино во правец кон град Скопје 
во непосредна близина на магистралниот пат А2, граница со Бугарија (ГП Деве 
Баир) - Крива Паланка - Страцин - Романовце Куманово - Миладиновце - 
обиколница Скопје - Тетово - Гостивар - Кичево - Требениште - Струга - 
граница со Албанија (ГП Ќафасан). Преку магистралниот пат А2 опфатот се 
поврзува со останатиот дел од Републиката како и пошироко од неа. 
 
Планскиот опфат се наоѓа на надморска височина од 407 м до 408 м. 
 
Границата на планскиот опфат претставува затворен полигон кој се движи по 
границите на катастарската парцела 1124 и зафаќа површина од 1877 м2. 
 
4.2. Релјефни услови, наклон и експозиција на терените 

 
Поголем дел од село Желино се протега во рамничарско подрачје, а само 
помал дел, лежи на падините на Жеден. Апсолутната надморска височина на 
градот се движи од 410 м до 510 м. 
 
Подрачјето на селото се наоѓа на средна надморска височина од 450 м и 
зафаќа површина од 300 ха. 
 
4.3. Геотектонски и инженериско - геолошки карактеристики 
 
Полошката котлина настанала како последица на големите тектонски 
пореметувања при оттечување на езерото кое постоело на котлинското дно. Во 
текот на терциер и квартер, езерото, низ Дервенската Клисура преку реката 
Вардар, истекло во Егејското Море. Педолошкиот состав на почвите е застапен 
со алувијални почви покрај речните токови, полувијални во најнискиот 
котлински дел и цементни почви по брановидно ридските терени. Најзастапени 
почвени типови на Сува Гора се силикатните. На карбонатните стени се 
застапени варовници, кафеави почви варовничко-доломитни црници, голи 
варовнички стени, сипои и камењари. Сите планински почви се одликуваат со 
мала продуктивност, додека почви погодни за земјоделска обработка во 
општината се распространети во Полошката Котлина.  
 
 
 

https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5&action=edit&redlink=1
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4.4. Сеизмички карактеристики 
 
Очекувани максимални земјотреси на овој регион во кој спаѓа и селото Желино 
се резултат на пресметки. Овие пресметки се базираат на многубројни 
набљудувања. Според извршената микросеизмичка реонизација на теренот за 
ова подрачје се очекуваат земјотреси со интензитет од 8 МЦС. 
 
4.5. Климатски и микроклиматски услови на регионот 
 
Климата на ова подрачје е умерено континентална со релативно изедначена 
влажност преку целата година, која изнесува 74%. Маглите не се честа појава. 
Ветровите се преку цела година, а најчесто во пролет со брзина од 0,6 м/сек, а 
честотата е најголема од север 220‰ и северозапад 760‰  и североисток 90‰. 
Просечната годишна температура изнесува 10,80°С, просечен годишен 
минимум е 4,90°С, а просечен годишен максимум 16,70°С. Просечен мразен 
период трае 167 дена, а денови со снег има 43. Овој број на денови е многу 
поголем сооглед на надморската височина. Просечно годишно паѓаат 724,3 мм 
врнежи, 87 ведри денови, 154 облачни денови и 124 тмурни денови. 
 
4.6. Хидрографија и хидрологија 
 
Покрај селото Желино поминува реката Вардар. Според карактерот на 
режимот на реката во овој дел спаѓа во рамничарски реки.  
 
4.7. Пејсажи природни ресурси 

 
Планираното подрачје претставува рамничарски терен, без некои поголеми 
особености на категорија на предел со природни, пејсажни карактеристики. 
 
5. Податоци за создадените вредности и чинители 
 
5.1. Културно - историски податоци 
 
Согласно доставените податоци под бр. 17-3453/2 од 05.11.2018 година од 
Управата за заштита на културното наследство, орган во состав на 
Министерство за култура на Република Македонија констатира дека во рамките 
на планскиот опфат нема заштитени добра и добра за кои основано се 
претпоставува дека претставуваат културно наследство. 
 
5.2. Демографски показатели 
 
Во рамките на планскиот опфат, нема изграден објект.  
 
5.3. Податоци за сообраќајна изграденост и поврзаност 
 
Покрај планскиот опфат има постоечки локален пат кој се поврзува со 
регионалниот пат Р1206 кој пак ка клучката во Желино се поврзува со 
магистралниот пат А2, граница со Бугарија (ГП Деве Баир) - Крива Паланка - 
Страцин - Романовце Куманово - Миладиновце - обиколница Скопје - Тетово - 
Гостивар - Кичево - Требениште - Струга - граница со Албанија (ГП Ќафасан). 
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Преку магистралниот пат А2 опфатот се поврзува со останатиот дел од градот 
Тетово, општината, останатиот дел од Републиката како и пошироко од неа. 
    
6. Инвентаризација на земјиштето и зеленило во планскиот опфат, на 

изградениот градежен фонд, и на вкупната физичка супраструктура 
 
6.1. Изграден градежен фонд  
 
Во рамките на планскиот опфат на оваа локална урбанистичка планска 
документација нема изградени објекти.  
 
Инвентаризација на постојните објекти по намена  
 
Во рамките на проектниот опфат нема изградени објекти. 
   
6.1. Изграден сообраќај 
 
Покрај планскиот опфат има постоечки локален пат кој се поврзува со 
регионалниот пат Р1206 кој пак ка клучката во Желино се поврзува со 
магистралниот пат А2, граница со Бугарија (ГП Деве Баир) - Крива Паланка - 
Страцин - Романовце Куманово - Миладиновце - обиколница Скопје - Тетово - 
Гостивар - Кичево - Требениште - Струга - граница со Албанија (ГП Ќафасан). 
Преку магистралниот пат А2 опфатот се поврзува со останатиот дел од градот 
Тетово, општината, останатиот дел од Републиката како и пошироко од неа. 
 
7. Инвентаризација на постојни споменични целини, градби од културно 

историско значење и културни предели (заштитно конзерваторски 
основи) 

 
Објекти од културни и историско значење 
 
Согласно доставените податоци под бр. 17-3453/2 од 05.11.2018 година од 
Министерството за култура во рамките на планскиот опфат што е предмет на 
разработка со оваа Локална урбанистичка планска документација, не се 
регистрирани објекти од културно и историско значење. 
 
8. Инвентаризација на изградената комунална инфраструктура  
 
8.1. Сообраќајна мрежа 
 
Покрај планскиот опфат има постоечки локален пат кој води од село Желино 
кон село Палтица кој се поврзува со магистралниот пат А2, граница со Бугарија 
(ГП Деве Баир) - Крива Паланка - Страцин - Романовце Куманово - 
Миладиновце - обиколница Скопје - Тетово - Гостивар - Кичево - Требениште - 
Струга - граница со Албанија (ГП Ќафасан). Преку магистралниот пат А2 
опфатот се поврзува со останатиот дел од градот Тетово, општината, 
останатиот дел од Републиката како и пошироко од неа. 
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8.2. Водоводна мрежа  
 
Во рамките на планскиот опфат нема постоечка водоводна мрежа. 
 
8.3. Фекална канализација 
 
Во рамките на планскиот опфат нема постоечка фекална канализација. 
 
8.4. Атмосферска канализација 
 
Во рамките на планскиот опфат нема постоечка атмосферска канализација. 
 
8.5. Гасоводна мрежа 

 
Во рамките на планскиот опфат нема постоечка гасоводна мрежа. 
 
8.6. Електрична мрежа 
 
Согласно доставените податоци под бр. 14-1118/2 од 29.10.2018 година, ЕВН 
Македонија АД Скопје, КЕЦ Тетово, издава потврда за постојни подземни и 
надземни инсталации на дистрибутивната мрежа на објекти дека во рамките на 
планскиот опфат нема постојна електрична мрежа. 
 
8.7. Телефонска мрежа 
 
Телефонска мрежа – АД "Македонски Телекомуникации" и останатите 
оператори за своите корисници обезбедуваат широк опсег на услуги како што 
се: говорни услуги, услуги за пренос на податоци, пристап до Интернет, 
мобилни електронски телекомуникациони услуги, јавни говорници. За да може 
да го следи интензивниот развој во информатичкиот сектор, Македонски 
Телекомуникации електронските комуникациски услуги ги обезбедува врз 
основа на сопствена мрежа со примена на најсовремени технологии. Во овој 
регион инсталирани се повеќе телефонски централи и оддалечени степени.  
 
Според Просторниот план на Р. Македонија во наредниот период ќе се следат 
и имплементираат најновите техничко - технолошки трендови во светот, 
широкопојасните услуги, пренос на податоци со големи брзини, а развој на 
пристапната мрежа ќе биде во согласнот со условите и потребите на пазарот.  
 
Телефонските корисници во ова подрачје во телекомуникацискиот сообраќај се 
приклучени преку главната телефонска централа во Тетово. 
 
Мобилна телефонија – Кориснички компании за мобилна телефонија во 
Македонија се Телеком и ОНЕ-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.) и 

 сообраќајна и транспортна инфраструктура 
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 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.) 

 
Бројот на базните станици зависи од барањата за капацитетот на мрежата во 
одреден регион и категоријата на подрачјето кое се покрива: градско подрачје, 
патишта или рурални подрачја. Овој регион целосно е покриен со сигнал и на 
двата мобилни оператори. 
 
Согласно доставените податоци под бр. 07-717574/1 од 31.10.2018 година од 
Македонски телеком АД Скопје и податоците под бр. 1404-3261/2 од 06.11.2018 
година од Агенција за електронски комуникации известува дека во рамките на 
плански опфат има постојни подземни тк инсталации кои се прикажани во 
соодвените графички прилози. 
 
9. Евидентирање, односно инвентаризација на градбите со правен статус 

стекнат по основ на Законот за постапување со бесправно изградени 
објекти 

 
Во планскиот опфат не се забележани градби со правен статус стекнат по 
основ на Законот за постапување со бесправно изградени објекти. 
 
10. Анализа на степен на реализација на важечкиот урбанистички план 
 
Предметниот простор досега е предмет на обработка на Просторен план на 
Република Македонија, донесен на 11.06.2004 година од Собранието на 
Република Македонија. 
 
Просторен план на Република Македонија е дефиниран преку условите за 
планирање на просторот. 
 
11. Анализа на можностите за просторен развој  
 
Врз основа на Планската Програма за изработка на Локална урбанистичка 
планска документација за градежна парцела ГП_Ж.1 на К.П. бр. 1124, К.О. 
Желино вон г.р., општина Желино се пристапува кон реализација на истата. 
 
Причината за изработка на планската докуметација е урбанизација на 
планскиот опфат кој досега не бил урбанизиран, како и вршење на парцелација 
со одредување на намена на земјиштето и предвидување на површина за 
градење, а во согласност со законите и правилниците за урбанистичко 
планирање. 
 
Целта на изработката на Локална урбанистичка планска документација за 
градежна парцела ГП_Ж.1 на К.П. бр. 1124, К.О. Желино вон г.р., општина 
Желино е урбанизирање на просторот со дефинирање на градежна парцела и 
површина за градење со основни класи на намени, согласно Просторниот план 
на Република Македонија и целите поставени во Планската програма. 
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Оваа локална урбанистичка планска документација целта ќе ја оствари преку 
анализа на постојната состојба, анализата на постојните елементи 
карактеристични во просторот како и природните и создадени чинители во 
просторот, со помош на кои ќе се дефинира основниот концепт за планирање 
на површини и изработка на конкретни просторни, сообраќајни и 
инфраструктурни решенија.  
 
Површината на планскиот опфат на Локална урбанистичка планска 
документација за градежна парцела ГП_Ж.1 на К.П. бр. 1124, , К.О. Желино вон 
г.р., комунална супраструктура, општина Желино изнесува 1877 м2. 
 
12. Извод од Просторен план  
  

ЗАКЛУЧНИ СОГЛЕДУВАЊА 
 
Условите за планирање на просторот се наменети за изработка на Локална 
урбанистичко-планска документација за изградба на бензинска пумпна станица 
на КП 1124, КО Желино вон г.р., Општина Желино. Во граници на планскиот 
опфат влегува дел од КП 2205, КО Желино - локален пат Палатица – Желино, 
каде се поставени влезно – излезните патеки за бензинската станица. Вкупната 
површина на планскиот опфат изнесува 0,23 ha. Локацијата се наоѓа на 
земјиште под ливади (VI класа). 
 
Планскиот опфат се наоѓа во втората заштитна зона на изворот Рашче. 
 
Условите за планирање треба да претставуваат влезни параметри и смерници 
при планирањето на просторот и поставување на планските концепции и 
решенија по сите области релевантни за планирањето на просторот, 
обработени во согласност со Просторниот план на Р Македонија. 
 
При изработка на Локалната урбанистичко-планска документација, треба да се 
земат во предвид горенаведените забелешки и следните поединечни заклучни 
согледувања од секторските области опфатени со Просторниот план на 
Република Македонија: 
 
Економски основи на просторниот развој 
 

 Локацијата за која се наменети Условите за планирање на просторот за 
изработка на ЛУПД за изградба на бензинска пумпна станица, КО Желино 
вон г.р. и КО Желино, Општина Желино, се наоѓа во границите на 
планскиот опфат на Втората заштитна зона утврдени со “Просторниот план 
на регионот на заштитните зони на изворот Рашче”. 

 Според тоа, согласно определбите на “Просторниот план на Р Македонија” 
и определбите на “Просторниот план на регионот на заштитните зони на 
изворот Рашче” идниот развој и разместеност на производните и услужни 
дејности треба да базира на примена на принципите и стандардите за 
заштита на животната средина, особено нивна превентивна примена и 
спречување на негативните влијанија на производните процеси и 
технологии врз животната и работна средина. 
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 Согласно планските определби за Втората заштитна зона, предвидена е 
потреба за перманентна контрола на бензинските станици. 

 
Користење и заштита на земјоделското земјиште 
 

 Согласно Просторниот план на Република Македонија, просторот на РМ е 
поделен во 6 земјоделско-стопански реони и 54 микрореони. Предметната 
локација припаѓа на западниот земјоделско стопански реон со 7 
микрореони. 

 При изработка на планската документација, неопходно е воспоставување и 
почитување на ефикасна контрола на користењето и уредување на 
нормите и стандарди за градба. Меѓу приоритетните определби на 
Просторниот план е заштитата на земјоделското земјиште, а 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 ливади (VI класа). 

 Согласно утврдениот втор степен на заштита во рамки на втората заштитна 
зона на изворот Рашче во доменот на полјоделството и сточарството 
потребно е да се имплементираат специфичните мерки дефинирани со 
"Просторниот план на заштитните зони на изворот Рашче", според вториот 
степен на заштита се применуваат следните мерки: 

 Забрана за користење на ѓубриња од 15 октомври до 15 март за ораници 
и од 15 ноември до 15 март за зелени површини. 

 Употреба исклучиво на пестициди со време на распаѓање од 30 дена. 

 Забрана за користење на пестицидите: Aldrin, Hlordan, Dieldrin, D-Di-Ti, 

 Enrin, Heptahlor, Mireks, Toksafen, Heksahlorobenzol. 

 Користење на податоци од постојни климатолошки станици во Јегуновце, 
за оптимизација на употреба на пестициди. 

 Обработка на земјата со “no tillage” техника (орање без превртување). 

 Спречување на дренажа на води од обработливи површини во р. Вардар. 

 Намалување на површините под ораници, за сметка на зголемувањето 
на зелени површини (ливади, пасишта, затревени трајни насади). 

 Определување на пробни парцели за следење на резултатите од 
примена на мерките. 

 Мониторинг на квалитет на почва. 

 Следење на азотот, фосфорот и пестицидите на постојните 
хидрометриски профили. 

 Пречистување на отпадни води од стаи за добиток со капацитет поголем 
од нормата 3.5 условни грла/ha. 

 Складирање на отпад од фармите на уредени локации (примена на 
фолии и др. вид на површински бариери). 

 Забрана за депонирање на угинат добиток во зоната. 

 Санирање на локацијата каде е депониран заболен добиток, југозападно 
од с. Рашче. 

 Контрола на спроведувањето на мерките. 
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Водни ресурси и водостопанска инфраструктура 
 

 Во сливот на р. Вардар, од изворот до вливот на р. Пчиња, без р. Треска 
регистрирани се 19 извори со значајна издашност, од кои најзначаен е 
изворот Рашче со штедрост Qср/год = 4,15 m3/s. Изворот Рашче е главен 
изворник за водоснабдување на градот Скопје и приградските населби. Врз 
основа на досегашните истражувања за хранењето на изворот Рашче 
определени се три заштитни зони. 

 Просторот на кој се предвидува изградба на бензиска пумпна станица се 
наоѓа во втората заштитна зона (зона на хигиенско епидемиолошко 
ограничување и следење) на изворот Рашче. 
Во втората заштитна зона на изворот се забранува: 

 Користење на земјиштето на начин и обем со кој се загрозуваат 
природните вредности, квалитетот, количествато на водите и режимот на 
површинските и подземните води; 

 Депонирање и исфрлање на отпадни материи и смет надвор од 
организирани, обезбедени и контролирани депонии; 

 Испуштање на масла, токсични и радиоактивни материи; 

 Испуштање на непречистени отпадни води во водотеци и подземјето. 
Испуштањето на отпадните води во површинските водотеци се 
дозволува после нивниото пречистување според критериумите за 
водотеци од II категорија; 

 Експлоатацијата на песок, камен и чакал од коритата на бреговите на 
природните водотеци, како и користењето на земјиштето на начин и во 
обем со кој се загрозуваат природните вредности, квалитетот, 
количествата на водите и режимот на површинските и подземните води 

 Експлоатацијата на минерални суровини се дозволува доколку со 
стручна експертиза се докаже дека нема штетно влијание врз 
подземните водоносни слоеви; 

 Во оваа зона се дозволува пошумување и користење на земјиштето за 
земјоделско производство со примена на вештачки и природни ѓубрива и 
употреба на хемиски заштитни средства кои не содржат неразградливи 
отровни и штетни материи. 

 Бидејќи во текот на функционирањето на бензиската станица во употреба 
ќе бидат група на опасни супстанции: петрохемиски течности - сурова 
нафта, бензин, дизел гориво, гориво за греење и др. токсични супстанци 
кои можат да предизвикаат загадување на површинските и подземните 
води мора да се превземат сите пропишани мерки за спречување и 
намалување на негативните последици по животната средина. 

 
Енергетика и енергетска инфраструктура 
 

 Локацијата за изградба на бензинска пумпна станица КО Желино вон г.р. и 
КО Желино, Општина Желино нема конфликт со постојните и планирани 
енергетски водови. 

 За електроенергетските корисници потребно е да обезбеди сигурно и 
непрекинато снабдување со електрична енергија со напон кој ќе биде во 
дозволените граници. 
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Урбанизација и систем на населби 
 

 Изградбата на бензиска пумпна станица, КО Желино вон г.р. и КО Желино, 
Општина Желино, би требало да предизвика позитивни импулси и ефекти 
врз целото непосредно окружување од аспект на повисока организација, 
инфраструктурна опременост и уреденост на просторот и се разбира 
економски ефекти манифестирани преку привлекување на нова работна 
сила и вработување, доколку е базирана врз принципите на одржлив развој 
и се одликува со максимално почитување и вградување на нормативите и 
стандарди за заштита на животната средина. 

 
Домување 
 

 Иницијативата за изработка на Локална урбанистичко-планска 
документација за изградба на бензинска пумпна станица, КО Желино вон 
г.р. и КО Желино, Општина Желино, го поддржува концептот, кој нуди 
квалитетни услуги во функција на стопанскиот развој кој се базира на 
популацијата и станбениот фонд во населбите во непосредна близина. 

 
Јавни функции 
 

 Локацијата наменета за изработка на Локална урбанистичко-планска 
документација за изградба на бензинска пумпна станица на КП 1124, КО 
Желино вон г.р., Општина Желино, е надвор од урбаниот опфат на 
најблиската населба така што нема препораки и обврски за организација на 
јавни функции на локацијата, што значи дека се исклучени и можностите за 
било каков конфликт помеѓу два типа на функции. 

 
Сообраќајна инфраструктура 
 

 Според Просторниот план на Република Македонија (2002 - 2020 г.) 
автопатската и магистрална патна мрежа релевантна за предметниот 
простор е:  
А2 - (Граница со Бугарија - ГП Деве Баир - Крива Паланка - Страцин - 
Романовце - Куманово - Миладиновце - обиколница Скопје - Тетово - 
Гостивар-Кичево - Требениште - Струга - граница со Албанија - ГП 
Ќафасан). 

 Релевантниот регионален патен правец за предметната локација влегува 
во групата на регионални патишта "Р2" и е со ознака: 
Р2242 - (Желино-врска со А2-Јегуновце-врска со Р2234). 

 При планирање да се почитува Законот за јавни патишта („Службен весник 
на Република Македонија” 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). 

 
Радиокомуникациска и кабелска електронско комуникациска мрежа 
 

 Локацијата за изградба на бензинска пумпна станица КО Желино вон г.р. и 
КО Желино, Општина Желино нема конфликт со постојните и планирани 
радиокомуникациски и кабелски електронско комуникациски мрежи. 
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 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. 

 
Индустрија 
 

 Реализацијата на предложената Локална урбанистичко-планска 
документација за изградба на бензинска пумпна станица, КО Желино вон 
г.р. и КО Желино во Општина Желино на локалниот пат Палатица – 
Желино на површина од 0,23 ha, ќе биде во функција, помеѓу другото и на 
развојот на индустријата, од причини што транспортот е битен фактор за 
развој на производните дејности во смисол на обезбедување повисока 
организација и интеграција на индустриските зони и комплекси, а 
бензинската станица како функција директно влијае врз квалитетот на 
транспортот преку услугите кои му ги обезбедува. Но со оглед на тоа што 
локалитетот се наоѓа во границите на Втората заштитна зона на изворот 
Рашче, потребно е да се применат определбите од “Просторниот план на 
Регионот на заштитните зони на изворот Рашче” за заштита на подземните 
води и заштита на обработливото земјиште, како необновлив ресурс. 

 
Заштита на животната средина 
 

 Со цел да се обезбеди заштита и унапредување на животната средина при 
изработката на Локалната урбанистичко-планска документација за изградба 
на бензинска пумпна станица, КО Желино вон г.р. и КО Желино, Општина 
Желино, потребно е да се почитуваат одредбите пропишани во законската 
регулатива од областа на заштита на животната средина и подзаконските 
акти донесени врз нивна основа. 

 Согласно Просторниот план на заштитните зони на изворот Рашче, 
бензинските станици се еден од позначајните извори на загадување, 
заради природата на складираните запаливи течности (нафта и нафтени 
деривати), чие што изливање може да доведе до последици што нема да 
можат да бидат санирани во долг временски период. Светските искуства 
покажуваат дека и при редовно одржување на контрола на подземните 
резервоари, годишно се губат околу 15% од вкупните складирани течности, 
по пат на нивно истекување од минималните отвори на резервоарите. 
Бензинските пумпни станици претставуваат ризик за загадување на 
подземните води на подрачјето. Имајќи предвид дека предметната локација 
се наоѓа на подрачје со добра водопоропустливост да се превземат сите 
неопходни анализи пред изградбата на бензинската станица со цел да се 
елиминираат евентуалните потенцијални опасности за загадување на 
подземните води.  
Согласно Одлуката за утврдување на заштитните зони на изворот Рашче и 
определување на мерките за заштита” (“Службен весник на СРМ” бр. 
36/1990) во втората заштитна зона е забрането, меѓу останатото и 
користење на земјиштето на начин и обем со кој се загрозуваат природните 
вредности, квалитетот, количествато на водите и режимот на површинските 



 18 

и подземните води и испуштање на масла, токсични и радиоактивни 
материи. 

 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 употребуваат сепаратори - маслофаќачи за собирање на 
површинските води од кругот на објектот; 

 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. 

 Уредување на просторот 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 природното наследство 
 

 Согласно Студијата за заштита на природното наследство, изработена за 
потребите на Просторниот план на Република Македонија на просторот кој 
е предмет на разработка на Локална урбанистичко-планска документација 
за изградба на бензинска пумпна станица, КО Желино вон г.р. и КО 
Желино, Општина Желино, нема регистрирано ниту евидентирано 
природно наследство. 

 Доколку при изработка на Државната урбанистичко-планска 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. 
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Заштита на културното наследство 
 

 Согласно податоците од Експертниот елаборат за заштита на културното 
наследство при изработка на планска документација од пониско ниво да се 
утврди точната локација на евидентираното културно наследство и во таа 
смисла да се применат соодветните плански мерки за заштита на истото. 

 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. 

 
Туризам и организација на туристички простори 
 

 Предметната локација за којашто се наменети Условите за планирање, 
припаѓа на Шарско-Полошки туристички регион со 3 туристички зони и 14 
туристички локалитети. Низ ова подрачје минува и Транзитен туристички 
коридор којшто има регионално туристичко значење. 

 Согласно поставките на Концептот и критериумите за развој и организација 
на туристичката дејност, за непречен развој на вкупната туристичка понуда 
на ова подрачје, се препорачува, при идната организација на стопанските 
дејности да се почитуваат критериумите за заштита и одржлив економски 
развој. 

 
Заштита од воени разурнувања, природни и техничко-технолошки 
катастрофи 
 

 Локацијата за која се наменети условите за планирање на просторот за 
изработка на ЛУПД за изградба на бензинска пумпна станица, КО Желино 
вон г.р. и КО Желино, Општина Желино, се наоѓа во простори со висок 
степен на загрозеност 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 VIII 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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13. Нумерички дел 
 
13.1. Билансни показатели 
 

Површина на  
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Karta br. 20
Legenda:
Koristewe na zemji{teto
Tema:Bilans na namena na povr{inite
Sektor:
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2002 - 2020
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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

turisti~ki centri

zoni za eksploat. na minerali
tranzitni koridorituristi~ki prostori

r

Бензинска
пумпна станица



!(

!(

!(
!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(

!.!.!(

!(
!(

!(
!(

!(
!(

!(
!(!.

!(
!(

!(!(

!(!( !( !(
!(

!(
!(

!(

!(

!(
!.

!(

!( !(
!(

!.
!( !( !(

!( !(

!(
!(

!(
!(

!(!(
!(

!(
!(

!.
!(

!(!( !(!(
!(

!( !(
!(

!(
!.

!(
!(!( !(

!(

!(

!( !(

!(

!(
!(

!(
!.!( !(

!(
!(

!.

!(!(
!(

!(
!. !(

!. !(
!( !(

!(
!(

!(
!( !(

!(
!(

!(
!(

!(
!(

!(

!(!(

!.
!.

!(!(!(
!(

!( !(

!( !(
!(

!(

!(!(
!(

!(

!.

!( !(
!(

!(

!(

!(

!(

!(

o

o

# #!(

#*




"!

"

!(

Tetovo

Odri

Gr~ec
Qubin

Blace
Prvce

Vejce
OtuweLe{ok

\ermo
RataeSelce @il~eLavce Ra{~eGajreLisec

Fali{ MatkaRogle
Urvi~

Larce
Pirok

Blace

Glo|i

Poroj

Ora{je
Dvorce

Brezno Radu{a
Ve{ala Brodec

Trebo{
BojaneCerovo

Nova}e
BarovoRaovi}

Gradec Tenovo
Sten~e

Forino
Galate

Merovo
^iflik

Varvara

Nera{te
Gra~aniPr{ovce

Slatino Ku~kovoBozovce Kopance
[em{evo

Glumovo
Grup~in Bukovi}^ajlaneDobarce

Rakovec
Gorjane Jabolci

SenokosKali{te

ZubovceDebre{e

^elopek

Ja`ince

Toplica

Tudence

Lomnica

Jedoarce

Roga~evo

Jelo{nikDobro{te

PodbregeRaotince

Siri~ino KopanicaPalatica
Sara}ino ArnakijaLaskarci

Pani~ari
Sini~ane

Radiovce Miletino
Lukovica

Po`arane
Vranovci

Jan~i{te

Belovi{te

Niki{tane

Novo SeloStrimnica
Jelovjane
Selce Ke~

@erovjane

Sedlarevo
VolkovijaDobri Dol

Novo Selo

Novo Selo

Nepro{teno

Staro Selo

Tum~evi{te Gurgurnica

\ur|evi{te

Mala Re~ica

Kopa~in Dol
Sveta Petka

Rudnik Radu{a

Gorno Svilare
Dolno Svilare

Golema Re~ica

Dolna Le{nica
Gorna Le{nica

Nova Breznica

Gorno Pal~i{te Dolno Sedlarce

Gorno Sedlarce

@elino

Tearce

Kondovo

^egrane

Kamewane

Xep~i{te

Bogoviwe
Brvenica

Vratnica

[ipkovica

Vrap~i{te

Jegunovce

Negotino-Polo{ko

Kozjak

Matka
Matka 2

M-4

M-3
R 1:250000

4 0 4 8 Km

Karta br. 22
Legenda:
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Legenda:
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Legenda:

- padni linii

- granica na katastarska parcela

- to~ka so kota na teren

- asfalt

- bankina

- decimetarska mre`a

- telefonski stolb

- jaz

- privremen pat

У-1.5 ГРАНИЦА НА ПЛАНСКИ ОПФАТ - 1877 м2

Л Е Г Е Н Д А:

ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА ГП_Ж.1.

НА К.П. бр. 1124 К.О. ЖЕЛИНО ВОН Г.Р.
комунална супраструктура

ОПШТИНА ЖЕЛИНО
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Д О К У М Е Н Т А Ц И О Н А  О С Н О В А

датум:

02.2019

Е1 - КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА

22 м2 - 1.17%

СООБРАЌАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

фаза:

У

ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА НА ИЗГРАДЕНИОТ ГРАДЕЖЕН ФОНД ,

ВКУПНАТА ФИЗИЧКА СУПРАСТРУКТУРА НА ЗЕМЈИШТЕТО И

ЗЕЛЕНИЛОТО И ИЗГРАДЕНАТА КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА

ДОО за урбанизам, проектирање и инженеринг

соработник:

дип.инг.арх. Јана Наумовска

м-р.инг.арх. Милена Кузманоска

дип.сооб.инг. Роберто Рогожарски

управител:

диа Мирослав Илиевски

размер: 1:1000

проект/план:

содржина на цртеж:

лист број:

4

лиценца бр.0009

UP
инвеститор:

Џезаир Хисмани

КОЛОВОЗ

проектант/планер:

дип.инг.арх. Мирослав Илиевски

овластување бр.0.0050

дип.инг.арх. Рада Илиевска

овластување бр.0.0383

ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА НА ИЗГРАДЕНИОТ ГРАДЕЖЕН
ФОНД, ВКУПНАТА ФИЗИЧКА СУПРАСТРУКТУРА НА
ЗЕМЈИШТЕТО И ЗЕЛЕНИЛОТО И ИЗГРАДЕНАТА
КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА

ВОДОТЕК

У-5.2 ЕЛЕМЕНТИ НА СООБРАЌАЈНИЦА

тех. брoj:

5-1/18

ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за градежна парцела ГП_Ж.1. на К.П. бр. 1124

К.О. ЖЕЛИНО ВОН Г .Р., ОПШТИНА ЖЕЛИНО

ГРАДЕЖНО НЕИЗГРАДЕНО ЗЕМЈИШТЕ

1855 м2 -  98.83%

У-6.6.1 ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ ПОСТОЈНИ

У-2.2 ГРАНИЦА НА ВОДА-БАРИЕРА

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11
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ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
  
1. Вид на планот, назив на подрачјето на планскиот опфат, плански 

период, површина на планскиот опфат и општина на која припаѓа 
подрачјето на планскиот опфат односно податоци кои се содржина од 
насловот на планот 

 
Локална урбанистичка планска документација за градежна парцела ГП_Ж.1 на 
К.П. бр. 1124, К.О. Желино вон г.р., општина Желино, се изработува врз основа 
на член 46, од Законот за просторно и урбанистичко планирање (службен 
весник на Р.М. бр. 199/14) и Законот за изменување и дополнување на Законот 
за просторно и урбанистичко планирање (службен весник на Р.М. бр. 44/15, 
193/15, 31/16, 163/16 и 64/18). 
 
Локална урбанистичка планска документација е изработена од страна на 
правно лице кое е лиценцирано согласно член 16 од Законот за просторно и 
урбанистичко планирање (службен весник на Р.М. бр. 199/14) и Законот за 
изменување и дополнување на Законот за просторно и урбанистичко 
планирање (службен весник на Р.М. бр. 44/15, 193/15, 31/16, 163/16 и 64/18). 
 
Оваа планска документација се изработува врз основа на Планска програма 
одобрена од градоначалникот на општина Тетово, согласно член 26 од Законот 
за просторно и урбанистичко планирање (службен весник на Р.М. бр. 199/14) и 
Законот за изменување и дополнување на Законот за просторно и 
урбанистичко планирање (службен весник на Р.М. бр. 44/15, 193/15, 31/16, 
163/16 и 64/18).  
 
Постапката за одобрување на оваа Локална урбанистичка планска 
документација ќе се спроведува согласно член 46 од Законот за просторно и 
урбанистичко планирање (службен весник на Р.М. бр. 199/14) и Законот за 
изменување и дополнување на Законот за просторно и урбанистичко 
планирање (службен весник на Р.М. бр. 44/15, 193/15, 31/16, 163/16 и 64/18). 
 
Планската документација е изработена согласно Правилникот за стандарди и 
нормативи за урбанистичко планирање (службен весник на Р.М. бр. 142/15) и 
Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за стандарди и 
нормативи за урбанистичко планирање (службен весник на Р.М. бр. 217/15, 
222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17 и 86/18) и Правилникот за поблиска 
содржина, форма и начин на обработка на генерален урбанистички план, 
детален урбанистички план, урбанистички план за село, урбанистички план вон 
населено место и регулациски план на генерален урбанистички план, формата, 
содржината и начинот на обработка на урбанистичко – плански документации и 
архитектонско – урбанистички проект и содржината, формата и начинот на 
обработка на проектот за инфраструктура (службен весник на Р.М. бр. 142/15).  
 
Содржината на оваа Планска документација е во согласност со членовите 5 и 
10 од Правилникот за поблиска содржина, форма и начин на обработка на 
генерален урбанистички план, детален урбанистички план, урбанистички план 
за село, урбанистички план вон населено место и регулациски план на 
генерален урбанистички план, формата, содржината и начинот на обработка на 
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урбанистичко – плански документации и архитектонско – урбанистички проект и 
содржината, формата и начинот на обработка на проектот за инфраструктура 
(службен весник на Р.М. бр. 142/15). 
 
Планскиот период за кој се изработува Локална урбанистичка планска 
документација не е утврден со закон. 
 
Границата на планскиот опфат претставува затворен полигон кој се движи по 
границите на катастарската парцела 1124 и зафаќа површина од 1877 м2. 
 
2. Географска и климатска положба на планскиот опфат 
 
Селото Желино се наоѓа во северо западниот дел од Република Македонија 
под падините на Жеден во долниот дел на Полошката Котлина. Селото лежи 
од десната страна на реката Вардар. 
   
Подрачјето на селото се наоѓа на средна надморска височина од 430 м и 
зафаќа површина од 300 ха. 
 
Планскиот опфат со својата местоположба се наоѓа во атар на село Желино во 
место викано Судерек, општина Желино. Опфатот се наоѓа во 
северозападниот дел од од атарот на село Желино во правец кон град Скопје 
во непосредна близина на магистралниот пат А2, граница со Бугарија (ГП Деве 
Баир) - Крива Паланка - Страцин - Романовце Куманово - Миладиновце - 
обиколница Скопје - Тетово - Гостивар - Кичево - Требениште - Струга - 
граница со Албанија (ГП Ќафасан). Преку магистралниот пат А2 опфатот се 
поврзува со останатиот дел од Републиката како и пошироко од неа. 
 
Планскиот опфат се наоѓа на надморска височина од 407 м до 408 м. 
 
Климата на ова подрачје е умерено континентална со релативно изедначена 
влажност преку целата година, која изнесува 74%. Маглите не се честа појава. 
Ветровите се преку цела година, а најчесто во пролет со брзина од 0,6 м/сек, а 
честотата е најголема од север 220 ‰ и северозапад 760 ‰  и североисток 
90‰. Просечната годишна температура изнесува 10,80°С, просечен годишен 
минимум е 4,90°С, а просечен годишен максимум 16,70°С. Просечен мразен 
период трае 167 дена, а денови со снег има 43. Овој број на денови е многу 
поголем сооглед на надморската височина. Просечно годишно паѓаат 724.3 мм 
врнежи, 87 ведри денови, 154 облачни денови и 124 тмурни денови. 
 
3. Текстуални одредби од извод од план на повисоко ниво 
 
Предметниот простор досега е предмет на обработка на Просторен план на 
Република Македонија, донесен на 11.06.2004 година од Собранието на 
Република Македонија. 
 
Просторен план на Република Македонија е дефиниран преку условите за 
планирање на просторот. 
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Текстуалните одредби од условите за планирање на просторот се во целост 
дадени како прилог кон оваа локална урбанистичка планска документација и се 
негов составен дел. 
 
4. Опис и образложение на планскиот концепт 

 
Планскиот концепт е дефиниран со Планската програма која е дадена изворно, 
во целост, како прилог кон оваа локална урбанистичка планска документација и 
е негов составен дел. 
 
Во рамките на планскиот опфат на Локална урбанистичка планска 
документација за градежна парцела ГП_Ж.1 на К.П. бр. 1124, К.О. Желино вон 
г.р., општина Желино, се предвидува површина за градење со основна класа 
на намена за: 
 
Е2 – Комунална супраструктура (бензиска пумпна станица); 
 
Генералниот концепт кој е користен при решавање на оваа Локална 
урбанистичка планска документација се состои во урбанизирање на просторот 
кој досега не бил урбанизиран, како и вршење на парцелација со одредување 
на намената на земјиштето и предвидување на површина за градење, а во 
согласност со законите и правилниците за урбанистичко планирање. 
 
5. Опис и образложение на планските решенија за изградба 
 
Планските решенија се поставени врз основа на анализата на просторот, 
анализата на можностите за просторен развој и Планската програма. 
Планските решенија се во директна зависност од големината на планскиот 
опфат, природните фактори, конфигурацијата на теренот и од можностите за 
просторна композиција, односно естетско обликување на просторот. Планските 
решенија се условени и од мерките за заштита. 
 
Просторот нема посебни пејсажни вредности и претставува рамничарски 
терен. Целта на овој план е да изврши хармонизација на просторните, 
создадените и природни услови и да се предвидат наменски употреби на 
земјиштето со функционална целина, со естетска препознатливост и најважно 
од се со економско оправдување. 
 
Сообраќајното решение во основа се надоврзува на веќе постојните 
сообраќајници, каде новопланираните улици се поставени во зависност од 
теренските услови и потребите за обезбедување на пристап до градежните 
парцели. Планираната сообраќајна мрежа овозможува нормално одвивање на 
сообраќајот во планираниот простор. 
 
5.1. Наменска употреба на градежно земјиште 
 
Анализата покажува дека за потребите на развој на Локална урбанистичка 
планска документација за градежна парцела ГП_Ж.1 на К.П. бр. 1124, К.О. 
Желино вон г.р., општина Желино има услови за рационално користење и 
уредување на просторот. Со оваа Локална урбанистичка планска 
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документација, во графичкиот дел на планската документација дадена е 
границата на планираната градежна парцела.  
 
Основните класи на намена се во согласност со прилог 1 од Правилникот за 
стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (службен весник на Р.М. 
бр. 142/15) и Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за 
стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (службен весник на Р.М. 
бр. 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17 и 86/18). 
 
Во рамките на планскиот опфат на Локална урбанистичка планска 
документација за градежна парцела ГП_Ж.1 на К.П. бр. 1124, К.О. Желино вон 
г.р., општина Желино, се предвидува површина за градење со основна класа 
на намена за: 
 
Е – ИНФРАСТРУКТУРА  
 
Е2 – Комунална супраструктура (бензиска пумпна станица) 
со површина од 1855 м2. 
 
Компатибилни класи на намена на основната класа на намена се:  
Б1 – мали комерцијални и деловни намени со максимален дозволен % до 15%, 
Б2 – големи трговски единици со максимален дозволен % до 15%,  
Б3 – големи угостителски единици со максимален дозволен % до 15% и  
Б4 – деловни простори со максимален дозволен % до 15%,  
 
Максималниот дозволен % на учество на збирот на компатибилните класи на 
намени во однос на основната класа на намена е до 15%. 
 
Предвиден е објект со намена за комунална супраструктура (бензиска пумпна 
станица) на приватно земјиште. Катноста на предвидената површина за 
градење изнесува П.  
 
Е1 – Комунална инфраструктура 
со површина од 22 м2. 
 
Компатибилни класи на намена на основната класа на намена нема. 
 
Заштитен појас на водотек и пат 
 
5.2. Градежно земјиште за општа употреба 
 
Со оваа Локална урбанистичка планска документација за градежна парцела 
ГП_Ж.1 на К.П. бр. 1124, К.О. Желино вон г.р., општина Желино, предвидено е 
градежно земјиште за општа употреба во кое спаѓаат сите елементи на 
уличната мрежа како коловози, тротоари и зелени појаси, простори за јавни 
собири, паркови и сл. 
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5.3. Сообраќајна инфраструктура 
 
Сообраќајниот концепт во основа се надоврзува на веќе постојните 
сообраќајници, каде новопланираните улици се поставени во зависност од 
теренските услови и потребите за обезбедување на пристап до градежните 
парцели. Планираната сообраќајна мрежа овозможува нормално одвивање на 
сообраќајот во планираниот простор. 
 
Покрај планскиот опфат има постоечки локален пат кој води од село Желино 
кон село Палтица кој се поврзува со магистралниот пат А2, граница со Бугарија 
(ГП Деве Баир) - Крива Паланка - Страцин - Романовце Куманово - 
Миладиновце - обиколница Скопје - Тетово - Гостивар - Кичево - Требениште - 
Струга - граница со Албанија (ГП Ќафасан). Преку магистралниот пат А2 
опфатот се поврзува со останатиот дел од градот Тетово, општината, 
останатиот дел од Републиката како и пошироко од неа. 
 

 
 

Планираните сообраќајници се дефинирани во согласност со членовите 66, 67, 
68, 69, 70, 71, 72, 73 и 74 од Правилникот за стандарди и нормативи за 
урбанистичко планирање (службен весник на Р.М. бр. 142/15) и Правилникот за 
изменување и дополнување на Правилникот за стандарди и нормативи за 
урбанистичко планирање (службен весник на Р.М. бр. 217/15, 222/15, 228/15, 
35/16, 99/16, 134/16, 33/17 и 86/18). 
 
Нивелациски план  
 
Со нивелманскиот план се дефинирани висинските коти на сите осовински 
точки на крстосниците на сообраќајниците како и подолжните наклони на 
истите. Подолжните наклони на сообраќајниците се прикажани во соодвените 
графички прилози. 
 
Подолжниот пад на Локалниот пат е 0.49%. 
 
Попречниот наклон изнесува 2%.  
 
Паркирање 
 
Паркирањето е предвидено да се одвива во сопствената градежна парцела. 
Потребниот број на паркинг места и неговото димензионирање е во согласнот 
со членовите 58 и 59 од Правилникот за стандарди и нормативи за 
урбанистичко планирање (службен весник на Р.М. бр. 142/15) и Правилникот за 
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изменување и дополнување на Правилникот за стандарди и нормативи за 
урбанистичко планирање (службен весник на Р.М. бр. 217/15, 222/15, 228/15, 
35/16, 99/16, 134/16, 33/17 и 86/18). 
 
Анализата за потребниот број на паркинг места се утврдува при изработката на 
Основен проект. Обезбедувањето на потребниот број на паркинг места ќе биде 
основен услов за изградба до максимално дозволената висина и површина на 
градбата. 
 
5.4. Комунална инфраструктура 
 
Водоводна мрежа  
 
Во планскиот офат се предвидува бунар преку кој предвидениот објект ќе се 
снабдува со вода. 
 
Фекална канализација 
 
Во планскиот офат не се предвидува фекална канализација, фекалиите ќе се 
одведуваат во септичка јама. 
 
Атмосферска канализација 
 
Атмосферските води се слеваат слободно по површината на теренот, односно 
нема организирано прифаќање и одведување на атмосферските води. 
 
Електрична мрежа 
 
Во рамките на планскиот опфат има планирана електрична мрежа по 
осовината на локалниот пат. Во рамките на планскиот опфат предвидена е 1 
трафостаница со јачина од 240КВА - 10/04КВ. 
 
Во рамките на планскиот опфат се предвидува површина за градба со намена 
за комунална супраструктура (бензиска пумна станица). 
 
За индустрија: 

 За просечно електрифициран објект, инсталирана енергија од 1kW / 10 м2; 

 Вкупна планирана површина 53 м2. 
 
Вкупна едновремена снага е Рe = 5 kW 
 
За улично осветлување – околу 5 kW 
 
Вкупна едновремена снага на целиот опфат изнесува: Рe = 10 kW, а на ниво на 
трафостаница со коефициент на едновременост 0.85, едновремената снага е: 
Рe = 9 kW 
 
Вкупна едновремена снага за претежно омски потрошувачи какви што се во 
овој опфат и со фактор на снага од 0.9 е: Рe = 8 kW 
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Од добиените пресметки произлегува дека планскиот опфат може да се 
напојува од планираните трафостаници. 
 
Нисконапонското напојување се планира да се изведе со кабли поставени во 
ров во земја, заштитени и обележани до приклучни ормани кои се поставени на 
фасадите од објектите. 
 
Јавно осветлување 
 
Јавното осветлување се предвидува да биде со светилки поставени на 
метални столбови поврзани со трафостаница преку подземен кабел. 
 
Телефонска мрежа 
 
Телефонската мрежа е предвидена да обезбеди телефонски приклучок за секој 
објект и истото треба да го реши Македонски Телеком АД Скопје – подружница 
Тетово.  
 
Предвидено е да се инсталира довод од соодветен број на парници. 
Воведувањето на оптички кабли во месната телефонска мрежа и соодветните 
оптички системи ќе овозможи воведување на т.н. широкопојасни претплатнички 
услуги во наредниот период. 
 
За опфатот предвидено е да има 1 телефонски приклучок. 
 
6. Мерки за заштита 
 
Согласно критериумите од член 62 и 64 од Законот за заштита и спасување 
(службен весник на Р.М. бр. 36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 41/14, 129/15, 
71/16 и 106/16), засолнувањето опфаќа планирање, изградба, одржување и 
користење на јавни засолништа. Потребниот број на засолнишни места се 
утврдува според намената на објектот и новопроектираната корисна површина, 
а степенот на заштитата се определува според утврдениот потребен број на 
засолнишни места и Одлуката за утврдување на загрозени зони (службен 
весник на Р.М. бр.105/05). 
 
Единиците на локалната самоуправа имаат обврска да градат јавни 
засолништа со кои ќе ги задоволат потребните капацитети за засолнување на 
луѓето, материја.шите добра и културното наследство на своето подрачје и 
истите потребно е да се вградуваат во урбанистички план. 
 
Изградба на засолништа се утврдува според следните критериуми: 

 во станбени објекти, на 40 м2 корисна површина едно засолнишно место;  

 во деловни објекти, на 20 м2 корисна површина едно засолнишно место;  

 во објекти за складирање, на 80 м2 корисна површина едно засолнишно 
место; 

 во образовни, културни, спортски и угостителски објекти, на две третини од 
бројот на посетители предвиден во проект на објектот. 
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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, зони на тотални урнатини. 
 
Заштитата од урнатини се обезбедува со изградба на оптимално отпорни 
објекти согласно сеизмолошката карта на Република Македонија, изградени со 
помала количина, на градежен материјал и релативно помали тежини. 
 
Да се почитуваат пропишаните мерки за заштита од пожари односно ширината 
на пристапниот пат за ПП возила не сме да биде помала од 6 метри согласно 
Правилникот за мерките за заштита од пожари, експлозии и опасни материи 
(службен весник на Р.М. бр. 32/2011 и 145/13) и Законот за пожарникарство 
(службен весник на Р.М. бр. 67/04, 81/07, 55/13, 158/14, 193/15 и 39/16). 
 
Исто така потребно е да се предвидуваат надворешни противпожарни 
хидранти на растојание од 80 до 150 метри што одговара на прописите за 
надворешните противпожарни хидранти во населени места и да се овозможи 
непречен пристап за противпожарните возила од најмалку две спротивни 
страни на објектот. 
 
Да се предвидат мерките за радиолошка, хемиска и биолошка (РХБ) заштита, 
доколку намената на oбjeктите или околината е поврзано со РХБ средства. 
 
Со оглед на конфигурацијата на теренот што претпоставува можно 
настанување на свлекување на земјиштето, потребно е да се изготви елаборат 
од извршени геомеханички, геолошки и хидротехнички испитувања. 
 
Да се предвидува мерката од поплави како и мерката за заштита од техничко -
технолошки катастрофи согласно Законот за заштита и спасување (службен 
весник на Р.М. бр. 36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 41/14, 129/15, 71/16 и 
106/16). 
 
Мерки за заштита на животната средина 
 
Право и должност на Република Македонија, општината, како и на сите правни 
и физички лица е да обезбедат услови за заштита и унапредување на 
животната средина, заради остварување на правото на границите на здрава 
животна средина, регулирано со: 

 Закон за животната средина (службен весник на Р.М. бр. 53/05, 81/05, 
24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 42/14, 111/14, 44/15, 
129/15, 192/15 и 39/16); 

 Закон за заштита на природата (службен весник на Р.М. бр. 67/04, 14/06, 
84/07, 35/10, 47/11, 148/11, 59/12, 13/13, 163/13, 41/14, 146/15, 39/16 и 
63/16);  
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 Закон за квалитет на амбиенталниот воздух (службен весник на Р.М. бр. 
67/04, 92/07, 35/10, 47/11, 59/12, 163/13, 10/15 и 146/15); 

 Закон за управување со отпад (службен весник на Р.М. бр. 68/04, 71/04, 
107/07, 102/08, 143/08, 124/10, 51/11, 123/12, 147/13, 163/13, 51/15, 146/15, 
156/15, 192/15, 39/16 и 63/16); 

 Закон за заштита од бучава во животната средина (службен весник на Р.М. 
бр. 79/07, 124/10, 47/11, 163/13 и 146/15); 

 Закон за заштита и спасување (службен весник на Р.М. бр. 36/04, 49/04, 
86/08, 124/10, 18/11, 41/14, 129/15, 71/16 и 106/16); 

 Закон за водите (службен весник на Р.М. бр. 87/08, 6/09, 161/09, 83/10, 
51/11, 44/12, 23/13, 163/13, 180/14, 146/15 и 52/16); 

 Уредба за класификација на води (службен весник на Р.М. бр. 18/99);  

 Уредба за категоризација на води (службен весник на Р.М. бр. 18/99); 

 Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање 
(службен весник на Р.М. бр. 142/15) и и Правилникот за изменување и 
дополнување на Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко 
планирање (службен весник на Р.М. бр. 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 
134/16, 33/17 и 86/18). 

 
Со цел да се обезбеди заштита на животната средина преку запазување на 
поставените стандарди потребно е да се има во предвид следното: 

 Согласно Законот за животна средина и Уредбата за определување на 
критериумите врз основа на кои се утврдува потребата за спроведување на 
постапката за оценка на влијанијата врз животната средина (службен 
весник на Р.М. бр. 74/05), потребно е да се утврди потреба за 
спроведување на постапка за оценка на влијанието врз животната средина 
ја донесува органот на државна управа надлежен за работите од областа 
на животната средина. 

 Согласно Законот за животна средина како и Законот за заштита на 
природата, правните и физичките лица кои вршат дејности или активности 
кои не спаѓаат во проектите за кои се спроведува постапка за оценка на 
влијанието врз животната средина се должни да изготват Елаборат за 
заштита на влијанието врз животната средина, со цел да се оцени 
влијанието на дејностите или активностите врз животната средина, пред да 
започнат со спроведување на проектот и истиот да го достават до органот 
надлежен за одобрување на проектот. 

 Согласно законот за управување со отпад, создавачите на отпад се должни 
во најголема мера да го избегнат создавањето на отпад и да ги намалат 
штетните лијанија на отпадот врз животната средина и животот и здравјето 
на луѓето. 

 Заштита, унапредување и адекватно користење на природните предели, 
амбиенти и пејсажите во предвидениот простор. 

 
Притоа создавачот или поседувачот на отпадни материи и емисии ги сноси 
сите трошоци за евентуално предизвиканите нарушувања во животната 
средина. 
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Мерки за заштита на природата  
 
Во совремето планирање на просторот задачите на заштита на природата се 
усмерени особено на активно уредување и заштита на природата и животната 
средина, санирање на можни штети и повторно воспоставување на природната 
средина. Заштитата на природата ја опфаќа заштитата на биолошката 
разноводност, заштитата на пределската разновидност и заштитата на 
природното наследство. 
 
Притоа, со реализацијата на оваа планска документација на конкретниот 
локалитет потребно е да се преземат мерки за заштита согласно Законот за 
заштита на природата (службен весник на Р.М. бр. 67/04, 14/06, 84/07, 35/10, 
47/11, 148/11, 59/12, 13/13, 163/13, 41/14, 146/15, 39/16 и 63/16). 
 
Мерки за заштита на културно – историско наследство 

 
Врз основа на постоечките Елаборати за заштита на недвижното културно 
наследство, на подрачјето на проектниот опфат на предметниот локалитет 
нема регистрирано недвижни споменици на културата. 
 
Доколку при уредувањето на просторот се наиде на археолошки артефакти, 
односно до откривање на материјални остатоци со култулно историска 
вредност, потребно е да се постапи согласно член 65 од Законот за заштита на 
културното наследство (службен весник на Р.М. бр. 20/04, 71/04, 115/07, 18/11, 
148/11, 23/13, 137/13, 164/13, 38/14, 44/14, 199/14, 104/15, 154/15 и 39/16), 
односно веднаш да се запре со отпочнатите градежни активности и да се 
извести надлежниот орган за заштита на културното наследство.   
 
Плански мерки за заштита и спасување 
 
Мерките за заштита и спасување се остваруваат преку организирање на 
дејства и постапки превентивен и оперативен карактер, кои ги подготвува и 
спроведува Републиката, односно локалната самоуправа, согласно Законот за 
заштита и спасување (службен весник на Р.М. бр. 36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 
18/11, 41/14, 129/15, 71/16 и 106/16) и Уредбата за начинот на применување на 
мерките за заштита и спасување, при планирање и уредување на просторот и 
населбите, во проектите и изградба на објектите како и учество во техничкиот 
преглед (службен весник на Р.М. бр. 105/05 и 98/05). 
 
Заради организирано спроведување и спасувањето, учесниците во системот 
донесуваат План за заштита и спасување од природни непогоди и други 
несреќи. 
 
Истиот содржи превентивни и оперативни мерки и постапки за заштита и 
спасување. 
 
Мерките за заштита и спасување задолжително се применуваат: 

 При планирање и уредување на просторот и населбите; 

 Во проектите за објекти и технолошки процеси наменети за складирање, 
производство и употреба на опасни материи, нафта и нејзини деривати, 
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енергетски гасови, јавниот сообраќај, црна и обоена металургија како и за 
јавна администрација, културно и туристичко угостителска дејност; 

 При изработка на објекти од инфраструктура; 

 При изработка на Архитектонско урбанистичките и Основните проекти, а во 
завосност од конфигурацијата на теренот каде што претставува можно 
настанување на свлекување на земјиштето, потребно е да се изготви 
елаборат од извршени геомеханички, геолошки и хидротехнички 
испитувања;  

 
А во зависност  од наменети на објектите кои ќе се градат да се предвидат 
мерките за радиолошка, хемиска и биолошка заштита. 
 
Мерката засолнување ќе се спроведува, согласно член 62 од Законот за 
заштита и спасување (службен весник на Р.М. бр. 36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 
18/11, 41/14, 129/15, 71/16 и 106/16) која опфаќа планирање, изградба, 
одржување и користење на јавни засолништа. Потребниот број на засолнишни 
места се утврдува според намената на објектот и новопроектираната корисна 
површина, а степенот на заштитата се определува според утврдениот 
потребен број на засолнишни места и Одлуката за утврдување на за загрозени 
зони (службен весник на Р.М. бр. 105/05). 
 
Јавните засолништа се планираат согласно програмата на Владата за мерките 
за заштита и спасување и програмите на единиците на локалната самоуправа 
за мерките за заштита и спасување, а истите ќе се вградуваат во 
Архитектонско урбанистичките и Основните проекти. 
 
Мерката заштита 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 ќе се утврдува претпоставениот степен на 
урнатини, нивниот однос према слободните површини и степенот на проодност 
на сообраќајниците. Заштитата од урнатини се обезбедува со изградба на 
оптимално отпорни објекти согласно сеизмолошката карта на Република 
Македонија, изградени со помала количина на градежен материјал и релативно 
помали тежини. 
                                                                            
Мерката за заштита од пожари ќе се применува при изработка на Основните 
проекти за предвидените објекти, а согласно намената на објектите ќе се 
почитуваат пропишаните мерки за заштита од пожарни експлозии и опасни 
материи, согласно Законот за заштита и спасување (службен весник на Р.М. бр.  
36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 41/14, 129/15, 71/16 и 106/16), Законот за 
пожарникарство (службен весник на Р.М. бр. 67/04, 81/07, 55/13, 158/14, 193/15 
и 39/16) и другите позитивни прописи со кои е регулирана оваа област, исто 
така се предвидени надворешни противпожарни  хидранти на растојание од 
150 м што одговара на прописите за надворешните противпожарни хидранти во 
населени места да бидат максимално одалечени Л=150м. Громобранската 
инсталација ќе се реши со Архитектоско урбанистичките или Основните 
проекти за секој објект посебно со цел да нема појава на зголемено пожарно 
оптоварување.  
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Мерки за заштита од воени разорнувања 
 
Согласно Просторниот План на Република Македонија, Законот за одбрана 
(службен весник на Р.М. 42/01), Законот за заштита и спасување (службен 
весник на Р.М. бр. 36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 41/14, 129/15, 71/16 и 
106/16) и Законот за управување со кризи (службен весник на Р.М. бр. 29/05), 
проектниот опфат се наоѓа во регион со среден ризик од воени дејства. Според 
тоа, согласно Законот за заштита и спасување, задолжително треба да се 
применуваат мерките за заштита и спасување. Тоа опфаќа дека објектите кои 
се предвидува да се градат пред се треба да бидат отпорни на сеизмички 
дејствија. 
 
Заштита од природни непогоди и други несреќи 
 
Подрачјето на проектниот опфат е сеизмичко активно со интензитет од 8 
степени според Меркалиевата скала. Поради тоа е неопходна примена на 
соодветната нормативно – правна регулатива при проектирањето и изведбата 
на објектот и неговите пратечки содржини.  
 
За заштита од огнени стихии потребно е да се превземат соодветни мерки за 
заштита од пожари. 
 
Заштита од технички катастрофи 
 
Основна превентивна мерка за заштита од технички катастрофи е 
планирањето кое преку осознавање и анализа на состојбите и опасностите од 
можните инциденти при одржувањето на опремата и инсталациите, треба да 
создаде прифатлив и сигурен однос кон животната средина. Поради тоа треба 
да се превземат сите мерки за правилно одржување на опремата и 
инсталациите, а заради избегнување на технолошки катастрофи. 
 
Загрозеност од техничко - технолошки несреќи 

 
Мерките за заштита од техничко-технолошки катастрофи во себе содржат, 
покрај непосредната заштита на човекот и материјалните добра и нагласена 
еколошка димеизија. Еколошката димензија на заштитните мерки тргнува од 
сознанието дека животната средина е ограничен ресурс, кој во одделни 
средини, а и во глобални рамки, е доведен на границата на издржливост. 
 
Една од можните неопходно потребни превентивни мерки за заштита од 
техничко-технолошки катастрофи е просторното и урбанистичкото планирање, 
кое преку осознавање и анализа на состојбите и опасностите од можните 
инциденти, во одржувањето на инсталациите и опремата, треба да создаде 
прифатлив однос кон животната средина. Притоа основните методолошки 
постапки за планирање и уредување на просторот се: 

 Оценка на состојбите на природните компоненти на животната средина и 
степенот на загрозеносг од појава на технички катастрофи; 

 Оценка на оптовареноста на просторот со технолошки системи со 
одредено ниво на ризик; 
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 Анализа на меѓусебната зависност на природните услови и постојните 
технолошки системи; 

 Дефинирање нa нивото на постојниот ризик при редовна секојдневна 
работа на технолошките истеми и при појава на инцидентни случаи; 

 Процена на загрозеноста на луѓето и материјалните добра; 

 Утврдување на критериумите за избор на оптимална варијанта на заштита 
врз основа на  проценетиот степен на загрозеност. 

 
Со примена на оваа методолошка постапка може да се очекува остварување 
на следните основни цели за заштита од техничко - технолошки катастрофи: 

 Максимално усогласување и користење на просторот од аспект на заштита 
во рамките на просторните можности; 

 Вградување на мерките на кои се засновува организацијата на заштита и 
спасување на човечките животни и материјалните добра од техничко - 
технолошки катастрофи во определувањето на намената на просторот; 

 Интегрирање на елементите на загрозеноста во рамките на комплексот на 
прашањата врзани  со заштитата на животната средина. 

 
Заради постигнување на целосна заштита на луѓето, материјалните добра и 
потесната и пошироката животна средина постојат три нивоа на преземање на 
безбедносни, превентивни мерки: 
 
Прво ниво: ги вклучува сите мерки кои се преземаат во одржувањето на 
опремата и инсталациите, заради сигурно користење на опасни материјали во 
технолошките процеси и одбег нуваање на техчолошките катастрофи. 
 
Второ ниво: на сите мерки кои треба да обезбедат ограничување на емисијата 
како последица од пожар, експлозија или ослободување на хемикалии, што 
може да се случи во околности на поголеми индустриски несреќи. 
 
Трето ниво: вклучува мерки кои се преземаат за заштита на животната 
средина во смисла на ограничување на ефектите од емисија на опасни 
материи или последици од пожар или експлозии. 
 
Врз основа на констатациите и заклучоците кои произлегуват од анализата на 
состојбите во Република Македонија и условите за појавата на несреќи и 
технолошки катастрофи изготвена од Институтот за земјотресно инжинерство и 
инжинерска сеизмологија при Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" во Скопје 
содржана во експертскиот елаборат: 

 Потребата од оформување на системот на евиденција и анализа на 
технолошките несреќи, компатибилен на системот МАРС на Европската 
унија, како база за евиденција на опасни материјали, присутни во 
технолошките постројки и можни причини на катастрофи; 

 Потребата од предвидување на превентивни мерки од страна на 
стопанските субјекти за спречување на технолошки катастрофи, базирани 
врз анализата на однесувањето на исти или слични постројки; 

 Потребата од замена на халогенираните јагленоводороди како разладни 
средства и пропеланти, редукција на сегашната емисија на голем број на 
опасни супстанци до 50% и редукција на емисија на бензин, хлорметан, 
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духлорметан, бакар и кадмиум од 60-70%, намалување на емисијата на 
јаглероден-диоксид и сулфур-диоксид и дефосфатизирање и 
денитрофицирање на отпадниот материјал; 

 Изработка на соодветни планови и програми за заштита на населението и 
едукација и тренинг на персоналот во случај на евентуална техничка 
катастрофа. 

 
Услови за движење на лица со инвалидитет 
 
Површините за движење на пешаци кои се планираат во урбанистичките 
планови и тоа тротоари, пешачки улици, пешачки патеки и плоштади каде што 
карактеристиките на теренот тоа го дозволуваат, треба да се со континуирана 
нивелета без скалести денивелации со подолжен наклон од најмногу 8.33%. 
 
Доколку јавните пешачки површини се на терен со големи висински разлики кои 
мораат да се совладаат со скали, со урбанистички план и урбанистичко 
планска документација треба да се предвиди алтернативна врска со рампа со 
максимален пад од 8.33% или во однос 1:12. 
 
Рампата се димензионира за двосмерно движење на лица во колички при што 
нејзината најмала широчина треба да е 1.65м, а оптималната широчина треба 
да е 1.80м. 
 
Во зависност од наклонот на рампата, ограничена е нејзината должина и тоа 
за: 

 наклон од 8.33% или во однос (1:12), максимална должина на рампата е 9м 

 наклон од 6.66% или во однос (1:15), максимална должина на рампата е 
12м, и 

 наклон од 5.0% или во однос (1:20), максимална должина на рампата е 15м. 
 
Во случаите кога е неопходна поголема должина на рампите, треба да се 
планираат одморишта чија што најмала должина треба да е 1.50м, а 
оптимална должина треба да е 1.80м. 
 
При планирањето на елементите на уличната мрежа во урбанистичкиот план 
треба да се предвидуваат рампи на секој пешачки премин за совладување на 
денивелацијата помеѓу тротоарот и коловозот.  
 
Минималната широчина на рампата треба да е 1м, а оптималната широчина 
треба да е 1.80м.  
 
Најголемиот наклон на рампата е 20% или во однос (1:5), а оптималниот 
наклон треба да е 8.33% или во однос (1:12).  
 
Постојаната и времената урбана опрема на јавните пешачки површини не 
треба да претставува архитектонска бариера и да го попречува или отежнува 
сообраќајот на пешаците, а особено на лица со инвалидност со колички.  
 
Во условите за градење кои во урбанистичките планови се уредуваат за градби 
од класите на намени А2, А3 и А4, како и групите на класи на намени Б и В, 
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треба да се предвидуваат рампи за пристап за висинско совладување на 
денивелираните површини за комуникација на влезовите од градбите и 
внатрешни рампи во јавните и групните простории како и просториите за 
собири. Минималната широчина на рампите треба да изнесува 1м. 
 
7. Економско образложение 
 
Изработката на оваа Локална урбанистичка планска документација за градежна 
парцела ГП_Ж.1 на К.П. бр. 1124, К.О. Желино вон г.р., општина Желино и 
реализацијата на планираните градби ќе биде во функција на зголемен степен 
на урбанизанизација на градот, подобрување на условите за живот и работа, 
образование, здравствена заштита, развој на трговките услуги, 
инфраструктурна опременост и уреденост на просторот, а со тоа секако се 
разбира и економски развој со поголем број на вработувања, кое ќе предизвика 
позитивни импулси и ефекти врз целото население од аспект на повисока 
организација и мотивација да не го напуштаат градот, а базирано врз 
принципите на одржлив развој со максимално почитување и вградување на 
нормативите и стандардите за заштита на животната средина. 
 
Секое определување на трошоците за реализација на оваа планска 
документација, т.е. економско образложение е соочено и оптоварено со низа 
ограничувања и истите реално ќе произлезат од вредностите и сличните 
пресметки во идејните и/или основните проекти, а се изложени на промени на 
цените, неможност да се утврдат одделни ставки на трошоци, 
непредвидливост на одделни трошоци, обемот на уредување на градежното 
земјиште, постојниот расчекор помеѓу потребите и можностите, недостиг на 
егзактни елементи за докажување на одредени претпоставки и сл. 
 
Поради сето ова, оваа анализа треба да се земе апроксимативно и како 
ориентационо  согледување која сосема условно може да се земе како планска 
одредба. 
 
Реалната проценка за економската вредност на трошоците кои се направени 
или треба да се направат околу урбанизирањето на просторот, проектирањето 
на целокупната инфраструктура, нејзина изградба, изградба на објектите и 
доуредување на јавните патишта во урбаниот модул ќе произлезат од 
апроксимативите на неколку клучни позиции и тоа: 
 
1. Изградба на комплетна инфраструктура во опфатот (сообраќајници, 

водовод, фекална канализација, атмосферска канализација, високонапонска 
и нисконапонска мрежа со улично осветлување, ППТ инсталации) и нивно 
целосно поврзување на постојната колекторска мрежа. 
 
1877 м2 х 1650 = 3097050 денари 
 

2. Изградба на целокупна техничка документација за сите позиции за изградба 
на комплетна инфраструктура заедно со вршење на стручен надзор при 
изградба на истите (3% од инвестиционата вредност). 
 
3097050 х 0.03 = 92912 денари 
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8. Општи услови за изградба 
 
Регулаторни линии 
 
Регулаторни линии претставуваат: регулациона линија и граница на градежна 
парцела 
 
Регулационата линија го разграничува градежното земјиште за општа 
употреба и градежното земјиште за поединечна употреба. Регулациона 
линија е просторно дефинирана како ортогонална проекција на пресекот на 
вертикална рамнина или закривената вертикална површина со површината на 
теренот. Вертикалната рамнина или закривената вертикална површина се 
протега над и под котата на теренот колку што е одредено со овој правилник и 
со урбанистички план и урбанистичко планска документација. 
 
Граница на градежна парцела како планска одредба во урбанистички план и 
урбанистичко планска документација е линија на разграничување на носители 
на право на градење помеѓу две соседни градежни парцели. 
 
Градежна парцела 
 

Градежната парцела е ограничена со регулаторни линии - регулациона линија 
и граница на парцела кои се плански одредби во урбанистички план и 
урбанистичко планска документација што ја обележуваат промената на 
носителот на правото на градење. 
 
Градежната парцела се состои од една или повеќе катастарски парцели или 
делови од катастарски парцели, при што сите сопственици на катастарските 
пацели и делови од катастарски парцели во рамките на градежната парцела 
претставуваат единствен носител на правото на градење. 
 
Елементи на градежната парцела се: 
1. Лице на градежната парцела е граница на парцелата обележана со 

регулациона линија односно излез на градежната парцела на улица,  
2. Дно на градежната парцела е граница на парцелата кон внатрешноста на 

блокот, по правило на спротивната страна од лицето на парцелата, 
3. Страна на градежната парцела е граница на парцелата со соседната 

парцела и 
4. Оска на градежната парцела е линија која ги поврзува средините на 

лицето и дното на парцелата. 
 
Делови на градежната парцела се: 
1. Површина за градење која претставува дел од градежна парцела согласно 

член 39 на овој правилник и 
2. Дворно место кое претставува дел од градежната парцела незафатен со 

површината за градење. Дворното место се дели на преден двор - помеѓу 
површината за градење и лицето на парцелата, заден двор - помеѓу 
површината за градење и дното на парцелата и страничен двор - помеѓу 
површината за градење и страната на парцелата и атриумски двор -
ограничен со површина за градење. 
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Градежна линија 
 
Градежна линија е планска одредба која претставува граница на површината 
за градење во градежната парцела и ја дефинира просторната граница до која 
градбата може да се гради.  
 
Градежната линија може да се спроведува со дозволени пречекорувања од 
членот 36 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко 
планирање (службен весник на Р.М. бр. 142/15) и и Правилникот за 
изменување и дополнување на Правилникот за стандарди и нормативи за 
урбанистичко планирање (службен весник на Р.М. бр. 217/15, 222/15, 228/15, 
35/16, 99/16, 134/16, 33/17 и 86/18). 
 
Дозволени пречекорувања се:  

 првостепена пластика во која спаѓаат: ризалити, влезни партии, 
конструктивни столбови, вертикални комуникации и други издадени делови 
на архитектонската основа 

 второстепена пластика во која спаѓаат: еркери, балкони, конзоли, и др. 
кои се појавуваат помеѓу првиот спрат и горниот венец и  

 третостепена пластика во која спаѓат: пиластри, корнизи, подпрозорници, 
венци стреи, брисолеи и друга плитка архитектонска пластика.  

 
Кога градежната линија се совпаѓа со границата на градежната парцела со 
соседот, не се одобруваат пречекорувања на градежната линија со ниту еден 
вид архитектонска пластика. 
 
Кога градежната линија не се совпаѓа со границата на градежната парцела 
можните пречекорувања не треба да излезат надвор од границата на градежна 
парцела на било која височина на теренот. 
 
Доколку градежната линија се совпаѓа со регулационата линија, дозволени 
пречекорувања се: 

 првиот скалник од влезните партии до 30 см ако ширината на тротоарот е 
поголема од 2.00 м; 

 првостепена пластика во која спаѓаат: влезни партии, конструктивни 
столбови, вертикални комуникации се брише и други издадени делови на 
архитектонската основа до 30 см ако широчината на тротоарот е поголема 
од 2.00 м; 

 второстепена пластика во која спаѓаат: еркери, балкони, конзоли, стреи, 
брисолеи и др. кои се појавуваат помеѓу првиот спрат и горниот венец за 
уличен коридор широк до 8.5 м, до 7.5% од широчината на коридорот, но не 
повеќе од 1.50 м длабочина. Елементите на второстепената архитектонска 
пластика не треба да се појавуваат на фасадата на градбата најмалку 3.60 
м над котата на тротоарот и 

 третостепена пластикакоја се појавуваа помеѓу котата на теренот и горниот 
венецсе дозволува ако широчината на тротоарот е поголема од 2.00 м; 

 
Процентот од вкупната должина или површина од фасадата кој може да го 
зафати одреден тип архитектонска пластика, задолжително се уредува со 
урбанистички план и урбанистичко планска документација. 
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Минималното растојание на второстепената пластика од соседот при калканско 
спојување на соседните градби се уредува со урбанистички план и 
урбанистичко планска документација за секој уличен фронт поединечно. 
 
Доколку градежната линија е кон дното на градежната парцела дозволени се 
пречекорувања, но само доколку се обезбеди растојание од границата на 
градежна парцела до најистурената точка на пречекорувањето не помало од 
1/3 од височината на градбата до венец. 
 
Кога површините за градење од страната на градежната парцела се на 
растојание од 1.2 м не треба да има пречекорувања на градежната линија со 
првостепена и второстепена пластика. 
 

Дозволените пречекорувања од член 36 од Правилникот за стандарди и 
нормативи за урбанистичко планирање (службен весник на Р.М. бр. 142/15) и и 
Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за стандарди и 
нормативи за урбанистичко планирање (службен весник на Р.М. бр. 217/15, 
222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17 и 86/18) се применуваат при 
реализација на урбанистичките планови кога се изработува проектна 
документација врз основа на која се издава одобрение за градење. 
  
Градежната линија како симбол за граница на површина за градење на 
новопредвидените објекти, се определува минимум З м за градби со височина 
до 10.2 м (мерено од тротоарот до кота на венец), потоа најмалку 1/3 за градба 
со височина над 10.2 м. Растојанијата важат за страни од површината за 
градење на кои се предвидуваат регуларни отвори за градење (растојание од 
објектот до граница на парцелата) и 1.2 м за страни со помошни отвори. На 
растојанија поголеми од 3 м дозволени се регуларни отвори на таа страна од 
градбата. 
 
Површина за градeњe 
 
Површина за градење е планска одредба со која во урбанистички план и 
урбанистичко планска документација се утврдува делот од градежната парцела 
која се предвидува за градење на градбите.  
 
Површината за градење е дел од градежната парцела ограничена со градежни 
линии зададени со планот, како и параметрите дефинирани со  Правилникот 
за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (службен весник на Р.М. 
бр. 142/15) и и Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за 
стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (службен весник на Р.М. 
бр. 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17 и 86/18). 
 
Во планираната градежна парцела (по правило) има една површина за 
градење според член 37 од Правилникот за стандарди и нормативи за 
урбанистичко планирање (службен весник на Р.М. бр. 142/15) и и Правилникот 
за изменување и дополнување на Правилникот за стандарди и нормативи за 
урбанистичко планирање (службен весник на Р.М. бр. 217/15, 222/15, 228/15, 
35/16, 99/16, 134/16, 33/17 и 86/18), освен во случаите кога во урбанистичките 
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планови и урбанистичко плански документации во една градежна парцела се 
утврдува простор ограничен со градежни линии во кој е дозволено 
поставување на површини за градење на повеќе градби согласно дозволениот 
процент на изграденост на земјиштето, истите се определуваат преку 
изработка на архитектонско урбанистички проект. 
 
Височина на градење 
 
Плански одредби за ограничување на височината на градбите во урбанистички 
план и урбанистичко планска документација се: висинска кота на тротоар или 
пристапна сообраќајница, височина на приземната или нултата плоча, 
максимална височина на градбата, максимален број на спратовите, 
максимална височина на кровната конструкција и правила на градење над 
максималната височина на градбата.  
 

Максимална височина на градбата е планска одредба со која се утврдува 
дозволената височина на градбата на вертикалната рамнина чиј што пресек со 
теренот се совпаѓа со градежната линија или дозволеното пречекорување на 
градежната линија од член 37 од Правилникот за стандарди и нормативи за 
урбанистичко планирање (службен весник на Р.М. бр. 142/15) и и Правилникот 
за изменување и дополнување на Правилникот за стандарди и нормативи за 
урбанистичко планирање (службен весник на Р.М. бр. 217/15, 222/15, 228/15, 
35/16, 99/16, 134/16, 33/17 и 86/18). Максималната височина на градбата се 
одредува за онаа страна од површината за градење која гледа кон лицето на 
градежната парцела.  
 

Максималната височина на градбата изразена во должни метри се 
надополнува со планска одредба која го ограничува бројот на спратови кој 
може да се изгради во одредената височина. 
 

Максималната височина на градбата се формулира како условена планска 
одредба која се остварува доколку во постапката за спроведување на планот 
со проектна документација се докаже дека се исполнети условите утврдени во 
планот за достигнување на максималната височина на градбата. Оваа 
условеност најчесто се однесува на барањето во рамките на градежната 
парцела да се обезбеди потребниот број на паркинг места според намената на 
градбата и стандардите и нормативите за урбанистичко планирање за 
конкретното подрачје, блок или градежна парцела. 
 
Височина на слеме 
 
Височина на слеме е планска одредба која се уредува во урбанистички план и 
урбанистичко планска документација како услов за градење на ниво на 
наменска зона, уличен фронт, блок или плански опфат.  
 

Слеме е највисока точка на кровната конструкција или највисока хоризонтална 
линија на пресекот на накривените рамнини што го формираат покривот. 
Височина на слеме се одредува и мери од котата на горниот, односно 
завршниот венец на градбата. 
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Максималната височина на слеме треба да е до 4.50 м над завршниот венец на 
градбата, а со урбанистички план и урбанистичко планска документација може 
да се одреди помала или поголема височина на слемето во зависност од 
карактерот на ендемскиот архитектонски израз или за градби со намена Б, В и 
Г од членот 30 на овој правилник.  
 

Во рамките на дозволената висина на слемето и силуетата на покривот се 
уредува потпокривен корисен простор кој се третира рамноправно како и 
другиот корисен изграден простор по спратовите на градбата. Во потпокривот 
може да се искористи само една спратна височина.  
 

Во дозволената височина на слемето можно е формирање на повеќе типови на 
покриви од кои најчести се косите, мансардните и рамните покриви. Со 
урбанистички план и урбанистичко планска документација може да се уреди и 
типот на покривот, доколку е тоа важно за зачувувањето на ендемскиот 
архитектонски израз. 
  

Косите и мансардните покриви имаат максимален агол на косина од 60 кој 
треба да почнува од завршниот венец поставен на вертикалната рамнина 
чиишто пресек со теренот е градежната линија или дозволеното 
пречекорување на градежната линија од член 36 од овој правилник.  
 
Рамните покриви имаат агол на косина до 5%, се оформуваат во дозволената 
силуета на кровот при што е можно скалесто повлекување од страната на 
лицето на парцелата и оформување потпокрив, кој кон дното на парцелата е со 
вертикален ѕид во рамнина со фасадата. Аголот на скалестото повлекување 

може да изнесува најмногу 60. 
 
Кровот треба да се изведе со пад не поголем од 35 степени и завршина 
обработка со стандардни покривачи. 
 
Процент на изграденост на земјиштето 
 
Процент на изграденост на земјиштето (Р) е урбанистичка величина која ја 
покажува густината на изграденост, односно колкав дел од градежното 
земјиште е зафатен со градба.  
 
Процентот на изграденост на земјиштето се пресметува како однос помеѓу 
површината на земјиштето под градбата и вкупната површина на градежното 
земјиште, изразен во процент. Во површината под градба се подразбира 
површината ограничена со надворешните ѕидови и столбови на градбата во 
висина на приземната плоча без надворешните тераси, скали, рампи, патеки и 
сл. 
 
Процентот на изграденост на земјиштето може да се пресметува за градежна 
парцела, блок, четврт, наменска зона или плански опфат. Кога се пресметува 
за градежна парцела, се зема површината зафатена со градба и површината 
на градежната парцела. Кога се пресметува за блок се зема збирот на 
површини зафатени со градби и збирот на површини на градежните парцели. 
Кога се пресметува за четврт, наменска зона или плански опфат се зема 
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збирот на површини зафатени со градби и збирот на површини на градежните 
парцели со збирот на површини на земјиштето за општа употреба, односно 
вкупното градежно земјиште. 
 
Коефициент на искористеност на земјиштето 
 

Коефициент на искористеност (К) на земјиштето е урбанистичка величина која 
го покажува интензитетот на изграденост на градежното земјиште. 
 
Коефициент на искористеност на земјиштето се пресметува како однос помеѓу 
вкупната изградена површина, односно збирот на површините на сите 
изградени спратови на градбата и вкупната површина на градежното земјиште, 
изразен со рационален број до две децимали. Под вкупна изградена површина 
се сметаат површините на сите надземни катови изградени од нулта плоча.  
 
Фасади 
 
Покрај условите кои произлегуваат од дозволените граници за изградба, во 
компонирање на фасадите треба да се тежнее кон нејзино максимално 
усогласување со соседните објекти, но сепак со максимално почитување на 
персоналноста на објектите и креативноста на архитектот. 
Посебно да се обрне внимание на употребата на соодветни материјали за 
фасадите, кои ќе го респектираат и ќе се надоврзат на архитектурата на 
амбиентот. 
 
Партер 
 
Во партерното уредување да се применува природен материјал и да се 
изработи ситуационо решение при изработка на основните проекти. 
 
Огради 
 
Максималната висина на оградата кон улица изнесува 1.6м и тие по изглед и 
материјал треба да се вклопат во амбиентот на просторот. 
 
Паркирање и гаражирање 
 
Површината за паркирање со пристап на едно патничко моторно возило со 4+1 
седишта треба да изнесува од 25 до 35 м2.  
Површината за паркирање со пристап на едно лесно товарно возило треба да 
изнесува од 53 до 72 м2.  
Површината за паркирање со пристап на еден единечен автобус треба да 
изнесува од 60 до 81 м2.  
Површината за паркирање со пристап на едно тешко товарно возило или 
зглобен автобус треба да изнесува од 63 до 90 м2.  
 
Минималните димензии од член 58 од Правилникот за стандарди и нормативи 
за урбанистичко планирање (службен весник на Р.М. бр. 142/15) и Правилникот 
за изменување и дополнување на Правилникот за стандарди и нормативи за 
урбанистичко планирање (службен весник на Р.М. бр. 217/15, 222/15, 228/15, 
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35/16, 99/16, 134/16, 33/17 и 86/18) се применуваат за пресметување на 
потребниот број на паркинг места од член 59 од Правилникот за стандарди и 
нормативи за урбанистичко планирање (службен весник на Р.М. бр. 142/15) и и 
Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за стандарди и 
нормативи за урбанистичко планирање (службен весник на Р.М. бр. 217/15, 
222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17 и 86/18) при реализација на 
урбанистичките планови, кога се изработува проектната документација за 
градбите, врз основа на која се издава одобрението за градење. 
 
Минималниот број на паркинг места за планираните намени на земјиштето и 
градбите се определува на следниот начин:  
 

 Потребниот број паркинг места се утврдува со проектна документација во 
зависност од потребите за градбата и специфичните услови кои 
произлегуваат од нејзината намена. 

 
Бариери 
 
Составен дел на урбанистичките планови се конкретни мерки за создавање на 
услови за непречено движење на лица со инвалидитет во рамките на 
планскиот опфат. 
 
Површините за движење на пешаци кои се планираат во урбанистичките 
планови и тоа тротоари, пешачки улици, пешачки патеки и плоштади каде што 
карактеристиките на теренот тоа го дозволуваат, треба да се со континуирана 
нивелета без скалести денивелации со подолжен наклон од најмногу 8.33%. 
 
Доколку јавните пешачки површини се на терен со големи висински разлики кои 
мораат да се совладаат со скали, со урбанистички план и урбанистичко 
планска документација треба да се предвиди алтернативна врска со рампа со 
максимален пад од 8.33% или во однос 1:12. 
 
Рампата се димензионира за двосмерно движење на лица во колички при што 
нејзината најмала широчина треба да е 1.65м, а оптималната широчина треба 
да е 1.80м. 
 
Во зависност од наклонот на рампата, ограничена е нејзината должина и тоа 
за: 

 наклон од 8.33% или во однос (1:12), максимална должина на рампата е 9м 

 наклон од 6.66% или во однос (1:15), максимална должина на рампата е 
12м, и 

 наклон од 5.0% или во однос (1:20), максимална должина на рампата е 15м. 
 

Во случаите кога е неопходна поголема должина на рампите, треба да се 
планираат одморишта чија што најмала должина треба да е 1.50м, а 
оптимална должина треба да е 1.80м. 
 
При планирањето на елементите на уличната мрежа во урбанистичкиот план 
треба да се предвидуваат рампи на секој пешачки премин за совладување на 
денивелацијата помеѓу тротоарот и коловозот.  
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Минималната широчина на рампата треба да е 1м, а оптималната широчина 
треба да е 1.80м.  
 
Најголемиот наклон на рампата е 20% или во однос (1:5), а оптималниот 
наклон треба да е 8.33% или во однос (1:12).  
 
Постојаната и времената урбана опрема на јавните пешачки површини не 
треба да претставува архитектонска бариера и да го попречува или отежнува 
сообраќајот на пешаците, а особено на лица со инвалидност со колички.  
 
Во условите за градење кои во урбанистичките планови се уредуваат за градби 
од класите на намени А2, А3 и А4, како и групите на класи на намени Б и В, 
треба да се предвидуваат рампи за пристап за висинско совладување на 
денивелираните површини за комуникација на влезовите од градбите и 
внатрешни рампи во јавните и групните простории како и просториите за 
собири. Минималната широчина на рампите треба да изнесува 1м. 
 
Зеленило 
 
Со планска одредба во урбанистичкиот план се уредува процентот на 
озеленетост во рамки на градежната парцела, блокот или четврта. 
 
Процентот на озеленетост е однос помеѓу површината на градежно земјиште 
наменето за зеленило и вкупната површина на градежното земјиште изразен 
во проценти.  
 
Кога со урбанистички план и урбанистичко планска документација ќе се утврди 
процент на озеленетост, оваа планска одредба станува составен дел на 
условите за градење. 
 
Процентот на озеленетост да изнесува мин 20% од површината на градежната 
парцела. 
 
Градителско наследство 
 
При градење на градбите, односно при вршење на земјани работи, доколку 
се наиде на артефакти со потенцијален значај од аспект на културно 
историското наследство, задолжително да се прекине со работа, да се 
извести надлежниот завод за заштита на споменици и да се чекаат 
инструкции за понатамошно делување од нивна страна. 
 
9. Посебни услови за изградба 
 
Условите за градба содржат општи и урбанистичко архитектонски услови кои се 
утврдени со Законот за просторно и урбанистичко планирање (службен весник 
на Р.М. бр. 199/14) и Законот за изменување и дополнување на Законот за 
просторно и урбанистичко планирање (службен весник на Р.М. бр. 217/15, 
222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17 и 86/18) и графичкиот прилог кој 
претставува извод од плановите за објектот кој ќе се гради и земјиштето 
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потребно за негова употреба како и условите и посебните прописи од други 
области. 
 
Анализата на сите елементи дадени во табеларниот приказ и во графичките 
прилози дадена е во согласност со Правилникот за стандарди и нормативи за 
урбанистичко планирање (службен весник на Р.М. бр. 142/15) и Правилникот за 
изменување и дополнување на Правилникот за стандарди и нормативи за 
урбанистичко планирање (службен весник на Р.М. бр. 217/15, 222/15, 228/15, 
35/16, 99/16, 134/16, 33/17 и 86/18). 
 
Со оваа Локална урбанистичка планска документација за градежна парцела 
ГП_Ж.1 на К.П. бр. 1124, К.О. Желино вон г.р., општина Желино, се предвидува 
планирана површина за градење со основна класа на намена на земјиштето и 
тоа: 
 
Е2 – Комунална супраструктура (бензиска пумпна станица) со 
компатибилни класи на намени Б1, Б2, Б3 и Б4 со максималниот дозволен % на 
учество на збирот на компатибилните класи на намени во однос на основната 
класа на намена е до 15%. 
 
Предвиден е објект со намена за комунална супраструктура (бензиска пумпна 
станица) на државно и (или) приватно земјиште.  
 
Максималната површина за градење е дадена за градежната парцела во 
табеларните прегледи. 
 
Катноста на предвидената површина за градење е П.  
 
Максимална височина на градбата до венец е 4.2 м. 
 
За градежна парцела ГП_Ж.1. е предвидена површина за градење со намена 
Е2 – Комунална супраструктура (бензиска пумпна станица) со компатибилни 
класи на намени Б1, Б2, Б3 и Б4 со максималниот дозволен % на учество на 
збирот на компатибилните класи на намени во однос на основната класа на 
намена е до 15%. 
 
Објектот е самостоен. 
 
Површина на градежна парцела е 1877 м2. 
 
Планирана површина за градење е 53 м2. 
 
Вкупна етажна површина за градење е 53 м2. 
 
Висинска кота на нулта плоча е 407.55 м. 
 
Максимална височина на градбата до венец е 4.2 м. 
 
Максимална височина на кровна конструкција е 4.5 м. 
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Катноста на објектот изнесува П. 
 
Паркирањето ќе се одвива во сопствена градежна парцела. 
 
Колскиот пристап во градежната парцела е од Локален пат. 
 
Градежната линија може да се спроведува со дозволени пречекорувања од 
член 36 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање 
(службен весник на Р.М. бр. 142/15) и Правилникот за изменување и 
дополнување на Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко 
планирање (службен весник на Р.М. бр. 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 
134/16, 33/17 и 86/18). 
 
Растојанијата помеѓу површината за градење и страните на градежната 
парцела да се во согласност со член 40 од Правилникот за стандарди и 
нормативи за урбанистичко планирање (службен весник на Р.М. бр. 142/15) и 
Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за стандарди и 
нормативи за урбанистичко планирање (службен весник на Р.М. бр. 217/15, 
222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17 и 86/18). 
 
Согласно член 40 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко 
планирање (службен весник на Р.М. бр. 142/15) и Правилникот за изменување 
и дополнување на Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко 
планирање (службен весник на Р.М. бр. 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 
134/16, 33/17 и 86/18), каде растојанието помеѓу површината за градење и 
страната на градежната парцела е 1.2 м до 3 м се дозволени помошни отвори 
(прозорци) со парапер од најмалку 1.6 м на таа страна од површината за 
градба, а за растојанија поголеми од 3 м дозволени се регуларни отвори на таа 
страна од површината за градба. 
 
За добивање на одобрение за градење за објектите во рамките на градежните 
парцели, да се изработи Архитектонско урбанистички проект согласно со член 
51 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (службен весник на Р.М. 
бр. 199/14) и Законот за изменување и дополнување на Законот за просторно и 
урбанистичко планирање (службен весник на Р.М. бр. 44/15, 193/15, 31/16, 
163/16 и 64/18) и(или) Основен проект согласно член 47 од Законот за градење 
(службен весник на Р.М. бр. 130/09) и Законот за изменување и дополнување 
на законот за градење (службен весник на Р.М. бр. 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, 30/16, 31/16 и 39/16) и согласно овој план. 
 
Потребен број на паркинг места да се утврди во согласност со членовите 58 и 
59 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање 
(службен весник на Р.М. бр. 142/15) и Правилникот за изменување и 
дополнување на Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко 
планирање (службен весник на Р.М. бр. 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 
134/16, 33/17 и 86/18) и истиот ќе претставува услов за добивање на 
максималната површина за градење и максималната висина во етажи. 
 
Процентот на озеленетост да изнесува мин 20% од површината на градежната 
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парцела согласно член 82 од Правилникот за стандарди и нормативи за 
урбанистичко планирање (службен весник на Р.М. бр. 142/15) и Правилникот за 
изменување и дополнување на Правилникот за стандарди и нормативи за 
урбанистичко планирање (службен весник на Р.М. бр. 217/15, 222/15, 228/15, 
35/16, 99/16, 134/16, 33/17 и 86/18). 
 
За противпожарна заштита да се димензионираат и предвидат потребен број 
на хидранти и истите да се поврзат на соодветно димензионирана хидрантска 
мрежа. 
 
За приклучок на објектот на водоводна мрежа да се побара согласност од 
Јавното комунално претпријатие на Желино. 
 
За приклучок на објектот на фекален колектор, да се побара согласност од 
Јавното комунално претпријатие на Желино. 
 
За приклучок на објектите на телефонска дистрибутивна мрежа да се побара 
согласност од телекомуникацискиот оператор во Македонија, подружница 
Тетово. 
 
За приклучок на објектот на електронапонска дистрибутивна мрежа да се 
побара согласност од ЕВН Македонија, подружница Тетово. 
 
На објектите да се постави громобранска инсталација. 
 
Просторот што е предмет на разработка овој план се наоѓа во зона на 
очекувани земјотреси од 8 степени по Меркалиевата скала, што наметнува 
задолжителна примена на нормативно - правна регулатива со која се утврдени 
постапките, условите и барањата за постигнување на технички конзистентен и 
економски одржлив степен на сеизмичка заштита при изградба на нови објекти. 
 
Доколку при градба на објектот дојде до откривање на објекти, односно 
предмети (целосно зачувани или фрагментирани) од материјална култура на 
Република Македонија, треба да се постапи во согласност со одредбите според 
член 65 од Законот за заштита на културното наследство (службен весник на 
Р.М. бр. 20/04) и Законот за изменување и дополнување на Законот за заштита 
на културното наследство (службен весник на Р.М. бр. 20/04, 71/04, 115/07, 
18/11, 148/11, 23/13, 137/13, 164/13, 38/14, 44/14, 199/14, 104/15, 154/15 и 39/16). 
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10. Нумерички дел 
 
10.1. Споредбени билансни показатели 
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10.2. Нумерички показатели 
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1
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П Л А Н С К А  Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А

ПЛАН НА НАМЕНА НА ЗЕМЈИШТЕТО И

ГРАДБИТЕ

У-1.5 ГРАНИЦА НА ПЛАНСКИ ОПФАТ - 1877 м2

Л Е Г Е Н Д А:

ЗАШТИТЕН ПОЈАС НА ВОДОТЕК И ПАТ

Е2 - КОМУНАЛНА СУПРАСТРУКТУРА (БЕНЗИСКА ПУМПНА СТАНИЦА )

(со засолниште во подрумскиот дел )
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Т9
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Т11

ГП_Ж.1.

Е2

У-2.1 ГРАНИЦА НА НАМЕНСКА ЗОНА
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У-4.1 ГРАДЕЖНА ЛИНИЈА
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У-5.1 ОСОВИНА НА КОЛОВОЗ

У-5.2 ЕЛЕМЕНТИ НА СООБРАЌАЈНИЦА
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број на
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површина
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максимална
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градежна
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П

компатибилни

класи на основната

класа на намена

Б1, Б2, Б3 и Б4
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