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ПЛАНСКА ПРОГРАМА За изработка на УПВНМ со намена Б5-Хотелски комплекс

PROGRAMA E PLANIFIKIMIT Për përpunimin e PUJV me destinim B5 - Kompleks Hotelerik
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Врз основа на статутот на Друштво за производство, трговија и градежништво ‘‘Про-
инженеринг’’ ДОО експорт-импорт Тетово, како и врз основа на законот за Просторно и 
урбанистичко планирање (Сл. Весник на РМ бр. 199/14, 44/15, 193/15, 217/15, 31/16, 163/16, 
64/18 и 168/18), го донесувам следното: 
Në bazë të statutit të Shoqatës për prodhim, tregët dhe ndëtim “Pro-inzhenering” – Sh. P. 
K.eksport-import, Tetovë, si dhe në bazë të ligjit për planifikim hapësinor dhe urbanistik (fl. Zyrtare
e RM nr. 199/14, 44/15, 193/15, 217/15, 31/16, 163/16, 64/18 dhe 168/18), e sjellë këtë:

РЕШЕНИЕ: 
VENDIM : 

За  одредување   на  одговорeн  планер 
Për përcaktimin e planifikueit përgjegjës 

за одговорен планер за изработка на ЛУПД  ЗА ИЗГРАДБА НА  СТОПАНСКИ КОМПЛЕКС НА 
 КП 10713/1,  КП 10713/2,  КП 10712/2 ,КП 10712/3, ДЕЛ ОД КП10712/1, ДЕЛ ОД КП 10711/8, 
ДЕЛ ОД КП 10828/3 и ДЕЛ ОД КП 13618 М.В. БУЏАК , КО САРАЈ, ВО ОПШТИНА САРАЈ , со тех. бр. 
04-18/2019 се одредуваат:

1. Планер :

Planifikues:

Дипл.инж.арх. Елена Арсов, овл.бр. 0.0362 Inxh.

dipl.ark.   Elena Arsov

Соработник:    Дипл.инж.арх.  Елена Арсеска 

Bashkpunëtor:  Inxh. dipl.ark.   Elena Arseska

     Именуваните имаат работно искуство во својата струка и ги исполнуваат 
пропишаните законски услови, во поглед на стручна спрема и пракса, да самостојно 
изработуват планска документација. 

     Të emëruarit kanë përvojë pune në profesion dhe i plotësojn kushtet e parapara ligjore në 
pikëpamje të pregaditjes profesionale dhe praktike që mëvetsisht të përpunojnë dokumentacion 
planor. 

 Директор / Drejtor 

Нермин Мустафи 

 Nermin Mustafi 
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10. АНАЛИЗА НА СТЕПЕН НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ВАЖЕЧКИ УРАБАНИСТИЧКИ ПЛАН

11.АНАЛИЗАНАМОЖНОСТИЗА ПРОСТОРЕН РАЗВОЈ
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 ИЗВОД ОД  ПЛАН ОД ПОВИСОКО НИВО - ПРОСТОРЕН ПЛАН НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. АЖУРИРАНА ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА СО ГРАНИЦА НА ОПФАТ ..................................... М=1:1000 

2. ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА И СНИМАЊЕ НА ИЗГРАДЕН ГРАДЕЖЕН ФОНД И ИЗГРАДЕНА КОМУНАЛНА 
ИНФРАСТРУКТУРА  ................................................................................................................ М=1:1000 
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7. ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДБА, РАЗВОЈ И КОРИСТЕЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕТО И ГРАДБИТЕ

8. ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ГРАДБА , РАЗВОЈ И КОРИСТЕЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕТО И ГРАДБИТЕ.

9. ОПИС И ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПЛАНСКИТЕ РЕШЕНИЈА ЗА ИЗГРАДБА, НА СООБРАЌАЈНА И КОМУНАЛНА
ИНФРАСТРУКТУРА

10. МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО, ПРИРОДАТА И ЖИВОТНАТА СРЕДИНА,
МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА ОД РАЗУРНУВАЊА

11.ЕКОНОМСКО ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПЛАНИРАНОТО РЕШЕНИЕ 

2) НУМЕРИЧКИ ДЕЛ

2.1. Нумерички показатели на градежната парцела

2.2. Билансни - споредбени показатели помеѓу постојната состојба и планираната.

3) ГРАФИЧКИ  ДЕЛ

1. ПЛАН НА НАМЕНА НА ЗЕМЈИШТЕТО И ГРАДБИТЕ  ........................................................................  1:1000 

2. РЕГУЛАЦИОНЕН ПЛАН СО ПЛАН НА ПОВРШИНИ ЗА ГРАДЕЊЕ.........................................................1:1000 

2. СООБРАЌАЕН И НИВЕЛАЦИСКИ ПЛАН ......................................................................................... ..1:1000 

3. ИНФРАСТРУКТУРЕН ПЛАН...................................................................................................................1:1000

4. СИНТЕЗЕН ПЛАН...................................................................................................................................1:1000
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1404-585/2Архивски број:

До: 

Предмет:

Скопје,

ПРО ИНЖЕНЕРИНГ, со адреса:

1404-585/1_Барање податоци ЛУПД изградба објект намена Г3 на КП 1086/1 м.в.Дрнауре КО
Желино-ПРО ИНЖЕНЕРИНГ_ПРО ИНЖЕНЕРИНГ

Врска: Ваш број: 09-11/2019 од 09.02.2019 год.

20/02/2019

По овластување од Директорот
Синиша Апостолоски

ԐИзработил: 

Раководител на сектор за телекомуникации
Д-р Борис Арсов

Билјана Илиоска

    Согласно  вашето барање за доставување на податоци за изградени електронски
комуникациски мрежи, а во врска со изработка на Локална урбанистичка планска документација
за изградба на сервисен објект со намена Г3- Сервиси , на КП1086/1, м.в. „ДРНАУРЕ“, КО
Желино, општина Желино, према доставената ситуација, во прилог ви доставуваме податоци со
кои во моментов располага Агенцијата за електронски комуникации.

Прилог:
-Податоци на изградени јавни
Електронски комуникациски мрежи- во електронска форма



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.09-62/2 оd
13.02.2019 година

Do:
“ПРО-ИНЖЕНЕРИНГ“ ДОО

Тетово

Vrska: Va{  br. 09-11/2019 оd 09.02.2019 godina.
Na{  br. 09-62/1 оd 11.02.2019 godina.

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

Vrz osnova na Va{ Барање za izrabotka на Локална Урбанистичка планска

документација (ЛУПД) за изградба на сервисен објект со намена Г3-Сервиси,  лоциран

на КП бр.1086/1, м.в. “ДРНАУРЕ“ КО Желино - 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 izr botka 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 ЛУПД.

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 .
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2.Za{titata od urnatini kako preventivna merka se utvrduva vo
urbanisti~kite re{enija vo tekot na planirawe na prostorot, urbanizirawe na
naselbite i izgradbata  na objektite.

Vo urbanisti~kite re{enija  se utvrduva pretpostaveniot stepen na
urnatini, nivniot odnos prema slobodnite povr{ini i stepenot na proodnost
na soobra}ajnicite. Pri proektiraweto da se vodi smetka da ne se  sozdavaat
tesni grla na soobra}ajnicite, zoni na totalni urnatini.

Za{titata od urnatini se obezbeduva so izgradba na optimalno otporni
objekti soglasno seizmolo{kata karta na Republika Makedonija, izgradeni so
pomala koli~ina na grade`en materijal i relativno pomali te`ini.

3.Дa se po~ituvaat propi{anite merki za za{tita od po`ari односно

ширината на пристапниот пат за ПП возила не сме да биде помалa од 6 метри

согласно Правилникот за мерките за заштита од пожари ,експлозии и опасни материи

(Sl. vesnik na RM br.32/2011) и Zakonot za po`arnikarstvo (Sl. Vesnik na RM
br.67/04) .Исто така потребно е да се predvidуваат надворешни противпожарни

хидранти на растојание од 80 do  150 метри што одговара на прописите за

надворешните противпожарни хидранти во населени места i da se ovozmo`i
nepre~en pristap za protivpo`arnite  vozila od najmalku dve sprotivni strani
na objektот.

4.Da se predvidat merkite za radiolo{ka, hemiska i biolo{ka(РХБ) za{tita,

доколку намената на објектите или околината е повржано  со РХБ средства.

5.Да се предвидуваат мерките : заштита од поплави заштита од техничко-

технолошки катастрофи согласно 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);
6 Да се реши меѓусебно растојание на градбите при проектирањето и изведувањето

согласно    Правилникот за мерките за заштита од пожари ,експлозии и опасни материи

(Sl. vesnik na RM br.32/2011).
7.Сo ogled na konfiguracijata na terenot {to pretpostavuva mo`no

nastanuvawe na svlekuvawe na zemji{teto potrebno e da se izgotvi elaborat od
izvr{eni geomehani~ki, geolo{ki i hidrotehni~ki ispituvawa.

Предвидените мерки потребно е да се елаборират  во текстуалниот дел  и да се

приложаат во графичкиот дел , не само да се препишаат од издадените Услови за

заштита и спасување. Otkako }e gi vgradite наведените Уslovite za za{tita i
spasuvawe потребно е da go dostavite do Direkcijata za za{tita i spasuvawe
преку информацискиот систем - рбанизам za da dobiete mislewe za zastapenosta
na merkite za za{tita i spasuvawe.
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А. Документациона основа  
 
ВОВЕД 
 

По барање на инвеститорот се отпочнува постапката за изработување на 
предметната Локална урбанистичка планска документација (ЛУПД) за изградба 
на сервисен објект со намена Г3 – Сервиси, на КП 1086/1, м.в. “ДРНАУРЕ” КО 
Желино, општина Желино. 
Основ за изработка на предметната Локална урбанистичка планска 
документација (ЛУПД) за изградба на сервисен објект со намена Г3 – Сервиси, 
на КП 1086/1, м.в. “ДРНАУРЕ” КО Желино, општина Желино се одредбите на 
член 46 од Законот за просторно и урбанистичко планирање ( “Сл.Весник на РМ бр. 
199/14, 44/15, 193/15, 31/16 ,163/16,64/18 и 168/18). 
Бидејќи за предметните катастарски парцели не е донесена урбанистичка планска 
документација и истите се наоѓаат надвор од границите на постојната планска 
документација, согласно член 46 од Законот за просторно и урбанистичко 
планирање, со локална урбанистичка планска документација може да се врши 
уредување и користење на просторот со определување на градежна парцела вон 
плански опфат за градби од втора категорија утврдени со Законот за градење. 
Согласно истиот член, ЛУПД со која се уредува користење на просторот  вон 
границите на планските опфати се изработува врз основа на извод од просторен 
план. Оваа локална урбанистичка планска документација е изготвена врз основа 
на: 
-  Извод од Просторен План на Република Македонија, Услови за планирање на 
просторот, со техн. Бр. Y03119 Изработени од Агенцијата за планирање на  
просторот и Решение бр.УП1-15 392/2019 од 17.05.2019 год. од Министерство за 
животна средина и просторно планирање: 
- ажурирана геодетска подлога и теренско снимање од страна на овластени 
стручни лица  
- увид на лице место од страна на стручни лица – изготвувачи на ЛУПД 
- податоци добиени од одделение за урбанизам и комунални работи на општина 
Желино. 
  

1.Цел и предмет на изработка на Локалната урбанистичко – планска 
документација (ЛУПД) 

Цел на ЛУПД е да се создадат реални услови за уредување и користење на 
просторот на предметната катастарска парцела односна на КП 1086/1, со 
оформување на градежна парцела, притоа да се определат урбанистички 
параметри за изградба на објект со намена Г3 - Сервиси, а во согласност со 
стандардите и нормативите за урбанистичко планирање.  
ЛУПД целта ќе ја оствари со анализа на постојната состојба, преку анализата на 
постојните елементи карактеристични во просторот, како и природните и создадени 
чинители во просторот со примена на стандардите и нормативите за урбанистичко 
планирање, со помош на кои ќе се  дефинира просторниот концепт на градежната 
парцела. 
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МЕТОДОЛОГИЈА 
 
Локалната урбанистичка планска документација се изработува врз основа на  
методологијата, која произлегува од одредбите утврдени со Законот за 
просторно и урбанистичко планирање Законот за просторно и урбанистичко 
планирање( “Сл.Весник на РМ бр. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16 ,163/16,64/18 и 
168/18)како  и подзаконските акти што произлегуваат од него: Правилникот за 
поблиската содржина, форма и начин на обработка на генерален урбанистички 
план, детален урбанистички план, урбанистички план за село, урбанистички план 
за вон населено место и регулациски план на генерален урбанистички план, 
формата, содржината и начинот на обработка на урбанистичко-плански 
документации и архитектонско-урбанистичкиот проект и содржината, формата и 
начинот на обработката на проектот за инфраструктура (“Сл.Весник на РМ 
бр.142/15) и Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко 
планирање(“Сл.Весник на РМ бр. 142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16,134/16 
,33/17 и 86/18).   
 

ВИД НА ПЛАН, НАЗИВ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ   

Локалната урбанистичко – планска документација (ЛУПД) за изградба на објект 
со намена Г3 - Сервиси, на КП 1086/1, м.в Дрнауре, КО Желино, општина Желино 
се изработува врз основа на член 46 став 1 од Законот за просторно и 
урбанистичко планирање(“Сл.Весник на РМ бр. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16 
,163/16,64/18 и 168/18), Правилникот за поблиската содржина, размер и начин на 
графичка обработка на урбанистичките планови (Сл.Весник на РМ бр: 142/15), 
Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (“Сл.Весник на 
РМ бр. 142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16,134/16 ,33/17 и 86/18) и другата 
законска регулатива од областа на уредувањето на просторот и урбанистичкото  
планирање. 
Подрачјето на планскиот опфат од 0,43 ха е утврдено врз основа на постојната 
состојба утврдена со увид на лице место од страна на стручни лица – изготвувачи 
на урбанистичкиот план и податоците добиени од одделение за урбанизам и 
комунални работи општина Желино. 

2. ГЕОГРАФСКО И ГЕОДЕТСКО ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОДРАЧЈЕТО НА 
ПЛАНСКИОТ ОПФАТ 

Границата на планскиот опфат на Локалната урбанистичко – планска 
документација (ЛУПД) за изградба на сервисен објект со намена Г3 - Сервиси, на 
КП 1086/1, м.в Дрнауре, КО Желино, општина Желино во графичкиот дел од 
планската документација е прикажана со линија која ги поврзува сите прекршни 
точки, кои може да се отчитаат на дигитализирана векторизирана подлога врз која 
се изработени графичките прилози. Предметниот плански опфат е со површина 
од 0,43ха.  
 

Ред. 

Број 
x y 

1 7505375.77 4649411.69 

2 7505370.27 4649420.47 

3 7505368.95 4649429.57 

4 7505365.15 4649440.61 

5 7505357.41 4649444.25 

6 7505347.02 4649447.25 

7 7505338.26 4649447.61 

8 7505324.18 4649448.25 

9 7505313.26 4649450.49 

10 7505307.27 4649455.18 
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11 7505306.74 4649449.02 

12 7505310.69 4649432.62 

13 7505314.44 4649405.99 

14 7505315.83 4649376.14 

15 7505325.91 4649377.26 

16 7505385.52 4649383.72 

17 7505395.54 4649384.81 

18 7505394.61 4649387.59 

19 7505391.16 4649394.41 

20 7505386.19 4649400.22 
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3. ИСТОРИЈАТ НА ПЛАНИРАЊЕТО И УРЕДУВАЊЕТО НА ПОДРАЧЈЕТО НА 
ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И НЕГОВАТА ОКОЛИНА (ОСВРТ ВРЗ ДОНЕСЕНИТЕ 
ПЛАНОВИ) 

За предметниот локалитет не постои претходна урбанистичко - планска 
документација. Издадени се Услови за планирање на просторот, со техн. Бр. Y03119 
Изработени од Агенцијата за планирање на просторот и Решение бр.УП1-15 
392/2019 од 17.05.2019 год. од Министерство за животна средина и просторно 
планирање. 

4. ПОДАТОЦИ ЗА ПРИРОДНИТЕ ЧИНИТЕЛИ КОИ МОЖАТ ДА ВЛИЈААТ НА 
РАЗВОЈОТ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ  И ПОШИРОКО 

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. 
 

4.1. Географски податоци 

Селото Желино се наоѓа во северо - западниот дел од Македонија, во горниот дел 
на Полошката Котлина, а територијално припаѓа во општина Желино. Се простира 
во северниот дел на општината и преку патен правец Р-1206 (Клучка Матка-врска со 
А2-Групчин-Тетово-Боговиње-Врапчиште- Гостивар-врска со А2) се поврзува на 
автопатската и магистралната патна мрежа во државата. Врз основа на Одлуката за 
категоризација на државните патишта („Службен весник на Република Македонија” 
број 133/11, 150/11 и 20/12) овој регионален патен правец влeгува во групата на 
регионални патишта "Р2" и се преименува со ознаката: 
Р1206 - (Клучка Матка-врска со А2-Групчин-Тетово-Боговиње-Врапчиште- Гостивар-
врска со А2). 
Подрачјето на планскиот опфат претставува неизградено земјиште, со површина од 
4347,05м²ха,односно 0,43 ха. 

4.2. Релјефни услови, наклон и експозиција на терените 

Релјефот на територијата на атарот на селото Желино, спаѓа во рамничарски, што е 
главна карактеристика на релјефот на ова подрачје. Предметниот плански опфат 
наоѓа на рамничарски  терен со надморска височина од 408 м. 

 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 Шар Планина и 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. 
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4.4. Сеизмички карактеристики 

Предметниот плански опфат според очекуваните сеизмички интензитети се наоѓа во 
зоната изложена на потреси од VIII степени по Меркалиевата скала на очекувани 
земјотреси. 
 
4.5. Климатски и микроклиматстски услови на регионот 
 
Климата во ова подрачје е умерено континентална, со релативно изедначена 
влажност преку цела година. 
Температура на воздухот: Просечната годишна температура изнесува 10,8°С,    
просечен годишен минимум е 4,9°С, а просечен годишен максимум 16.7°С. 
Просечниот мразен период трае 167 дена. 
Врнежи: Денови со снег има во просек 43. Овој број на денови е многу поголем со 
оглед на надморската височина. Просечно годишно паѓаат 724,3 мм врнежи. 
Облачност: Просечно годишно има 87 ведри денови, 154 облачни денови и 124 
тмурни денови. 
Влажност на воздухот: Се одликува со релативно изедначена влажност преку 
цела година, која изнесува 74%. 
Ветрови: Ветровите се преку цела година, а најчесто во пролет со брзина од 0,6 
м/сек, a честотата е најголема од север со 220%о и северозапад 76%о и североисток 
90%о. 
 
4.6. Хидрографија и хидрологија 
Со Просторниот план на Република Македонија на територијата на Републиката 
дефинирани се 15 водостопански подрачја (ВП): ВП “Полог”, “Скопје”, “Треска”, 
“Пчиња”, “Среден Вардар”, “Горна Брегалница”, “Средна и Долна Брегалница”, 
“Пелагонија”, “Средна и Долна Црна”, “Долен Вардар”, “Дојран”, “Струмичко 
Радовишко”, “Охридско - Струшко” и “Дебар”. Оваа поделба овозможува пореално да 
се согледаат расположивите и потребните количини на вода за одреден регион. 
Просторот на која се предвидува изградба на спортско рекреативниот центар се 
наоѓа во водостопанското подрачје (ВП) "Полог" кое го опфаќа сливот на горниот тек 
на р. Вардар, од изворишниот дел до водомерниот профил "Радуша". На ВП "Полог" 
припаѓа и сливот на реката Горна Радика со притоките зафатени со 
хидроенергетскиот систем "Маврово". 
Во Републиката регистрирани се вкупно 4.414 извори. Во ВП “Полог” регистрирани 
се 256 извори. Во сливот на реката Вардар, од изворот до вливот на реката Пчиња, 
без р. Треска, регистрирани се 19 извори од кои најзначаен е изворот Рашче со 
штедрост Љср/год = 4,15 м3/сек. Изворот Рашче е главен изворник за водоснабдување 
на градот Скопје и приградските населби. 
Колку водите во одреден простор може да се сметаат за "воден ресурс" зависи од 
можноста за нивно искористување, односно од можноста за реализирање на 
водостопански решенија со кои водите ќе се искористат за покривање на потребите 
од вода за населението, земјоделството, индустријата и заштитата на живиот свет. 
Водата како "ресурс" ја има многу помалку од "присутните води" што треба да се 
има секогаш во предвид при планирањето за нејзино искористување. 
Согласно Просторниот план на Република Македонија основна цел во развојот на 
водостопанството е обезбедување на квалитетна вода, првенствено за 
водоснабдување на населението и прехранбената индустрија. 
Во досегашниот начин на намена, организација и користење на земјиштето во ВП 
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"Полог" водите не се третираат на соодветно ниво од аспект на заштитата иако 
нивниот квалитет е од витална важност за водоснабдувањето на населението во 
Полог и за заштита на квалитетот на водите на изворот Рашче. Покривање на 
потребите од вода за населението и стопанството во Полошкиот регион е преку 
зафаќање на вода од извори, дел од бунари и површински води. Мал број од 
населбите имаат организирано водоснабдување преку заеднички водоснабдителен 
систем. 

Стопанскиот комплекс се наоѓа и во границите на сливното подрачје на реката 
Треска кое се одликува со голем хидроенергетски потенцијал и висок квалитет на 
водата на водотеците. Со Просторниот план на Р. Македонија зацртана е изградба 
на Регионален Водостопански Систем (РВС) “Треска”, со кој ќе се зафаќаат води од 
сливот на реката Треска и ќе се префрлувааат кон Источна Македонија, односно ќе 
се покриваат потребите во ВП “Скопско”, “Пчиња”, “Средна и Долна Брегалница” и 
“Струмичко Радовишко”, кои се сиромашни со вода.  
При обезбедувањето на потребните количини на вода за стопанскиот комплекс 
потребна е примена на мерки кои ќе овозможат квалитетно и економично 
водоснабдување, но истовремено и заштита на водите преку:Рационално користење 
на водата преку модернизација на системите за водоснабдување и намалување на 
загубите на вода; 

- Оформување и одржување на заштитни зони околу изворникот кој ќе се 
користи за водоснабдување и дефинирање на режим на заштита во 
заштитните зони; 

- Синхронизирана изградба на водостопански објекти со кои ќе се овозможи 
повеќе корисници да се снабдуваат со квалитетна вода; 

- Намалување на загубите на вода со нејзино рационално користење и 
примена на современа технички решенија во управување со 
водоснабдителниот систем; 

Еден од основните приоритети во заштитата на животната средина е заштита на 
подземните и површинските води. За таа цел потребно е изградба на 
канализациски системи за прифаќање и пречистување на отпадните води.' 
За да се заштитат подземните и површинските води од загадување со отпадни 
води потребно е стриктно да се спроведува принципот за заштита на квалитетот 
на водите на самите изворишта на загадување преку: 

4.8. Изградба на сепарациски канализациски систем во границите на 
планскиот опфат на спортско рекреативниот центар; 

4.9. Отпадните води пред да се испуштат во реципиентот мора да бидат 
подложени на третман на пречистување, односно да бидат доведени до 
квалитет према "Уредбата за категоризација на водотеците, езерата, 
акумулациите и подземните води". 

Во В.П “Полог” изградени се системи за наводнување кои покриваат површина од 
13.350 ha, а има можности за проширување на системите за наводнување кои ќе 
покриваат уште нови 15.290 ha.   
Обработливите површини во ВП “Полог” се наводнуваат од системите “Радиовце - 
Бистрица”, “Сиричино” и “Куново - Равен - Вратница”.   
При изработка на планската документација за стопанскиот комплекс површините за 
сите содржини треба да се бараат исклучиво на површини од послаби бонитетни 
класи. Приоритет е заштитата на земјоделското земјиште и ограничување на 
трансформација на земјоделското земјиште во неземјоделско. 
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4.7. Пејсаж и природни ресурси 

Планираното подрачје претставува рамничарски терен, без некои поголеми 
особености на категорија на предел со природни, пејсажни карактеристики. 

5. ПОДАТОЦИ ЗА СОЗДАДЕНИ ВРЕДНОСТИ И ЧИНИТЕЛИ КОИ ЈА 
СИНТЕТИЗИРААТ СОСТОЈБАТА НА ЖИВОТОТ НА ЧОВЕКОТ И НАЧИНОТ НА 
УПОТРЕБА НА ЗЕМЈИШТЕТО ВО РАМКИТЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ 

5.1. Демографски показатели 

Според податоците од Пописот на населението, домаќинствата и становите 
спроведен во 2002 год. вкупниот број на жители во Општина Желино на чиј простор 
се наоѓа предметната локација, изнесува 24.390 жители, од кои 18.2% претставува 
расположива работна сила значаен потенцијал за идниот развој на овој крај.  

 

6. ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА НА ИЗГРАДЕН ГРАДЕЖЕН ФОНД И ВКУПНА ФИЗИЧКА 
СУПРАСТРУКТУРА 

 6.1. Намена на просторот - содржини 

Намената на просторот кој е предмет на оваа ЛУПД е неизградено земјиште. 

 6.2. Сообраќај 

Предметниот плански опфат пристапува директно од постојниот локален пат,кој се 
граничи со западната страна на предметниот плански опфат кој понатаму на 
јужната страна се поврзува со регионалниот пат  Р1206 - (Клучка Матка-врска со 
А2-Групчин-Тетово-Боговиње-Врапчиште- Гостивар-врска со А2) се поврзува на 
автопатската и магистралната мрежа на државата. 

7. ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА НА ПОСТОЈНИ СПОМЕНИЧНИ ЦЕЛИНИ, ГРАДБИ ОД 
КУЛТУРНО-ИСТОРИСКО ЗНАЧЕЊЕ И КУЛТУРНИ ПРЕДЕЛИ (ЗАШТИТНО 
КОНЗЕРВАТОРСКИ ОСНОВИ) 

Републичкиот завод за заштита на спомениците на културата, за потребите на 
Просторниот план на Републиката, изготви Експертен елаборат за заштита на 
недвижното културно наследство во кој е даден Инвентар на недвижното 
културно наследство од посебно значење. 
Инвентарот содржи список на регистрирани и евидентирани недвижни културни 
добра, што подразбира список на недвижните предмети со утврдено својство 
споменик на културата, односно на недвижните предмети за кои основано се 
претпоставува дека имаат споменично својство. Тоа се:археолошки локалитети, 
цркви, манастири, џамии, бањи, безистени, кули, саат кули, турбиња, мавзолеи, 
конаци, мостови, згради, куќи, стари чаршии, стари градски јадра и други споменици 
со нивните имиња, локации, блиските населени места, период на настанување и 
општините во кои се наоѓаат спомениците. 
Значаен дел од недвижното културно наследство (околу 45%), се наоѓа во руралните 
средини и ридско - планинските подрачја, кои се целосно или делумно напуштени, 
што значително ја усложнува нивната заштита и користење. 
Согласно постоечката законска регулатива, видови на недвижно културно 
наследство се: споменици, споменични целини и културни предели. 
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На подрачјето на планскиот опфат нема регистрирани со решение. 
 
 

8. ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА НА ИЗГРАДЕНА КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА 

 8.1. ВОДОВОДНА И КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА 

Во рамките на планскиот опфат не постои реализирана водоводна мрежа. 

8.2.1. Електроснабдителна инфраструктура 

Согласно дописот арх.бр. 14-136/2 од 12.02.2019 год. од Електродистрибуција 
ДООЕЛ -Скопје во границите на планскиот опфат не постојат електроенергетски 
инсталации, но од увид на лице место поминува кабелски вод, кој е прикажан во 
графичкиот дел. 
 

8.2.2. Телекомуникациска инфраструктура 

Согласно дописот арх. 07-128189 од 20.02.2019 год. од Македонски Телеком АД – 
Скопје во границите на планскиот опфат нема изградени јавни електронски 
комуникациски мрежи и системи. Согласно дописто на АЕК со арх. Бр. 1404 – 585/2 
од 20.02.2019, во границите на планскиот опфат поминува електронска комуникациск 
мрежа. 
 
8.2.3. Јавно осветлување 
 
Просторот е неуредено земјиште и на истиот нема јавно осветлување. 

8.3. Гасоводна мрежа 

Согласно податоците од Просторниот план на РМ  Изградениот крак Жидилово-
Скопје е дел од меѓународниот транзитен гасоводен систем Русија-Романија-
Бугарија-Македонија. Се планира во идниот период доизградба на гасоводната 
мрежа во Македонија и поврзување со мрежите на соседните држави што ќе 
овозможи зголемување на сигурноста во снабдувањето на сите региони во 
Македонија но и урамнотежување на потрошувачката во текот на целата година. 
Постојниот гасоводот завршува во Скопје каде што се изградени две главни мерно-
регулациони станици: Скопје-север и Скопје-југ. Co сегашната изграденост на 
гасоводот предметниот простор нема можност да се приклучи. Според планот на 
развој на гасоводниот систем планирано е да се изгради делница Скопје-Тетово со 
што ќе се создадат поволни услови за користење на гасот во овој регион. Трасата на 
овој магистрален гасовод нема да има конфликт со овој простор. 

9. ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА НА БЕСПРАВНО ИЗГРАДЕНИТЕ ГРАДБИ 

Во рамките на планскиот опфат  не постојат градби. 

10. АНАЛИЗА НА СТЕПЕН НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ВАЖЕЧКИ УРАБАНИСТИЧКИ 
ПЛАН 

За подрачјето на предметната ЛУПД не постои претходна урбанистичка планска 
документација. 
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11. АНАЛИЗА НА МОЖНОСТИ ЗА ПРОСТОРЕН РАЗВОЈ 

Согласно Просторниот план на Р.Македонија развојот на урбанистичкиот план вон 
населено место, подрачја треба да се насочат кон:  

- Обезбедување на услови за ефикасно сообраќајно поврзување, планско 
уредување и екипирање на селските населби со елементи на комунална 
инфраструктура и неопходни функционални содржини; 

- Порационална организација на населбите врз основа на дефинирање на 
специфичните развојни потреби; 

- Стимулирање на целта за задржување на населението во матичната средина 
преку афирмација на најбитните аспекти на живеењето и стопанисувањето, 
компаративните погодности за развој и неопходна социјална и економска 
сигурност; 

- Зголемување на нивото на економската и социјалната згриженост, со 
непосредно влијание врз зголемувањето на мотивираноста на селското 
население и истражување на траен интерес за опстанок во матичната 
средина, целосна афирмација на сите аспекти на живеење и стопанисување 
во руралната средина и создавање на неопходна економска и социјална 
сигурност; 

- Запазување и афирмирање на културните и природните особености и 
врдности и квалитетот на животната средина; 

Создавање услови за непречено вршење на основните човекови активности 
(функции), обезбедување висок степен на заштита на животната средина и 
запазување  на принципите на одржлив развој. 
 
 
 

12. ИЗВОД ОД ПЛАН ОД ПОВИСОКО НИВО 
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УСЛОВИ ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ 
ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за изградба на објекти со основна класа на намена  
класа на намена Г3 - сервиси, на КП 1086/1, КО Желино 

ОПШТИНА ЖЕЛИНО 
 

На седницата одржана на 11.06.2004 година, Собранието на Република 
Македонија, го донесе Просторниот план на Република Македонија како 
највисок, стратешки, долгорочен, интегрален и развоен документ, заради 
утврдување на рамномерен и одржлив просторен развој на државата, 
определување на намената, како и уредувањето и користењето на просторот. 

Со Просторниот план се утврдуваат условите за хумано живеење и 
работа на граѓаните, рационалното управување со просторот и се обезбедуваат 
услови за спроведување на мерки и активности за заштита и унапредување на 
животната средина и природата, заштита од воени дејствија, природни и 
технолошки катастрофи. 

Со донесувањето на Планот се донесе и Закон за спроведување на 
Просторниот план на Република Македонија (“Службен весник на Република 
Македонија” бр. 39/2004). 

Со Законот се уредуваат условите начините и динамиката на 
спроведувањето на Просторниот план, како и правата и одговорностите на 
субјектите во спроведувањето на Планот. 

Законот за спроведување на Просторниот план на Република 
Македонија, се заснова врз следните основни начела: 

‡ јавен интерес на Просторниот план на Република Македонија; 
‡ единствен систем во планирањето на просторот; 
‡ јавност во спроведувањето на Просторниот план; 
‡ стратешкиот карактер на просторниот развој на државата; 
‡ следење на состојбите во просторот; 
‡ усогласување на стратешките документи на државата и сите зафати и 

интервенции во просторот; 
‡ координација на Просторниот план на Република Македонија, со 

другите просторни и урбанистички планови и другата документација 
за планирање и уредување на просторот, како и со субјектите за 
вршење на стручни работи во спроведувањето на Планот. 
Спроведувањето на Планот подразбира задолжително усогласување на 

соодветните стратегии, основи, други развојни програми и сите видови на 
планови од пониско ниво, со Просторниот план. 

Според член 4 од овој Закон, Просторниот план, се спроведува со 
изготвување и донесување на просторни планови на региони, просторни 
планови на подрачја од посебен интерес, просторен план на општина, на 
општините во градот Скопје и на градот Скопје, како и со урбанистички планови 
за населените места и друга документација за планирање и уредување на 
просторот, предвидена со закон.  

За изготвување и донесување на плановите од став 2 на овој член, 
Министерството надлежно за работите на просторното планирање, издава 
решение за услови за планирање на просторот. 
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Условите за планирање на просторот, според овој Закон, содржат општи 
и посебни одредби, насоки и решенија од планската документација од повисоко 
ниво и графички прилог или прилози кои ги прикажуваат решенијата на Планот. 

Условите за планирање на просторот за изработка на Локална 
урбанистичко-планска документација за изградба на објект со основна 
класа на намена Г3 - сервиси, на КП 1086/1, м.в.„Дрнауре“, КО Желино, 
Општина Желино. Површината на планскиот опфат изнесува 0,4 ha и зафаќа 
земјоделско земјиште: нива (II класа). 

Планскиот опфат навлегува во II заштитна зона на изворот Рашче. 
Во 2003 година, Собранието на Република Македонија го усвои 

Просторниот план за регионот на заштитните зони на изворот Рашче, како 
регионален план преку кој се спроведува, односно имплементира Просторниот 
план на Републиката.  

Изворот Рашче, кој се наоѓа на 17 km западно од Скопје, е значаен за 
водоснабдување на градот Скопје и околните населби. Од вкупниот број на 
жители во градските и приградските населби, од градската водоводна мрежа, 
односно од изворот Рашче се водоснабдуваат 84%. 

Специфичната геолошка, геоморфолошка и хидрогеолошка структура во 
пределот на подрачјето што претставува зона на хранење на изворот Рашче, 
овозможува подземно акумулирање на карстна издан и создава природен 
феномен со особена вредност и општествено значење. Врз основа на 
анализите на билансот на водите во Полог и изворот Рашче, извршени во 
период од 1969 - 1973 год. утврдена е директна зависност на порастот на 
водите во басенот на изворот од атмосферските врнежи, протоците на река 
Вардар на потегот од водомерната станица во с. Раотинци до водомерната 
станица во с. Јегуновце и од протоците на Шарските притоки на р. Вардар. 

Врз основа на зоните на хранење на изворот Рашче издвоени се три 
заштитни зони: 

‡ Прва зона (зона на санитарно ограничување) која го зафаќа просторот на 
масивот Жеден, изворот Рашче со каптажите 1 и 2 и просторот ограничен 
со физичка ограда; 

‡ Втора зона (зона на хигиенско епидемиолошко ограничување и следење) 
го зафаќа подрачјето на Долен Полог што е во непосредна врска со 
масивот Жеден; 

‡ Трета зона (зона на хигиенско епидемиолошко следење и набљудување) 
го опфаќа подрачјето на Горен Полог со дел од просторите на 
Мавровскиот хидросистем и подножјето на Шар Планина. 
Заштитните зони се утврдени со посебна Одлука за утврдување на 

границите на заштитните зони на изворот и определување на мерки за 
заштита (“Службен весник на СРМ” бр.36/90). 

Со зонирањето се утврдени посебни режими на заштита за секоја зона, 
усогласено со хидрогеолошките, хидролошките и урбаноеколошките услови, а 
се однесуваат на: 

‡ мерки за заштита на физичките, хемиските и бактериолошките својства 
на водата; 

‡ мерки за заштита на природните вредности на земјиштето, водите, 
вегетацијата и воздухот; 

‡ мерки за заштита на водните количества и нивниот природен режим на 
истекување. 
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На целиот простор на Првата заштитна зона се утврдува прв степен на 
заштита. 

На просторот од Втората заштитна зона за спроведување на режимот 
на заштита, утврдени се три степени на заштита-втор, трет и четврт степен на 
заштита, согласно трите подкласи одделени со хидрогеолошката реонизација 
на теренот (практично незаштитена, делумно заштитена и заштитена збиена 
издан). 

На територија на Третата заштитна зона не се спроведува режим на 
заштита, освен што се дефинира мониторинг според претходно утврдена 
програма. 

Втората заштитна зона на изворот Рашче, во која влегува планскиот 
опфат е зона на хигиенско епидемиолошко ограничување и следење. 

Условите за планирање треба да претставуваат влезни параметри и 
насоки при планирањето на просторот и поставувањето на планските 
концепции и решенија по сите области релевантни за планирањето во 
соодветниот плански документ, обработени во Просторниот план на 
Република Македонија и Просторниот план за регионот на заштитните 
зони на изворот Рашче. 

Основни определби на Просторниот план  

Основната стратешка определба на Просторниот план на Републиката е 
остварување на повисок степен на вкупната функционална интегрираност на 
просторот на државата и обезбедување услови за значително поголема 
инфраструктурна и економска интеграција со соседните и останатите 
европски земји. Остварувањето на повисок степен на интегрираност на 
просторот на Републиката подразбира намалување на регионалните 
диспропорции, односно квалитативни промени во просторната, економската и 
социјалната структура. 

Во инвестиционите одлуки за материјалното производство, стриктно се 
почитуваат локациските, техничко-економските и критериумите за заштита на 
животната средина, кои се усвоени на национално ниво. 

Една од основните цели на Просторниот план се однесува на рационално 
користење и заштита на природните ресурси, искористување на погодностите за 
производство и лоцирање на преработката на простори врзани со местото 
на одгледување или искористување. 

Меѓу приоритетните определби на Просторниот план е заштитата на 
земјоделското земјиште, а особено стриктно ограничување на 
трансформацијата на земјиштето од I-IV бонитетна класа за неземјоделско 
користење, како и зачувување на квалитетот и природната плодност на 
земјиштето. Во напорите за унапредување на квалитетот на живеењето во 
Републиката, посебно тежиште се става на унапредувањето и заштитата на 
животната средина. Состојбата на животната средина и еколошките барања се 
важен фактор на ограничување во планирањето на активностите, заради што е 
неопходна процена на влијанијата врз животната средина. Посебно значење 
имаат заштитата и промоцијата на вредните природни богатства и поголемите 
подрачја со посебна намена и со природни вредности, важни за 
биодиверзитетот и квалитетот на животната средина, како и заштитата и 
промоцијата, или соодветниот третман на културното богатство согласно со 
неговата културолошка и цивилизациска важност и значење. 
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Природни и климатски карактеристики 

Природните карактеристики на едно подрачје претставуваат збир на 
вредности и обележја создадени од природата, а без учество и влијание на 
човекот. Тие ги опфаќаат: географската и геопрометната положба на подрачје-
то, релјефните карактеристики, геолошките, педолошките, хидрографските, 
сеизмичките, климатските и други карактеристики на подрачјето. 

Климата во ова подрачје е умерено континентална, со релативно 
изедначена влажност преку цела година, која изнесува 74%. Маглите се ретка 
појава. Ветровите дуваат преку целата година, а најчесто во пролет со брзина 
од 0,6m/sek. Честотата е најголема од север со 220‰, северозапад со 76‰ и 
североисток со 90‰. Просечната годишна температура изнесува 10,8 0С, со 
просечен годишен минимум од 4,9 0С и просечен годишен максимум 16,7 0С. 
Мразниот период во просек трае 167 дена, а денови со снег има 43. Овој број 
на денови е многу поголем со зголемување на надморската височина. Просечно 
годишно паѓаат 724,3 mm врнежи. Во текот на годината во просек има 87 ведри 
денови, 154 облачни денови и 124 тмурни денови. 

Полошка Котлина - Се наоѓа меѓу Шар Планина, Буковик, Сува Гора и 
Жеден. Се протега во правец североисток-југозапад, a е поделена на Горни 
Полог - гостиварскиот дел и Долни Полог - тетовскиот дел. Котлината зафаќа 
вкупна површина од 1475km2 и се наоѓа на надморска височина меѓу 300 и 
2747m. Само рамнинскиот дел зафаќа површина од 33200ha и се простира меѓу 
400 и 600m надморска височина, односно има просечна надморска височина од 
500m. Полошката котлина е затворена од сите страни, со исклучок кон 
источниот раб каде по долината на Вардар, низ Дервенската Клисура и 
преграбенската долина, односно Колдрми Богаз комуницира со Скопската 
Котлина. 

Според настанувањето таа е тектонска потолина која во олигомиоценот 
се спуштила по должината на раседите под Шар Планина и оние под Сува Гора 
и Жеден. Кон котлинското дно планините се спуштаат со стрмни отсеци. 

Појавите на езерски глини кај с. Желино и езерските тераси како Балтепе 
над Тетово и оние кај Сараќинце и Желино зборуваат за езерската фаза низ 
која поминала Полошката Котлина. По истекувањето на Полошкото Езеро 
започнала флувијалната фаза за време на која Вардар го издлабил своето 
корито. Истовремено своите корита ги издлабиле и неговите шарски притоки, 
натрупувајќи го речниот нанос во вид на пространи брановидни плавини по 
целото подножје на Шар Планина. 

Основниот почвен тип во Полошката Котлина се делувијалните почви. 
Тие зафаќаат површина од 24500ha. Генетски тоа се млади почви и секоја 
година се обновуваат со наноси од пороите и рекичките. Го покриваат целиот 
западен и северозападен дел од котлинското дно, а на места се протегаат по 
целата површина на Полог допирајќи се до текот на Вардар. На овој тип почви 
со голем успех се одгледуваат овошните дрвја (посебно јаболки), виновата 
лоза, градинарските култури (посебно пиперки и зелка), житата и тутунот. 

Црвениците кои генетски се најстар тип на почва зафаќаат површина од 
околу 4000ha и се распространети во атарите на селата Здуње, Дебреше, 
Врапчиште, Долно Палчиште и други. Во североисточниот дел од котлината во 
атарот на с. Нераште на овој тип почва мошне добро успева и се одгледува 
тутунот и виновата лоза. 

Од двете страни по течението на реката Вардар низ Полошката Котлина, 
во близина на речното корито се простираат алувијалните почви. Зафаќаат 
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површина од 3620ha и поради излевањето на водата често се пренапластуваат. 
На овој тип почва успешно се одгледуваат пченка, грав, шеќерна репка, крмни 
растенија и бели жита. 

Во аграрен поглед, Полошката Котлина е поделена на три реони. Првиот 
ги зафаќа најниските падини на Шар Планина и дел од Полошката рамнина. Се 
протега на простор од околу 20000ha, a се специјализирал за градинарско 
производство и овоштарство. Овде се прочуени пиперките од Речица, кромидот 
од Бањица и гравот од Палчиште. На падините на Шар Планина на надморска 
височина од 600 до 800m се јавуваат густи природни комплекси на костени и 
ореви. Вториот реон е изразито рамничарски и се протега низ целата котлина 
од левата страна на Вардар. Зафаќа површина од околу 11000ha. Тоа е 
житарско-овоштарски и сточарски реон. Се одгледуваат пченка, пченица, крмни 
растенија и јаболка. Третиот реон ги зафаќа површините од десната страна на 
р. Вардар, се до подножјето на Сува Гора и Жеден. Овде обработливите 
површини се ограничени и зафаќаат околу 2500ha. На нив главно се одгледува 
тутун и винова лоза. 

Податоците се од мерната станица во Тетово. 

Економски основи на просторниот развој 

Концептот на економските основи на просторниот развој утврден со 
"Просторниот план на Република Македонија" се реализира со изработка на 
просторни и урбанистички планови на регионално и локално ниво засновани на 
основните услови и претпоставки за оставрување на целите и определбите 
поставени во областа на развојот и разместеноста на производните и услужни 
дејности. 

Економијата на Републиката, а следователно и економијата на 
пооделните општини, со оглед на ограничената сопствена акумулација и 
потребата за поинтензивен економски развој и менување на неповолната 
економска структура и натаму ќе биде упатена на користење на дополнителна 
акумулација од странство. 

Во инвестиционите одлуки за материјалното производство, стриктно 
треба да се почитуваат локационите, техно-економските и критериумите 
за заштита на животната средина, кои се усвоени на национално ниво. 

Основната стратегија во организацијата и користењето на просторот, во 
смисла на поддршка на развојот на економијата, ја сочинуваат такви решенија 
во просторот кои овозможуваат: поголема атрактивност на просторот; заштита 
на природните и создадените ресурси и богатства; сообраќајно, информатичко 
и управувачко поврзување; развој на информацискиот систем за просторот и 
животната средина; локациона флексибилност во донесување на 
инвестиционите одлуки. 

Со разместувањето на економските дејности и со агломерирањето на 
населението во просторот, се формираат центри-полови на развојот како што е 
Градот Тетово со гравитационо влијание врз просторот за кој што се наменети 
Условите за планирање. Половите на развој ги формираат оските на развојот 
кои се детерминирани од географските карактеристики на просторите, т.е. 
според релјефот, теченијата на реките, а во денешно време позначајни станаа 
деловните односи, комуникациите, како и изградените инфраструктурни 
системи и стопански капацитети. 
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Со Просторниот план на Р Македонија дефинирани се пет оски на развој 
од кои релевантна за просторот за кој се наменети Условите за планирање 
е “Северната развојна оска” која се формирала по Втората светска војна до 
денес, во северниот и западниот дел на државата и која ги поврзува градовите: 
Струга - Охрид – Кичево – Гостивар – Тетово – Скопје – Куманово - Крива 
Паланка. Во современите промени, оваа оска продолжува на исток кон 
Ќустендил-Р Бугарија и на запад кон Елбасан-Р Албанија. 

Во Просторниот план сите овие оски ќе се имаат предвид за просторната 
организација, а во прв ред за модернизацијата на патиштата, за изградбата 
на далекуводи, гасоводи итн.  

Локацијата за која се наменети Условите за планирање на просторот 
за изработка на ЛУПД за изградба на објект со основна класа на намена Г3 
- сервиси, м.в. „Дрнауре“, КО Желино, Општина Желино на површина од 

0,4 ha, 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. 

Со концептот на “Просторниот план на регионот на заштитните зони 
на изворот Рашче” се предвидува развој на економијата преку концентрација 
на капацитетите во дефинирани локалитети, наместо нивно дисперзирање низ 
просторот. Оваа определба базира на изразитата хидрогеолошка 
чувствителност на регионот на заштитните зони и потребата од заштита на 
обработливото земјиште, како необновлив ресурс. Преку концентрацијата на 
стопанските капацитети во производни зони, ќе се овозможи мултиплицирање 
на економските ефекти и ефикасна контрола врз спроведувањето на мерките за 
заштита на животната средина. Успешното функционирање на економската 
зона со формирање на мали и среди капацитети, ќе претставува јадро кое ќе го 
поларизира околниот простор што му гравитира, поттикнувајќи развој и на други 
индустриски капацитети како и развој на другите дејности и инфраструктурата, 
во околниот простор. 

Во реализацијата на овој концепт доминантна улога ќе има Локалната 
управа, која во рамки на своите надлежности и во согласност со монетарно-
кредитна и фискална политика, ќе овозможи овие локалитети да 
функционираат како производни зони.  

Увидот во намената, капацитетите, прометот со опасни материи, 
комуналната опременост, третманот на отпадоците, на постојните изградени 
стопански капацитети ќе се врши на ниво што соодветствува на загрозеноста на 
квалитетот на подземните води. Во планскиот период една од приоритетните 
задачи ќе биде формирање на централен мониторинг за овие состојби, 
заради превземање на оптимални мерки за санирање на проблемите со 
загадувањето на подземните води во регионот. 

Согласно определбите утврдени со "Просторниот план на регионот на 
заштитните зони на изворот Рашче", транзицијата во еколошки одржлива 
економија ќе вклучи промена на линеарните во циркуларни текови на ресурси, 
така што ресурсите ќе се користат континуирано - отпадоците ќе се рециклира-
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ат и ќе претставуваат суровина во некој друг производствен процес, за да се 
редуцира количеството на отпадоците и за да се заштедат природните ресурси.  

Користење и заштита на земјоделското земјиште 

Зачувувањето, заштитата и рационалното користење на 
земјоделското земјиште е основна планска определба и главен предуслов за 
ефикасно остварување на производните и другите функции на земјоделството, 
а конфликтните ситуации кои ќе произлегуваат од развојот на другите 
стопански и општествени активности ќе се решаваат врз основа на критериуми 
за глобална општествено-економска рационалност и оправданост со што ќе се 
постигнат следните зацртани цели: 

‡ Ускладување на обемот и начинот на користење на земјоделското 
земјиште со природните услови и ограничувања и пренамена на дел од 
земјоделското во шумско земјиште, односно пошумување и 
затревнување на дел од ораничните површини со ниска катастарска 
класа; 

‡ Запирање на тенденциите на прекумерна и стихијна пренамена на 
плодните површини во непродуктивни цели, особено во градските 
окружувања; 

‡ Зголемување на продуктивната способност на земјоделското земјиште и 
подобрување на бонитетната структура на обработливите површини во 
функција на поголемо производство на храна; 

‡ Привремено или трајно исклучување од процесот на производство на 
храна на терените каде концентрацијата на токсични материи во 
земјиштето, воздухот и водата се над дозволените норми; 

‡ Рекултивирање и враќање на деградираното земјиште во земјоделска 
намена со мелиоративни и агротехнички зафати; 

‡ Создавање на услови за перманентно зголемување на економската 
ефикасност на аграрниот сектор; 

‡ Искористување на компаративните предности и погодности на одделни 
подрачја и стопанства за повисок степен на финализација и 
задоволување на потребите на преработувачките капацитети и нивна 
ориентација кон извоз. 
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 уредувањето на 
земјиштето и утврдување 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 нива (II класа). 

Пренамената на земјоделското земјиште се регулира со Законот за 
земјоделско земјиште. Доколку при изработка на урбанистичко планската 
документација предвидена во Член 7 во Законот за просторно и урбанистичко 
планирање (“Службен весник на РМ”, бр.199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 
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64/18 и 168/18), се зафаќаат нови земјоделски површини, надлежниот орган за 
одобрување на планските програми веднаш по заверка на истите до Министер-
ството за земјоделство, шумарство и водостопанство поднесува барање за 
согласност за трајна пренамена на земјоделско земјиште во градежно. 

Локацијата за која се наменети Условите за планирање на просторот 
припаѓа на подрачјето на Втората заштитна зона на изворот Рашче во 
рамки на која согласно "Просторниот план на заштитните зони на изворот 
Рашче" е утврден Втор степен на заштита во која 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. 

Водостопанство и водостопанска инфраструктура 

Планирањето и реализирањето на активностите за подобрување на 
условите за живот согласно Просторниот план на Р Македонија треба да се во 
корелација со концептот за одржлив развој, кој подразбира рационално 
користење на природните и создадените добра. Одржливиот развој подразбира 
користење на добрата во мерка која дозволува нивна репродукција, 
усогласување на развојните стратегии и спречување на конфликти во сите 
области на живеење. Во развојот на водостопанството и водостопанската 
инфраструктура мора да се запази концептот на одржлив развој кој е 
насоченкон рационално користење на водата. Стратегијата за користење и 
развој на водостопанството е условена од фактот дека Р Македонија е земја 
сиромашна со вода. Колку водите во одреден простор може да се сметаат за 
“воден ресурс” зависи од можноста за нивно искористување, односно од 
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можноста за реализирање на водостопански решенија со кои водите ќе се 
искористат за покривање на потребите од вода за населението, 
земјоделството, индустријата и за заштитата на живиот свет.  

Со Просторниот план на Република Македонија на територијата на 
Републиката дефинирани се 15 водостопански подрачја (ВП): “Полог”, “Скопје”, 
“Треска”, “Пчиња”, “Среден Вардар”, “Горна Брегалница”, “Средна и Долна 
Брегалница”, “Пелагонија”, “Средна и Долна Црна”, “Долен Вардар”, “Дојран”, 
“Струмичко Радовишко”, “Охридско - Струшко”, “Преспа“ и “Дебар”. Оваа 
поделба овозможува пореално да се согледаат расположивите и потребните 
количини на вода за одреден регион. 

Просторот на кој се предвидува изградба на стопански комплекс со 
основна класа на намена Г3 - сервиси, во КО Желино, општина Желино, се 
наоѓа во водостопанското подрачје (ВП) “Полог” кое го опфаќа сливот на реката 
Вардар, од изворишниот дел до водомерниот профил “Радуша”. На ВП “Полог” 
припаѓа и сливот на реката Горна Радика со притоките зафатени со 
хидроенергетскиот систем “Маврово”. 

Во сливот на р. Вардар (од изворот до вливот на р. Пчиња, без р. Треска) 
регистрирани се 19 извори од кои најзначаен е изворот Рашче со штедрост 
Qср/год=4,15m3/s. Од изворот Рашче се водоснабдува градот Скопје и 
приградските населби во регионот. 

Врз основа на “Експертиза за одредување на заштитните зони на изворот 
Рашче” донесена е “Одлука за утврдување на заштитните зони на изворот 
Рашче и определување на мерките за заштита” (Сл.весник на СРМ бр. 36/1990) 
Утврдени се три заштитни зони: 

‡ Прва зона (зона на санитарно ограничување) која го зафаќа 
просторот на масивот Жеден, изворот Рашче со каптажите 1 и 2 и 
просторот ограничен со физичка ограда; 

‡ Втора зона (зона на хигиенско епидемиолошко ограничување и 
следење) го зафаќа подрачјето на Долен Полог што е во непосредна 
врска со масивот Жеден; 

‡ Трета зона (зона на хигиенско епидемиолошко следење и 
набљудување) го опфаќа подрачјето на Горен Полог со дел од 
просторите на Мавровскиот хидросистем и подножјето на Шар 
Планина; 
Планскиот опфат на стопанскиот комплекс се наоѓа во втората заштитна 

зона на изворот Рашче. Со Одлуката за утврдување на заштитните зони на 
изворот Рашче, каде е дефиниран и режимот на заштита, 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; 
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Местоположба на локацијата во однос на 
границите на заштитните зони на изворот Рашче

граница на 1-ва з.з. на изворот Рашче
граница на 2-ра з.з. на изворот Рашче
граница на 3-та з.з. на изворот Рашче

Г3-сервиси
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‡ 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. 

При обезбедувањето на потребните количини на вода за комплексот, 
потребна е примена на мерки кои ќе овозможат квалитетно и економично 
водоснабдување, но истовремено и заштита на водите преку: 

‡ Дефинирање на заштитни зони на изворникот за водоснабдување и 
дефинирање на режим на заштита во зоните; 

‡ Синхронизирана изградба на водостопански објекти со кои ќе се 
овозможи повеќе корисници да се снабдуваат со квалитетна вода; 

‡ Рационално и економично користење на водата преку примена на 
современи технички решенија во управувањето со водоснабдителниот 
систем; 
Доколку за водоснабдување се користат подземни води динамиката на 

користењето мора да биде усогласена со барањето на долгорочна 
експлоатација. Експлоатацијата на подземните води да се базира на извршени 
хидрогеолошки испитувања со кои ќе се дефинираат нивниот квантитет и 
квалитет. 

Еден од основните приоритети во заштитата на животната средина е 
заштита на површинските и подземните води. За да се заштитат површинските 
и подземните води од загадување со отпадни води потребно е стриктно 
спроведување на принципот на “заштита на квалитетот на водите на самите 
изворишта на загадување“ преку: 

‡ Изградба на сепарациски канализациски систем во границите на 
планскиот опфат на комплексот; 

‡ Почитување на “Одлука за утврдување на границите на заштитните зони 
на изворот Рашче и определување на мерките за заштита”, односно 
квалитетот на отпадните води пред да се испуштат во реципиентот да 
одговара на II класа во согласност со “Уредбата за категоризација на 
водотеците, езерата, акумулациите и подземните води”; 

Во ВП “Полог” изградени се системи за наводнување кои покриваат 
површина од 13.350 ha, а има можности за проширување на системите за 
наводнување кои ќе покриваат уште нови 15.290 ha.  

Обработливите површини во ВП “Полог” се наводнуваат од системите 
“Радиовце - Бистрица”, “Сиричино” и “Куново - Равен - Вратница”.  

При изработка на планската документација за стопанскиот комплекс 
површините за сите содржини треба да се бараат исклучиво на површини од 
послаби бонитетни класи. Приоритет е заштитата на земјоделското земјиште и 
ограничување на неговата трансформација во градежно.  
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Енергетика и енергетскa инфраструктура 

Од аспект на енергетиката и енергетската инфраструктура со 
Просторниот план на Р Македонија се дефинираат состојбите, потребите и 
начините на задоволување на потрошувачката на разните видови на енергија 
во Р Македонија. При тоа приоритет се дава на намалување на увозната 
зависност на енергенти и енергија, односно задоволување на потрошувачката 
со домашно производство.  

Според статистичките податоци последниве години во Р Македонија над 
30% од потрошената електрична енергија е од увозно потекло за што се 
одвојуваат големи девизни средства. Зголемената потрошувачка на енергетски 
горива ја наметнува потребата од подобрувањето на енергетската ефикасност. 
Европската регулатива „Европа 2020“ за паметен, одржлив и сеопфатен развој 
предвидува мерки за намалување на емисиите на издувни гасови, зголемување 
на користењето на обновливи извори на енергија и зголемување на 
енергетската ефикасност. Имплементирањето на овие мерки, ќе придонесе за 
подобра односно поквалитетна иднина за следните генерации, отворање на 
нови работни места, а истовремено се обезбедуваат услови за одржлив развој. 
Со рационално искористување на енергетските извори им се овозможува на 
идните генерации да имаат ресурси за сопствен раст и развој.  

Размената на електрична енергија помеѓу балканските електроенергет-
ски системи (чии земји најчесто се увозници) е многу значаен фактор за 
натамошниот развој. Електроенергетските системи на балканските земји треба 
да бидат поврзани со конективни водови кои што нема да преставуваат тесно 
грло во трансмисијата на потребните количини на електрична моќност. Р 
Македонија досега има 400 kV конективни водови со Грција (кон Солун и Лерин) 
и Косово (Косово-Б) и кон Бугарија (Црвена Могила), а во план е градба на вод 
кон Албанија. Планираната, со Просторниот план на РМ, траса на водот од ТС 
Скопје 5 кон Србија е сменета и изграден е водот ТС Штип-ТС Србија.  

Локацијата за изградба на Г3-сервиси во КО Желино, Општина Желино 
нема конфликт со постојните и планирани преносни и конективни водови. Така 
110 kV вод ТС Тетово 1-ТС Југохром-ТС Скопје 3 минува на растојание од 1,7 
km северозападно од оваа локација и нема конфликт со неа.  

Гасовод-Природниот гас, со сегашната потрошувачка, малку е застапен 
во енергетскиот сектор во Р Македонија. Со негова зголемена употреба се 
воведува еколошки поприфатливо гориво кое со својот хемиски состав и висока 
калорична моќ, претставува одлична замена за нафтата, нејзините деривати, 
јагленот и другите цврсти и течни горива. Природниот гас испушта помалку 
штетни материи во однос на другите енергенти, заради што аерозагадувањето 
е сведено на минимум. 

Изградениот крак Жидилово-Скопје е дел од меѓународниот транзитен 
гасоводен систем Русија-Романија-Бугарија-Македонија. Се планира во идниот 
период доизградба на гасоводната мрежа во Р Македонија и поврзување со 
мрежите на соседните држави што ќе овозможи зголемување на сигурноста во 
снабдувањето на сите региони во Р Македонија, но и урамнотежување на 
потрошувачката во текот на целата година. 

При проширувањето и натамошната доизградба на гасоводниот систем 
се планира да се изгради делница-5 Скопје-Кичево со што ќе се овозможат 
поволни услови за развој на гасоводната мрежа во овој регион. Трасата на 
планираниот гасовод од делница-5 ќе минува далеку на југ од локацијата 
наменета за Г3-сервиси во КО Желино, Општина Желино. 
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Население  

Утврдувањето на концептот на просторната организација, уредувањето и 
користењето на територијата на Републиката, а во контекст на тоа и 
стопанската структура, зависи од развојот, структурните промени и просторната 
дистрибуција на населението. 

Врз основа на прогноза за бројот, структурата, темпото на растежот, 
критериумите за разместување и подвижноста, треба да се покаже просторно-
временската компонента на остварување на идната организација и уредување 
преку демографскиот аспект. 

 Демографските проекции, кои на планирањето му даваат нова 
димензија, покажуваат или треба да покажат, како во иднина ќе се формира 
населението, неговиот работен контингент (работна сила) и домаќинствата и 
како треба да придонесат кон сестрано согледување на идната состојба на 
населението како производен дел, потрошувач и управувач - креатор. 

Тргнувајќи од определбата дека популациската политика преку систем 
на мерки и активности треба да влијае врз природниот прираст, се оценува 
дека за обезбедување на плански развој и излез од состојбата на неразвиеност 
се наметнува водењето активна популациска политика во согласност со 
можностите на социо-економски развој на Републиката. Во овие рамки треба да 
се води единствена популациска политика со диференциран пристап и мерки 
по одделни подрачја, со цел да се постигне оптимализација во користењето 
на просторот и ресурсите, хуманизација на условите за семејниот и 
општествениот живот на населението, намалување на миграциите, како и 
создавање на услови за порамномерен регионален развој на Републиката. 

Според податоците од Пописот на населението, домаќинствата и 
становите спроведен во 2002 год. вкупниот број на жители во Oпштината 
Желино на чиј простор се наоѓа предметната локација, изнесува 24.390 
жители, од кои 18,3% претставува расположива работна сила која што е 
значаен потенцијал за идниот развој на овој крај.  

Како демографска рамка, населението е значајна категорија која треба 
да се има во предвид при апроксимацијата на потенцијалните работни ресурси 
и потенцијалните потрошувачи и корисници на сите видови услуги. 

Урбанизација и мрежа на населби 

Процесот на урбанизација на Р Македонија, специфичен според 
нагласената динамика на промените во демографската сфера и создадената 
дипропорција помеѓу урбаните и руралните населбаи претставува глобална 
рамка во која се одвива развојот на населените места во зоните на заштита на 
изворот Рашче. Основна цел во развојот на селските населби ќе биде 
достигната со доближување, па и изедначување, на условите на живеење и 
зголемување на руралните во споредба со градските населби.  

Развојот на населените места и во планскиот период ќе се одвива на 
концептот на процесот на децентрализирана урбанизација кој, како и досега, ќе 
претставува доминантен и најкомплексен опшествен процес. 

Во планскиот период развојот на населените места во заштитните зони 
на изворот на Рашче (ПП Рашче) ќе се одвива со примена на општи и посебни 
мерки и насоки за развој.  

Категорија на општи мерки и насоки предвидува: 
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‡ Изработка на просторно-планска документација за населените места за 
кои не е донесена, односно ревизија на постојана плансака 
документација; 

‡ Целосно усогласување на планската документација на населените места 
со насоките и поставките на планот од повисоко ниво-Просторен план на 
заштитните зони на изворот Рашче (ПП „Рашче“); 

‡ Контролиран просторно-физички развој на населените место и 
ограничување на проширувањето на градежниот опфат надвор од 
постојните границ; 

‡ Зголемување на ефикасноста во користењето на гардежното земјиште 
преку зголемување на просечната густина на населението и степен на 
искористеност на локациите; 

‡ Примена на современи принципи во комуналното уредување и целосно 
екипирање на населените места со водоводна и канализациона мрежа; 

‡ Примена на современи системи за елиминирање на цврст отпад со 
целосно елеминирање на депониите; 

‡ Мониторинг на состојбата и функционирањето на стопански зони и 
стопанските капацитети (мини фарми, производни погони и др.) во 
населените места; 

‡ Организација на сообраќајот и сообраќајниот систем во и надвор од 
населените места во согласност со заштитата на подземни води. 
Категоријата на посебни мерки и насоки за просторен развој на 

населбите предвидуваат: 
Формирање на систем на населени места составен од две нивоа, и тоа 

општински центри од I ниво и останати населби II ниво. Секоја од населбите е 
функционално опремена во зависност од нивото во кое припаѓа согласно ПП на 
заштитните зони на изворот Рашче. Предметната локација се наоѓа во атарите 
на населбите од I ниво и за истата важат посебните мерки за ова ниво на 
населби: 

Посебните мерки и насоки за просторен развој на населбите од I ниво 
предвидуваат: 

‡ Урбанистичката документација за развој на населбите и стопанските 
капацитети мора да содржи детално разработени мерки и конкретни 
плански решенија за заштита на животната средина и, посебно заштита 
на подземните води од загадување. 

‡ За ефикасна заштита на животната средина предвидено е целосно 
современо комунално уредување и екипирање на населените места во 
доменот на сообраќајот, јавните и зелените површини, изградба на 
современа комунална инфраструктура-водоснабдителна и канализаци-
она (фекална и атмосферска) мрежа со прочистителни станици,со 
целосна (100%) опфатеност на станбените и деловни објекти; 

‡ Елимирање на цврстиот отпад предвидува отстранување на депониите 
од населените места и од севкупното заштитено подрачаје на изворот 
„Рашче“. 
Локацијата наменета за изработка Локална урбанистичка планска 

документација за изградба на објект со основна класа на намена Г3 - 
сервиси, м.в.„Дрнауре“, КО Желино, Општина Желино се наоѓа во II (втора) 
заштитна зона на изворот и би требало да предизвика позитивни импулси 
и ефекти од аспект на повисока организација, инфраструктурна 
опременост и уреденост на просторот, зголемено ниво на функционална и 
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комунална опременост, сето тоа базирано врз принципите на одржив 
развој како и максимално почитување и вградување на нормативите и 
стандардите за заштита на животната средина. 

Домување 

Од неколкуте основни функции во населбите, домувањето е најголем 
потрошувач и корисник на просторот, основна содржина на населбите и 
основен елемент на просторното и урбанистичко планирање. Домувањето 
општо, а станбената изградба посебно е битна компонента на социјалниот и 
општествениот развој, организација и уредување на просторот и подигнување 
на животниот стандард на населението. 

Во просторно планските документи домувањето често се набљудува како 
последица на промените во другите развојни сфери. Примената на 
концепцијата на полицентричен развој го третира домувањето како посебен тип 
на развоен ресурс, особено битно за неразвиените подрачја како нови жаришта 
на развој. 

Бидејќи вложувањето во станбената изградба чини голем дел од 
приходот на секое домаќинство без стан, очигледно дека во услови на 
рационално работење и се поостра економска конкуренција, станбеното 
прашање на работниците, како и оние кои бараат вработување станува се 
поважна развојна околност. Порастот на цената на станбената изградба и 
одржување ќе влијае на промена на просторната стратегија на развој на голем 
број претпријатија кои ќе бидат принудени да ги лоцираат своите погони таму 
каде веќе постојат работници со решено станбено прашање. 

Просторното разместување на новите стопански претпријатија треба да 
се базира на постоечкиот станбен фонд во помалите населби и нивните 
технологии во склад со квалификационата структура на населението на таквите 
подрачја. На тој начин, постоечкиот станбен фонд, како една од почетните 
развојни ресурси на овие населби станува поттик за јакнење на постоечките и 
создавање на нови центри, на развој во функција на полицентричен развој. 

Во тој контекст оваа иницијатива за изработка на Локална 
урбанистичко-планска документација за изградба на објект со основна 
класа на намена Г3 - сервиси, м.в. „Дрнауре“, КО Желино, Општина 
Желино, го поддржува концептот, кој нуди квалитетни услуги во функција на 
стопанскиот развој, а кој се базира на популацијата и станбениот фонд во 
населбите во непосредна близина. 

Јавни функции 

Организацијата на јавните функции, согласно планираната мрежа на 
населби, поаѓа од постојната мрежа на јавните функции во регионот под 
претпоставка дека идниот развој на истите ќе се развива во согласност со 
економските, институ-ционалните и други промени во него. 

Организирање на мрежата на јавните функции овозможува: 
‡ достапност на функциите до сите граѓани во регионот; 
‡ воедначен квалитет на пружените услуги; 
‡ активно учество на граѓаните во организација на работата на јавните 

функции; 
‡ прилагоденост на програмата на јавните служби на локалните 

карактеристики како и можност за избор на модалитет и вид на услуга. 
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Развојот на стопанството и системот на населби, економскиот развој, 
зголемување на степенот на вработеност и севкупната урбанизација на 
просторот го условува порамномерниот развој на јавни функции, како потреба 
за поголем избор на занимања, потреба од соодветно образование, како и 
остварување на здравствена и социјална заштита. Мотивите, интересите и 
инвестиционите критериуми на приватните инвеститори, различните фондации 
и други непрофитни асоцијации се исто така значајни за организирање на 
јавните функции.  

Предложената локација изработка на Локална урбанистичко-планска 
документација за изградба на објект со основна класа на намена Г3 - 
сервиси, м.в. „Дрнауре“, КО Желино, Општина Желино, е надвор од 
урбаниот опфат на најблиската населба и нема препораки за организација на 
јавни функции на неа, што значи дека се исклучени и можностите за било каков 
конфликт помеѓу два типа на функции. 

Сообраќај и врски  

Комуникациската мрежа на Република Македонија, сочинета од повеќе 
комуникациски потсистеми, е етаблирана преку системот за сообраќај и врски 
врз чија основа, помеѓу другото, се темели и организацијата на просторот на 
државата. Комуникациските системи во Република Македонија, кои се од 
особено значење за развојот на стопанските активности, се очекува да се 
подобруваат, унапредуваат и да се развиваат во две насоки на развој на 
комуникациите: 

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

Основа за екстерното поврзување на државата се дефинираните 
комуникациски коридори согласно меѓународните конвенции и препораки, што 
воедно се и основа за ориентација кон европските и балканските определби за 
економски и технолошки комуникации, што е од особено значење за извозот.  

 

Основата за интерното поврзување во државата односно планирање и 
развој на патната мрежа на Р Македонија се базира на категоризација на 
патиштата, на стратешки дефинирани меѓународни коридори за патен 
сообраќај, на досега изградената европска патна мрежа-ТЕМ со “Е” ознака на 
патиштата, на досега изградената магистрална и регионална патна мрежа, како 
и на определбите од долгорочната стратегија за развој.  

Мрежата на патишта “Е” ознака што ги дефинира меѓународните 
коридори за патен сообраќај низ Републиката се: Е-65, Е-75, Е-850, Е-871.  

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

– Е-65 што се поклопува со делови од магистралните патишта М-3, М-4 и 
М-5 - (СР-Блаце-Скопје-Тетово-Кичево-Требеништа-Охрид-Битола-
Меџитлија-ГР) - коридор за патен сообраќај во насока север-југ; 

– М-4 - (АЛ-Ќафа Сан-Струга-Кичево-Скопје-Миладиновци-М-1). 
Врз основа на Одлуката за категоризација на државните патишта 

(„Службен весник на Република Македонија” број 133/11, 150/11 и 20/12) овој 
магистрален патен правец се преименува со ознаката: 
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– 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). 
Во идната патна мрежа на Р. Македонија, основните патни коридори ќе ги 

следат веќе традиционалните правци во насока север-југ (коридор 10), односно 
исток-запад (коридор 8), што се вкрстосуваат во просторот помеѓу градовите: 
Скопје, Куманово и Велес. На тој начин дел од магистралните патишта во 
Република Македонија ќе формираат три основни патни коридори, што треба 
да се изградат со технички и експлоатациони карактеристики компатибилни со 
системот на европските автопатишта (ТЕМ): 

– север-југ: М-1 (Србија - Куманово - Велес - Гевгелија - Грција); 
– исток-запад: М-2 и М-4 (Бугарија-Крива Паланка-Куманово-Скопје-

Тетово-Струга-Албанија и крак Скопје - Србија); 
– исток-запад: М-5 (Бугарија - Делчево - Кочани - Штип - Велес -Прилеп - 

Битола - Ресен - Охрид- Требеништа- М4 (крак Битола -граница со 
Грција). 

На автопатската и магистралната патна мрежа се надоврзуваат 
регионалните патишта, што заедно со локалните категоризирани патишта 
ќе ја сочинуваат патната мрежа на Република Македонија. Релевантен 
регионален патен правец за предметната локација според Просторниот план на 
Република Македонија (2002 - 2020 г.) влегува во групата на регионални 
патишта "Р1" и е со ознака: 

– Р1206 - (Клучка Матка-врска со А2-Групчин-Тетово-Боговиње-Врапчиште-
Гостивар-врска со А2). 
Динамиката за реализација на мрежата, што ќе овозможи целосно 

опслужување на Република Македонија, ќе биде во функција на сообраќајните 
потреби (очекуваниот обем на сообраќајот), потребите за интеграција во 
европскиот патен систем, како и економската моќ на државата, а трасите на 
меѓународните и магистралните патишта, задолжително ќе поминуваат надвор 
од населените места и се предлага да се решаваат со денивелирано 
вкрстосување со останатата патна мрежа. 

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). 

Железнички сообраќај: Концепцијата за развој на железничкиот 
систем базира на потребата за модернизација и проширување на железницата 
во целина, како и поврзување на железничката мрежа на Република Македонија 
со соодветните мрежи на Република Бугарија и Република Албанија.  

Железничката мрежа на Република Македонија, во планскиот период, 
треба да ја сочинуваат: магистрални железнички линии од меѓународен 
карактер, регионални линии и локални линии. 

1. Магистрални железнички линии од меѓународен карактер: 
‡ СР- Табановце-Скопје-Гевгелија-ГР ......................... 213,5 km 
‡ СР - Блаце-Скопје ......................................................... 31,7 km 
‡ СР -Кременица-Битола-Велес ................................... 145,6 km 
‡ БГ -Крива Паланка-Куманово ...................................... 84,7 km 
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‡ АЛ-Струга-Кичево-Скопје ........................................... 143,0 km 
Покрај постојните врски Табановце и Блаце на север, односно Гевгелија 

и Кременица на југ, ќе се изврши и соодветно поврзување на исток кон 
Република Бугарија, односно на запад кон Република Албанија, со што ќе се 
овозможи целосно интегрирање на македонскиот железнички систем со 
соодветните системи на соседните држави. 
 Во планскиот период до 2020 год. меѓудругото се очекува развој на 
интегралниот транспорт, односно техничко-технолошкото доопремување на 
Македонските железници за извршување на задачите и за вклучување во 
меѓународниот сообраќај, што е во согласност со стратегијата на развојот на 
железничкиот сообраќај и со реалните можности на Република Македонија. 

Воздушен сообраќај: Воздушните патишта во Република Македонија се 
интегрален дел од европската мрежа на воздушни коридори со ширина од 10 
наутички милји во кои контролирано се одвиваат прелетите над територијата на 
државата.  

Примарната аеродромска мрежа во Република Македонија треба да ја 
сочинуваат вкупно 4 аеродроми за јавен воздушен сообраќај, и тоа во Скопје, 
Охрид, Струмица и Битола. Аеродромот во Скопје е оспособен за прием и 
опрема на интерконтинентални авиони, аеродромот во Охрид е реконструиран 
во повисока-II категорија, а новите аеродроми што се предвидуваат во 
Струмица и Битола се предвидени да бидат со доминантна намена за карго 
транспорт на стоки.  

Секундарната аеродромска мрежа се предлага да ја сочинуваат 
сегашните 5 реконструирани и технички доопремени спортски аеродроми и 
вкупно 15 аеродроми за стопанска авијација, од кои 7 нови. Покрај тоа треба да 
се уредат и околу 20 терени за дополнителен развој на воздухопловниот спорт 
и туризам во согласност со меѓународните прописи за ваков вид на аеродроми. 

Радиокомуникациска и кабелска електронско комуникациска мрежа 

Радиокомуникациска мрежа е јавна електронска комуникациска мрежа со 
која се обезбедува емитување, пренос или прием на знаци, сигнали, текст, 
слики и звуци или други содржини од каква било природа преку радиобранови. 
Основни елементи на примопредавателниот систем се: антените, антенските 
столбови, водови, засилувачи и друго.  

Јавните електронски комуникациски мрежи треба да се планираат, 
поставуваат, градат, употребуваат и слично под услови утврдени со Законот за 
електронските комуникации, прописите донесени врз основа на него, прописите 
за просторно и урбанистичко планирање и градење, прописите за заштита на 
животната средина, нормативите, прописите и техничките спецификации 
содржани во препораките на Европската Унија. 

Изложеноста на јавноста на нејонизирачко електромагнетно зрачење со 
пуштањето во работа на антенски систем не треба да ги надминува 
вредностите пропишани со Упатството за гранични вредности при изложеност 
на нејонизирачко зрачење издадено од Меѓународна комисија за заштита од 
нејонизирачко зрачење (ICNIRP – International Commission on Non-Ionizig 
Radiation Protection). Агенцијата за електронски комуникации врши контрола со 
мерење на нејонизирачкото електромагнетно зрачење, со цел да ја утврди 
усогласеноста на антенските системи со граничните вредности. 

Оператори на мобилната телефонија во Р Македонија се М-Телеком, 
ОНЕ.ВИП и Лајкамобајл. Тие во своите секојдневни развојни активности вршат: 
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– Квалитетно мрежно покривање со мобилен сигнал на: 
• региони, општини, населени места,  
• подрачја од јавен интерес (културно-историски, спортски, 

стопански, индустриски, погранични зони и др.), 
• сообраќајна и транспортна инфраструктура. 

– Подготовка на проекти за развој на мрежата согласно постоечката 
инфраструктура на теренот. 

– Усогласување на развојните планови со одделни институции на 
државата (министерства, управи и сл.). 
Целиот овој регион е покриен со сигнал на мобилна телефонија на 

мобилните оператори. 
Кабелска електронска комуникациска мрежа 
Кабелска електронска комуникациска мрежа се користи за дистрибуција 

на јавни електронски комуникациски услуги до крајниот корисник. Пристапниот 
дел на мрежата е изграден од кабли (од бакарни парици, коаксијални, хибридни 
коаксијално-оптички и/или оптички) и придружни дистрибутивни и изводни 
точки: канали, цевки, кабелски окна/шахти, надворешни ормари и др. 

Јавната кабелска електронска комуникациска мрежа и придружните 
средства треба да се планираат, проектираат, поставуваат и градат на начин 
кој нема да ја попречува работата на другите електронски комуникациски мрежи 
и придружни средства, како ни обезбедувањето на другите електронски 
комуникациски услуги. 

Изградбата на јавните електронски комуникациски мрежи и придружни 
средства треба да се обезбеди: 

– заштита на човековото здравје и безбедност, 
– заштита на работната и животната средина,  
– заштита на просторот од непотребни интервенции, 
– заштита на инфраструктурата на изградените јавни електронски 

комуникациски мрежи, 
– унапредување на развојот и поттикнување на инвестиции во јавните 

електронски комуникациски мрежи со воведување на нови технологии и 
услуги, а особено со воведување на следни генерации на јавни 
електронски комуникациски мрежи. 
АД „Македонски Телекомуникации“ и останатите оператори за своите 

корисници обезбедуваат широк опсег на услуги како што се: говорни услуги 
(вклучувајќи услуги со додадена вредност), услуги за пренос на податоци, 
пристап до Интернет, мобилни комуникациони услуги, јавни говорници и др. 
Комуникациските услуги се обезбедуваат врз основа на добро воспоставената 
електронска комуникациска мрежа со примена на најсовремени технологии.  

Телефонските корисници во ова подрачје во електронско комуникацис-
киот сообраќај приклучени се преку телефонската централа во Желино.  

Операторите на јавна кабелска електронска комуникациска мрежа до 
крајот на 2020 година треба да обезбедат можност за широкопојасен пристап 
до услуги (broadband) со големи брзини на: 100% од домаќинствата покриени со 
мрежата на операторот со можност за пристап до јавната комуникациска мрежа 
со брзина на пренос од 30 Mbps и најмалку 50% од домаќинствата покриени со 
мрежата на операторот со можност за пристап до јавната комуникациска мрежа 
со брзина на пренос од 100 Mbps.  
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Заштита на животната средина 

Анализата на влијанијата врз животната средина, како превентива, има 
за цел да ги идентификува можните проблеми, да ги рационализира трошоците 
и да направи оптимален избор на мерките за заштита на животната средина. За 
разлика од “пасивниот” пристап, со кој се применуваат заштитни мерки по 
настанатиот проблем, што претставува финансиско оптоварување на 
производителите, давачите на услуги и општеството во целост, превентивната 
заштита на животната средина се трансформира во елемент на развој и 
појдовна основа за глобалното управување со животната средина засновано на 
принципите на одржливиот развој. Одржувањето на континуитет во следењето 
на состојбите во медиумите и областите на животната средина, дава претстава 
за трендот на промени кои настанале во текот на подолг временски период на 
анализираното подрачје, како основа за планирање и предвидување на 
промените кои би можело да се очекуваат во животната средина во 
временската рамка на која се однесува планскиот документ. 

Можни закани по животната средина од предвидениот за изградба на 
објект со основна класа на намена Г3 - сервиси се: нарушување на квалитетот 
на воздухот, водите и почвата како резултат на емисија на загадувачки 
материи, зголемени нивоа на бучава и вибрации, несоодветно управување со 
отпадот, прекумерна експлоатација на природните ресурси и нарушување на 
стабилноста на екосистемите. 

Со цел да се обезбеди заштита и унапредување на животната 
средина при изработката на Локална урбанистичко-планска документација 
за изградба на објект со основна класа на намена Г3 – сервиси, 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. 

Со Просторниот план на регионот на заштитните зони на изворот Рашче 
направена е анализа на територијата на Првата и Втората поширока заштитна 
зона на изворот, при што со анализа на природните фактори опфатен е 
просторот на целокупното сливно подрачје. Предметната локација, се наоѓа во 
II заштитна зона на изворот Рашче. 

На подрачјето, емисијата на загадувачките материи во воздухот, се 
должи на отпадните гасови од индустриското производство и сообраќајот. Во 
споредба со градовите што се сметаат за средини со најлош квалитет на 
воздухот во Републиката, Тетово има најголеми количества на емитирана 
прашина, додека количествата на емитиран CO2 се помали од Битола и Скопје, 
а поголеми од Велес. Поради тоа што не се врши мониторинг на емисиите на 
отпадни гасови од поединечните извори на загадување, отежната е проценката 
на реалната состојба и истовремено се наметнува потребата од интегрирање 
на компонентата на управување со квалитетот на воздухот во урбанистичкото 
планирање. Потребно е 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 уреди околниот простор со 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. 

Загадувањето на водите во Полошката котлина е последица на 
ерозивните процеси, преку кои се внесуваат големи количини на минерали и 
органски материи, испуштање на ефлуенти од домаќинствата, индустријата, 
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земјоделието (полјоделството и сточарството), присуство на неуредени и диви 
депонии. Од проценетиот квалитет на водите во Вардар, е утврдено 
перманентно отстапување од пропишаниот квалитет, особено по вливот на 
комуналните и индустриските отпадни води од Тетово, што се одразува на 
податоците за квалитетот на водата на мерното место Сараќино. Да се 
предвидат соодветни технички зафати за пречистување на отпадните води и 
имплементација на технологии кои ќе овозможат нивно повторно искористува-
ње за истата или друга намена, и 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. 

При реализација на предвидените активности на терен да се внимава да 
не дојде до искористување на земјиштето на начин и обем со кој би се 
загрозиле неговите природни вредности. 

Со цел да се избегнат негативните ефекти од бучавата врз здравјето на 
населението во непосредната околина и да се почитуваат пропишаните 
гранични вредности за дозволено ниво на бучава во животната средина, 
потребно е да се превземат активности за намалување на бучавата и 
вибрациите од опремата. 

Неопходно е 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. 

Заштита на природното наследство 

Од областа на заштита на природата (природното наследство, 
природните реткости и биолошката и пределската разновидност), 
Локалната урбанистичко-планска документација треба да се усогласи со 
Просторниот план на Република Македонија на тој начин што, врз основа на 
режимот за заштита, ќе се организира распоред на активности и изградба на 
објекти кои ќе се усогласат со барањата кои ги поставува одржливото 
користење на природата и современиот третман на заштитата. 

Особено внимание при заштита на природата, треба да се посвети на 
начинот, видот и обемот на изградбата што се предвидува во заштитените 
простори за да се одбегнат или да се надминат судирите и колизиите со 
инкомпатабилните функции. За таа цел е неопходно почитување на следните 
принципи: 

– Оптимална заштита на просторите со исклучителна вредност; 

– Зачувување и обновување на постојната биолошка и пределска 
разновидност во состојба на природна рамнотежа; 

– Обезбедување на одржливо користење на природното наследство во 
интерес на сегашниот и идниот развој, без значително оштетување на 
деловите на природата и со што помали нарушувања на природната 
рамнотежа; 

– Спречување на штетните активности на физички и правни лица и 
нарушувања во природата како последица на технолошкиот развој и 
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извршување на дејности, односно обезбедување на што поповолни 
услови за заштита и развој на природата; 

– Рационална изградба на инфраструктурата; 

– Концентрација и ограничување на изградбата; 

– Правилен избор на соодветна локација. 
Согласно Законот за заштита на природата (Службен весник на РМ, 

број.67/04, 14/06, 84/07, 35/10, 47/11, 148/11, 59/12,13/13, 163/13, 41/14, 146/15, 
39/16, 63/16 и 113/18) и Законот за животна средина (Службен весник на РМ, 
број.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 
42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16 и 99/18) потребно е внесување на мерки за 
заштита на природата при планирањето и уредувањето на просторот и истите 
треба строго да се почитуваат. 

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 објект со основна класа на намена 
Г3 - сервиси, нема регистрирано ниту евидентирано природно наследство. 

Доколку при изработка на Локалната 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 мерки за заштита 
на природното наследство: 

– Утврдување на границите и означување на сите објекти кои би можеле 
да бидат предложени и прогласени како природно наследство; 

– Забрана за вршење на какви било стопански активности кои не се во 
согласност со целите и мерките за заштита утврдени со правниот акт за 
прогласување природното добро или Просторниот план за подрачје со 
специјална намена; 

– Магистралната и останатата инфраструктура (надземна и подземна) да 
се води надвор од објектите со природни вредности, а при помали 
зафати потребно е нејзино естетско вклопување во природниот пејзаж; 

– Воспоставување на мониторинг, перманентна контрола и надзор на 
објектите со природни вредности и преземање на стручни и управни 
постапки за санирање на негативните појави; 

– Воспоставување на стручна соработка со соодветни институции во 
окружувањето; 

– Почитување на начелата за заштита на природата согласно Законот за 
заштита на природата. 

Заштита на културното наследство 

Во своето милениумско постоење, човековата цивилизација од 
праисторијата до денес, на територија на Р Македонија, оставила значајни 
траги од вонредни културни, историски и уметнички вредности кои го 
потврдуваат постоењето, континуитетот и идентитетот на македонскиот народ 
на овие простори. 

Просторниот аспект на недвижното културно наследство е предмет на 
анализа во корелација со долгорочната стратегија на економски, општествен и 
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просторен развој, односно стратегија за зачувување и заштита на тоа 
наследство во услови на пазарно стопанство. 

Републичкиот завод за заштита на спомениците на културата, за 
потребите на Просторниот план на Републиката, изготви Експертен елаборат 
за заштита на недвижното културно наследство во кој е даден Инвентар на 
недвижното културно наследство од посебно значење. 

Инвентарот содржи список на регистрирани и евидентирани недвижни 
културни добра, што подразбира список на недвижните предмети со утврдено 
својство споменик на културата, односно на недвижните предмети за кои 
основано се претпоставува дека имаат споменично својство. Тоа се: 
археолошки локалитети, цркви, манастири, џамии, бањи, безистени, кули, саат 
кули, турбиња, мавзолеи, конаци, мостови, згради, куќи, стари чаршии, стари 
градски јадра и други споменици со нивните имиња, локации, блиските 
населени места, период на настанување и општините во кои се наоѓаат 
спомениците. 

Согласно постоечката законска регулатива, видови на недвижно културно 
наследство се: споменици, споменични целини и културни предели. 

Значаен дел од недвижното културно наследство (околу 45%), се наоѓа 
во руралните средини и ридско - планинските подрачја, кои се целосно или 
делумно напуштени, што значително ја усложнува нивната заштита и 
користење. 

На подрачјето на катастарската општина која е предмет на анализа има 
регистрирани недвижни споменици на културата (Експертен елаборат): 

 
1. Мост на река Вардар, Желино, турски период; 

 
На подрачјето на катастарската општина која е предмет на анализа има 

евидентирани недвижни споменици на културата (Експертен елаборат): 
 

1. Археолошки локалитет “Бело Поле”, Желино, неолит, антички, 
византиски период и среден век;  

2. Археолошки локалитет “Градиште”, Желино, праисторија и римски 
период; 

3. Археолошки локалитет “Грамаѓе”, Желино, римски период. 
 

Во Археолошката карта на Република Македонија, која ги проучува 
предисториските и историските слоеви на човековата егзистенција, од 
најстарите времиња до доцниот среден век, на анализираното подрачје на 
катастарската општина, се евидентирани следните локалитети: 

КО Желино – Бело Поле, наслеба од неолитско,од римско време и од 
среден век лоцирана северозападно од селото на десниот брег на реката 
Вардар. Градиште, наслеба од бронзено и од доцноантичко време,се наоѓа 
над селото на висок рид на зарамнето плато. Грамаѓе, населба од 
доцноантичко време се наоѓа 2 km северно од селото. 

Според Просторниот план на Р Македонија, најголем број на цели се 
однесуваат на третманот и заштитата на културното наследство во плановите 
од пониско ниво. 

При изработка на планска документација од пониско ниво, да се утврди 
точната позиција на утврдените локалитети со културно наследство и во 
таа смисла да се применат плански мерки за заштита на недвижното 
наследство: 
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– задолжителен третман на недвижното културно наследство во процесот 
на изработката на просторните и урбанистичките планови од пониско 
ниво заради обезбедување на плански услови за нивна заштита, 
остварување на нивната културна функција, просторна интеграција и 
активно користење на спомениците на културата за соодветна намена, 
во туристичкото стопанство, во малото стопанство и услугите, како и во 
вкупниот развој на државата; 

– планирање на реконструкција, ревитализација и конзервација на 
најзначајните споменички целини и објекти и организација и уредување 
на контактниот, околниот споменичен простор заради зачувување на 
нивната културно - историска димензија и нивна соодветна презентација; 

– измена и дополнување на просторните и урбанистичките планови заради 
усогласување од аспект на заштитата на недвижното културно 
наследство. 
Согласно Закон за просторно и урбанистичко планирање(„Службен 

весник на Република Македонија" број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 
64/18,168/18) културното недвижно наследство во просторните и урбанистички 
планови треба да се третира на начин кој ќе обезбеди негово успешно 
вклопување во просторното и организационо ткиво на градовите и населените 
места или пошироките подрачја и потенцирање на неговите градежни, 
обликовни и естетски вредности. 

Туризам и организација на туристички простори 

Туризмот и угостителството со својата основна функција-прифаќање, 
сместување и истовремено задоволување на голем број разновидни барања и 
желби на туристите, влијае врз вкупната економија и развојот на одредена 
средина, а исто така има изразено влијание и врз просторот во кој ја извршува 
својата дејност. Туризмот со своето мултиплицирано влијание во процесот на 
стопанисување, посредно и непосредно, ги вклучува и другите гранки и дејности 
во вкупната понуда на туристичкиот пазар. Ова пред сé, се однесува на 
угостителството, трговијата, сообраќајот, занаетчиството, здравството и на 
разни други видови услуги. Исто така, преку туризмот се нудат и се продаваат 
нематеријални вредности, како што се: разни информации, обичаи, фолклор, 
забава, спортско-рекреативни активности и слично. 

Врз основа на комплексно согледаните природни и создадени услови и 
ресурси по обем, квалитет, распространетост или уникатност, функционалност, 
атрактивност и степен на активираноста, на територијата на Р Македонија како 
посебни целини може да се издвојат следните видови на туристички 
потенцијали: водените површини, планините, бањите, целините и добрата со 
природно и културно наследство, транзитните туристички правци, градските 
населби, ловните подрачја и селата. 

Согласно со основните долгорочни цели, концептот и критериумите за 
развој и организација на туристичката понуда, во Р Македонија се дефинирани 
вкупно 10 туристички региони со 54 туристички зони.  

Предметната локација припаѓа на Шарско - Полошки туристички 
регион со утврдени 3 туристички зони и 14 туристички локалитети. Во 
непосредна близина, северно од локалитетот, минува Транзитен туристички 
коридор којшто е од регионално значење. 
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Заштита од воени разурнувања, природни и техничко-технолошки 
катастрофи 

Согласно Просторниот план на Република Македонија, предметната 
локација за коja се наменети условите за планирање на просторот за 
изработка на ЛУПД за изградба на објект со основна класа на намена Г3 - 
сервиси, м.в.„Дрнауре“, КО Желино, Општина Желино, се наоѓа во 
простори со висок степен на загрозеност од воени дејства. Тоа се простори 
кои во случај на војна би се нашле во зафатот на стратегиските насоки на 
нападот на агресорот. Истовремено тоа се насоки кои се совпаѓаат со 
природните комуникациски коридори во кои се сконцентрирани најразвиените 
физички структури и се со најгуста населеност. Оттука во случај на војна во 
овие простори може да се очекува висок степен на повредливост на физичките 
структури, луѓето и материјалните добра. 

Согласно со Законот за заштита и спасување, задолжително треба да 
се применуваат мерките за заштита и спасување кои опфаќаат 
урбанистичко-технички и хуманитарни мерки. 

Согласно Законот за заштита и спасување („Службен весник на 
Република Македонија" број 93/12 - пречистен текст, 41/14, 129/15, 71/16, 106/16 
и 83/18), мерките за заштита и спасување задолжително се применуваат во 
процесот на планирање и уредување на просторот и проектирање и изградба 
на објектите, на начин кој го уредува Владата со подзаконски акт. 

Засолнувањето опфаќа планирање, изградба, одржување и користење на 
јавните засолништа, одржување и користење на изградените засолништа и на 
другите заштитни објекти за заштита на населението, материјалните добра и 
културното наследство на Републиката. Јавните засолништа се планираат 
согласно со програмата на Владата за мерките за заштита и спасување и 
програмата на единиците на локалната самоуправа за мерките за заштита и 
спасување, а истите се вградени во урбанистичките планови.  

 Јавните засолништа според отпорноста се градат како засолништа за 
основна заштита, во согласност со техничките нормативи за изградба на јавни 
засолништа што ги донесува директорот на Дирекцијата.  

 Државата има обврска за изградба на јавни засолништа само во случај 
на исклучително загрозени објекти што ќе ги утврди Дирекцијата врз основа на 
геолошко- хидролошките и сеизмичките карактеристики на земјиштето и на 
капацитетот на задоволување на потребите за засолнување. Единиците на 
локалната самоуправа имаат обврска да градат јавни засолништа со кои ќе ги 
задоволат потребните капацитети за засолнување на луѓето, материјалните 
добра и културното наследство на своето подрачје.  

Начинот на изградба на јавните засолништа и одржувањето и 
користењето на веќе изградените засолништа и други заштитни објекти и 
определување на потребниот број на засолнишни места со уредба ги уредува 
Владата. 

Сеизмичките појави - земјотресите се доминантни природни 
непогоди во Република Македонија, кои можат да имаат катастрофални 
последици врз човекот и природата. Присутни се низ вековите, на десет 
сеизмички жаришта во земјата или во нејзината поблиска и поширока околина. 
Земјотресите со умерени магнитуди (М<6,0) можат да предизвикаат сериозни 
разурнувања, бидејќи традиционално градените објекти, особено во руралните 
средини, не можат да ги издржат овие земјотреси без значителни оштетувања. 
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Историските податоци покажуваат дека силните земјотреси генерирани на 
територијата на државата се проследени и со појава на колатерални хазарди 
(ликвификација, одрони, свлечишта, пукнатини, раседници, померувања), со 
доминантни одрони и свлечишта, што уште повеќе ги зголемува негативните 
последици на земјотресите. 

Во досегашниот просторен развој на Републиката, природните богатства, 
географските, морфолошките и другите погодности имале доминантно влијание 
врз изградбата и уредувањето на нејзината територија, без оглед на присутните 
сеизмички ризици. Тоа создава конфликтна ситуација во која најголемите 
градови, најголем број на населението, индустриските капацитети и 
најзначајните комуникации, како што се коридорите север - југ и исток - запад, 
се лоцирани во зоните со најголема сеизмичност (интензитет од VII – X степени 
на МКС -64). 

Локацијата за која се наменети условите за планирање на просторот се 
наоѓа во зона со VIII степени по Меркалиевата скала на очекувани 
земјотреси. 

Намалување на сеизмичкиот ризик може да се изврши со 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. 

Во инвестиционите проекти треба да се разработат мерките за заштита 
на човекот, материјалните добра и животната средина од природни 
катастрофи. 

Неопходно е перманентно ажурирање на плановите за заштита од 
елементарни непогоди, кои согласно законските обврски постојат за целата 
територија на државата, поради присутниот сеизмички хазард, како и 
изложеноста на други природни катастрофи. Со реализација на наведените 
приоритети се создаваат реални услови за успешна инженерска превенција и 
намалување на сеизмичкиот ризик на територијата на целата Држава, односно 
за ефикасен менаџмент на ефектите и вонредните состојби предизвикани од 
силните сеизмички сили. 

За успешно функционирање на заштитата од природни и елементарни 
катастрофи во процесот на урбанистичко планирање потребно е да се 
преземат соодветни мерки за заштита од пожари, односно евентуалните 
човечки и материјални загуби да бидат што помали во случај на пожари. 

Во однос на диспозицијата на противпожарната заштита, предметната 
локација во случај на пожар ќе ја опслужуваат противпожарни единици од 
градот Тетово. 

Во процесот на планирање потребно е да се води сметка за 
конфигурацијата на теренот, степен на загрозеност од пожари и услови кои им 
погодуваат на пожарите: климатско-хидролошките услови, ружата на ветрови и 
слично кои имаат влијание врз загрозеност и заштита од пожари.  

Заради поуспешна заштита во урбанистички планови се превземаат низа 
мерки за отстранување на причините за предизвикување на пожари, 
спречување на нивното ширење, гаснење и укажување помош при 
отстранување на последиците предизвикани со пожари, кои се однесуваат на: 

− изворите за снабдување со вода, капацитетите на водоводната мрежа и 
водоводните објекти кои обезбедуваат доволно количество вода за 
гаснење на пожари; 
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− оддалеченоста меѓу зоните предвидени за станбени и јавни објекти и 
зоните предвидени за индустриски објекти и објекти за специјална 
намена за сместување лесно запаливи течности, гасови и експлозивни 
материи; 

− широчината, носивоста и проточноста на патиштата со кои ќе се 
овозможи пристап на противпожарни возила до секој објект и нивно 
маневрирање за време на гаснење на пожарите. 
Заштитата од пожари опфаќа мерки и дејности од нормативен, 

оперативен, организационен, технички, образовно-воспитен и пропаганден 
карактер, кои се уредени со Законот за заштита и спасување, како и Уредбата 
за спроведување на заштитата и спасувањето од пожари. 

При појава на природни стихии, како што се поплавите, секое 
организирано општество превзема активни и пасивни мерки за организирана 
одбрана. 

Појавата на поплави првенствено е поврзана со природните езера и 
хидрографската мрежа, но најчестиот вид на поплави и најголемата опасност 
од нив, сепак, доаѓа од поројните водотеци. Согласно со ова за донесување на 
брзи, исправни и ефикасни одлуки неопходно е да се располага со: 

− однапред разработен план; 
− сигурни информации за состојбата во загрозеното подрачје; 
− сигурни прогностички информации за очекуваните сосотојби; 

Од метеоролошки појави со карактеристики на елементарни непогоди се 
манифестираат појавата на град, луњени ветрови и магли.  

Едно од можните и неопходно потребни превентивни мерки за заштита 
од техничко - технолошки катастрофи е планирањето, 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.  

Потребна е доследна примена на основните методолошки постапки за 
планирање и уредување на просторот: 

− оценка на состојбите на природните компоненти на животната средина и 
степенот на загрозеност од појава на технички катастрофи; 

− оценка на оптовареноста на просторот со технолошки системи со 
одредено ниво на ризик; 

− анализа на меѓусебната зависност на природните услови и постојните 
технолошки системи; 

− дефинирање на нивото на постојниот ризик при редовна секојдневна 
работа на технолошките системи и при појавата 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 де 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; 
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− вградување на мерките на кои се заснова организацијата на заштита и 
спасување на човечките животи и материјалните добра од техничко-
технолошки катастрофи во определувањето на намената на просторот; 

− интегрирање на елементите на загрозеноста 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 сигурносни, 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 одбегнување на технолошки катастрофи. 

Второ ниво: се однесува 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 акциденти. 

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 и експлозии. 

При изработката на плановите од пониско ниво треба да се има предвид 
следното: 

− Потребата од оформување на системот на евиденција и анализа на 
технолошките акциденти, 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. 

− Изработка на соодветни планови и програми за заштита на населението 
и едукација и тренинг на персоналот во случај на евентуална техничка 
катастрофа. 
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Усогласување на планската документација со Просторниот план 

Сите активности во просторот треба да се усогласат со насоките на 
Просторниот план на државата, особено значителните и оние кои се 
однесуваат на планирањето и изградбата на: 

‡ државните инфраструктурни системи (патишта, железници, воздушен 
сообраќај, телекомуникации); 

‡ енергетските системи, енерговоди и поголеми водостопански системи; 
‡ градежните објекти важни за Државата; 
‡ капацитетите на туристичката понуда; 
‡ стопанските комплекси и оние кои се однесуваат на поголеми 

концентрации (слободни економски зони); 
‡ капацитетите за користење на природните ресурси. 

Просторните планови на регионите и подрачјата од посебен интерес и 
урбанистичките планови се усогласуваат со Просторниот план на Републиката, 
особено во однос на следните елементи: 

‡ намената и користењето на површините; 
‡ мрежата на инфраструктура; 
‡ мрежата на населби; 
‡ заштитата на животната средина. 

Насоките на Просторниот план на Републиката во однос на намената и 
користењето на површините се однесуваат на заложбата при изработката на 
урбанистичките планови, површините за сите урбани содржини треба да се 
бараат исклучиво на површини од послаби бонитетни класи (над IV категорија); 

Посебни мерки и активности за остварување на рационалното користење 
и заштита на просторот, како и посебни интереси на просторниот развој се: 

1. Обезбедување на спроведување на постојните закони и прописи со кои 
се заштитува просторот, ресурсите и националното богатство и се 
организира и уредува просторот со цел за вкупен развој. 

2. Рационално користење на подрачјата за градба и нивно проширување 
или формирањето на нови врз база на критериумите за изготвување на 
соодветна планска документација. 

3. Насоките и критериумите за уредување на просторот надвор од 
градежните подрачја треба да се утврдат со помош на стручни основи и 
упатствата од ресорите на земјоделството, водостопанството, 
шумарството и заштитата на животната средина.  

4. Создавање на услови за лоцирање на мали стопански единици. 
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ЗАКЛУЧНИ СОГЛЕДУВАЊА 

Условите за планирање на просторот за изработка на Локална 
урбанистичко-планска документација за изградба на објект со основна 
класа на намена Г3 - сервиси, на КП 1086/1, м.в.„Дрнауре“, КО Желино, 
Општина Желино. Површината на планскиот опфат изнесува 0,4 ha и 
зафаќа земјоделско земјиште: нива (II класа). 

Планскиот опфат навлегува во II заштитна зона на изворот Рашче. 
Условите за планирање треба да претставуваат влезни параметри и 

насоки при планирањето на просторот и поставувањето на планските 
концепции и решенија по сите области релевантни за планирањето во 
соодветниот плански документ, обработени во Просторниот план на 
Република Македонија и Просторниот план за регионот на заштитните 
зони на изворот Рашче. 

При изработка на планската документација, треба да се земат во 
предвид горенаведените забелешки и следните поединечни заклучни 
согледувања од секторските области опфатени со Просторниот план на 
Република Македонија и Просторниот план за регионот на заштитните 
зони на изворот Рашче: 

Економски основи на просторниот развој 

− Локацијата за која се наменети Условите за планирање на просторот 
за изработка на ЛУПД за изградба на објект со основна класа на 
намена Г3 - сервиси, м.в. „Дрнауре“, КО Желино, Општина Желино 

на површина од 0,4 ha, 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. 

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 нива (II класа). 

− Согласно утврдениот втор степен на заштита во рамки на втората 
заштитна зона на изворот Рашче во доменот на полјоделството и 
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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. 

Водостопанство и водостопанска инфраструктура  

– Просторот на кој се предвидува изградба на стопански компекс со 
намена Г3 – сервиси, се наоѓа во втората заштитна зона 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, 
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количествата на водите и режимот на површинските и подземните 
води 

• Експлоатацијата на минерални уровини 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. 

– При обезбедувањето на потребните количини на вода за стопанскиот 
комплекс потребна е синхронизирана изградба на водостопански објекти 
со кои ќе се овозможи повеќе корисници да се снабдуваат со квалитетна 
вода, рационално користење на водата преку примена на модерни 
технички решенија во управувањето со водоснабдителниот систем. 

– Околу изворникот кој ќе се користи за водоснабдување да се оформат 
заштитни зони и да се дефинира режим на заштита во зоните. 

Енергетика и енергетска инфраструктура 

– Локацијата за изградба на објект со намена Г3-сервиси во КО Желино, 
Општина Желино, нема конфликт со постојните и планирани енергетски 
водови. 

– За електроенергетските корисници потребно е да се обезбеди сигурно и 
непрекинато снабдување со електрична енергија со напон кој ќе биде во 
дозволените граници.  

Урбанизација и мрежа на населби 

– Објектот со основна класа на намена Г3 - сервиси, на КП 1086/1, 
м.в.„Дрнауре“, КО Желино, Општина Желино се наоѓа во II (втора) 
заштитна зона на изворот и би требало да предизвика позитивни 
импулси и ефекти од аспект на повисока организација, инфраструк-
турна опременост и уреденост на просторот, зголемено ниво на 
функционална и комунална опременост, сето тоа базирано врз 
принципите на одржив развој како и максимално почитување и 
вградување на нормативите и стандардите за заштита на животната 
средина. 

Домување 

− Иницијатива за изработка на Локална урбанистичко-планска 
документација за изградба на објект со основна класа на намена Г3 - 
сервиси, м.в. „Дрнауре“, КО Желино, Општина Желино, го подржува 
концептот, кој нуди квалитетни услуги во функција на стопанскиот 
развој а кој се базира на популацијата и станбениот фонд во 
населбите во непосредна близина. 

Јавни функции  

− Предложената локација изработка на Локална урбанистичко-планска 
документација за изградба на објект со основна класа на намена Г3 - 
сервиси, м.в. „Дрнауре“, КО Желино, Општина Желино, е надвор од 
урбаниот опфат на најблиската населба и нема препораки за 
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организација на јавни функции на неа, 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 "Р1" и е со ознака: 
Р1206 - (Клучка Матка-врска со А2-Групчин-Тетово-Боговиње-Врапчиште-
Гостивар-врска со А2). 

– 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 објект со намена Г3-сервиси во КО Желино, 
Општина Желино, нема конфликт со постојните и планирани 
радиокомуникациски и кабелски електронско комуникациски мрежи. 

– Преку кабелските електронски комуникациски мрежи, на крајните 
корисници треба да им се обезбеди сигурен пренос на јавни електронски 
комуникациски услуги со задоволување на одредени општи и посебни 
услови за квалитет, во согласност со Законот за електронските 
комуникации и препораките за обезбедување на одредено ниво на 
квалитет на пренос. 

Заштита на животната средина 

– Со цел да се обезбеди заштита и унапредување на животната 
средина при изработката на Локална урбанистичко-планска 
документација за изградба на објект со основна класа на намена Г3 – 
сервиси, 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. 

– Да се внимава да не дојде до искористување на земјиштето на начин и 
обем со кој би се загрозиле неговите природни вредности. 

– Да се следи и контролира присуството на загадувачки материи во 
воздухот со цел да се одржи квалитетот на воздухот во граници на 
дозволените нивоа на емисии. 

– Да се предвидат соодветни технички зафати за пречистување на 
отпадните води и имплементација на технологии кои ќе овозможат нивно 
повторно искористување за истата или друга намена. 

– Да се контролира квалитетот на пречистените отпадни води пред 
испуштање во најблискиот реципиент, со цел да се усогласат 
вредностите на концентрацијата на материите присутни во пречистената 
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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 природно наследствo 

– Согласно Студијата за заштита на природното наследство, 
изработена за потребите на Просторниот план на Република 
Македонија на просторот кој е предмет на разработка на Локална 
урбанистичко-планска документација за изградба на објект со 
основна класа на намена Г3 - сервиси, нема регистрирано ниту 
евидентирано природно наследство. 

– Доколку при изработка на Локалната 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. 

Заштита на културно наследство  

− Согласно податоците од Експертниот елаборат за заштита на 
културното наследство и Археолошката карта на Р Македонија на 
подрачјето на катастарската општина Желино, има регистрирани и 
евидентирани недвижни споменици на културата. 

− При изработка на планска документација од пониско ниво да се утврди 
точната локација на евидентираното и регистрираното културно 
наследство и во таа смисла да се применат соодветните плански мерки 
за заштита на истото.  

− Доколку при изведување на земјаните работи се наиде на археолошки 
артефакти, односно дојде до откривање на материјални остатоци со 
културно-историска вредност, потребно е да се постапи во согласност со 
постоечката законска регулатива (Закон за заштита културното 
наследство - „Службен весник на Република Македонија" број 20/04, 
115/07, 18/11, 148/11, 23/13, 137/13, 164/13, 38/14, 44/14, 199/14, 104/15, 
154/15, 192/15, 39/16, 11/18,20/19), односно веднаш да се запре со 
отпочнатите градежни активности и да се извести надлежната 
институција за заштита на културното наследство. 
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Туризам и организација на туристички простори 

− Предметната локација за којашто се наменети Условите за планирање, 
припаѓа на Шарско - Полошки туристички регион со утврдени 3 
туристички зони и 14 туристички локалитети. Во непосредна близина, 
северно од локалитетот, минува Транзитен туристички коридор којшто е 
од регионално 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 објект со основна класа на 
намена Г3 - сервиси, м.в.„Дрнауре“, 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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    ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА   ЗА ИЗГРАДБА НА СЕРВИСЕН   
ОБЈЕКТ СО НАМЕНА Г3-СЕРВИСИ, НА КП 1086/1, М.В. “ДРНАУРЕ” КО ЖЕЛИНО, ОПШТИНА ЖЕЛИНО 
 

Тетово, септември, 2020 год.                               - 15 -                                              Про-инженеринг . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) НУМЕРИЧКИ ДЕЛ 
 
2.1 Нумерички показатели на постојната состојба на градбите-НЕ СЕ 
ЕВИДЕНТИРАНИ ГРАДБИ 
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2) НУМЕРИЧКИ ДЕЛ 
 
2.1 Нумерички показатели на постојната состојба на градбите-НЕ СЕ 
ЕВИДЕНТИРАНИ ГРАДБИ 
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Б. ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА   

1.  ВИД НА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Локалната урбанистичко – планска документација (ЛУПД) за изградба на објект 
со намена Г3 - Сервиси, на КП 1086/1, м.в Дрнауре, КО Желино, општина Желино се 
изработува врз основа на член 46 став 1 од Законот за просторно и урбанистичко 
планирање( “Сл.Весник на РМ бр. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16 ,163/16,64/18 и 
168/18), Правилникот за поблиската содржина, форма и начин на обработка на 
генерален урбанистички план, детален урбанистички план, урбанистички план за 
село, урбанистички план за вон населено место и регулациски план на генерален 
урбанистички план, формата, содржината и начинот на обработка на урбанистичко-
плански документации и архитектонско-урбанистичкиот проект и содржината, 
формата и начинот на обработката на проектот за инфраструктура (“Сл.Весник на 
РМ бр.142/15 и 142/17), Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко 
планирање (“Сл.Весник на РМ бр. 142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16,134/16 
,33/17 и 86/18)  и другата законска регулатива од областа на уредувањето на 
просторот и урбанистичкото  планирање. 
Подрачјето на планскиот опфат од 0,43ха. 

2.  ГЕОГРАФСКА И ГЕОДЕТСКА МЕСТОПОЛОЖБА НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ 

ПЛАНСКИОТ ОПФАТ 

Границата на планскиот опфат на Локалната урбанистичко – планска 
документација (ЛУПД) за изградба на сервисен објект со намена Г3 – Сервиси, на 
КП 1086/1, м.в. “Дрнауре” во графичкиот дел од планската документација е 
прикажана со линија која ги поврзува сите прекршни точки, кои може да се отчитаат 
на дигитализирана векторизирана подлога врз која се изработени графичките 
прилози. Предметниот плански опфат е со површина од 0,43ха.  
 
  

Ред. 

Број 
x y 

1 7505375.77 4649411.69 

2 7505370.27 4649420.47 

3 7505368.95 4649429.57 

4 7505365.15 4649440.61 

5 7505357.41 4649444.25 

6 7505347.02 4649447.25 

7 7505338.26 4649447.61 

8 7505324.18 4649448.25 

9 7505313.26 4649450.49 

10 7505307.27 4649455.18 

11 7505306.74 4649449.02 

12 7505310.69 4649432.62 

13 7505314.44 4649405.99 

14 7505315.83 4649376.14 

15 7505325.91 4649377.26 

16 7505385.52 4649383.72 

17 7505395.54 4649384.81 

18 7505394.61 4649387.59 

19 7505391.16 4649394.41 

20 7505386.19 4649400.22 
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3.  ТЕКСТУАЛНИ ОДРЕДБИ ОД ПРОСТОРЕН ПЛАН НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Условите за планирање се во целост дадени како прилог кон оваа  ЛУПД и се негов 
составен дел. 

4.  ПЛАНСКА ПРОГРАМА 

Планската програма е дадена изворно, во целост, како прилог кон овој  ЛУПД и е 
негов составен дел. 

5. ОПИС И ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПЛАНСКИОТ КОНЦЕПТ ЗА ПРОСТОРНИОТ 
РАЗВОЈ И ХАРМОНИЗАЦИЈАТА НА ПРОСТОРОТ НА ПОДРАЧЈЕТО ВО 
РАМКИТЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ 

Планскиот концепт е поставен врз основа анализата на просторот, анализата на 
можностите за просторен развој и Планската програма. Планскот концепт е во 
директна зависност од големината на гардежната парцела, природните фактори, 
конфигурацијата на теренот и од можностите за просторна композиција, односно 
естетско обликување на просторот. Планскиот концепт е условен и од мерките за 
заштита и спасување. 
Просторот нема посебни пејсажни вредности и претставува рамничарски терен.  
Целта на планскиот концепт е да изврши хармонизација на просторните создадените 
и природни услови и да поттикне развојот на туристичките активности 
Целиот плански опфат претставува една градежна парцела. 
Сообраќајниот концепт во основа е преземен од постојната состојба и врз него не се 
вршат никакви измени.  
Вака превземената сообраќајна мрежа овозможува нормално одвивање на 
сообраќајот до планираниот простор. 

6.  ОПИС И ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПЛАНСКИТЕ РЕШЕНИЈА ЗА ИЗГРАДБА, НА 
НАМЕНСКАТА УПОТРЕБА НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ 

Влезот во предметната градежна парцела бр.1 е од постојниот локален пат. 
Планирана е намена Г3 - Сервиси, што е во согласност со издадените услови за 
планирање, како и со барањата на инвеститорот.Како компатибилна намена на 
основната намена се планирани класите на намена :Б1 – мали комерцијални и 
деловни намени, Б2 – големи трговски единици, Б4 – деловни простори, Д2 – 
заштитно зеленило, Д3 – спорт и рекреација, Д4 – меморијални простори, Г2 – лесна 
и незагадувачка индустрија и Г4 – стоваришта со максимално учество на збирот на 
компатибилните класи на намени, во однос на основната намена од 49%, а согласно 
Прилог 1 од член 32 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко 
планирање(“Сл.Весник на РМ бр. 142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16,134/16 
,33/17 и 86/18). Задоволувањето на бројот на паркинг места во однос на 
планираната површина за градба ќе се реализира во рамки на градежната парцела и 
истото ќе биде услов за реализирање на вкупната изградена површина и 
максималната висина на градбата до венец. Реализацијата на предметната 
градежна парцела ќе биде преку изработка на основен проект. 
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7. ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИГРАДБА, РАЗВОЈ И КОРИСТЕЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕТО И 
ГРАДБИТЕ 

 
Регулациски линии 
 
Од Регулациските линии се прикажани регулационите линии и границите на 
градежните парцели во графичките прилози изработени во размер 1: 1000. 
 
Градежна линија 
 
Градежната линија претставува граница на површината за градење во градежната 
парцела и ја дефинира просторната граница во која може да се гради градбата. Во 
Локалната урбанистичко – планска документација (ЛУПД) за изградба на 
сервисен објект со намена Г3 – сервиси ,на  КП1086/1, м.в Дрнауре, КО Желино, 
општина Желино површината за градење е ограничена со  градежни линии, а 
растојанието меѓу градежните линии и границата на градежната парцела е утврдена 
и котирана во графичките прилози.  
 
Површини за градење 
Со површината за градење се утврдува делот од градежната парцела која се 
предвидува за поставување на градбата. 
Во Локалната урбанистичко – планска документација (ЛУПД) за изградба на 
сервисен објект со намена Г3 – сервиси ,на  КП1086/1, м.в Дрнауре, КО Желино, 
општина Желино, 1(една) градежна парцела се планира со класа на намена Г3 - 
сервиси. Реализацијата на предметната градежна парцела ќе биде преку изработка 
на основен проект. 
 
Височина на градење 
Максималната височина на градбата е планирана согласно со намената Г3 - сервиси 
и изнесува  9,0 м и спратност од П+1 (две нива). 
 

 
Процент на изграденост 
Со процентот е дадено колкав дел од градежното земјиште е зафатен со градба. 
Максималниот процент на изграденост на Г.П. 1 изнесува 50,00%. 
 
Коефициент на искористеност 
Коефициентот на искористеност го покажува интезитетот на изграденост . 
Максималниот коефициент на искористеност на Г.П. 1 изнесува 1,00 
 
Паркирање 
Потребите за паркирање ќе се решаваат во рамките на сопствената парцела со 
почитување на потребниот број на паркинг места како основен услов за изградба на 
максимално дозволената висина и површина за градба. Потребниот број на паркинг 
места ќе се определи преку изработка на основниот проект согласно член 59 од 
Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање(“Сл.Весник на 
РМ бр. 142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16,134/16 ,33/17 и 86/18). 
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Услови за движење на инвалидизирани лица 
За обезбедување услови за движење на инвалидизирани лица важат истите 
одредби од точка 13 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко 
планирање (“Сл.Весник на РМ бр. 142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16,134/16 
,33/17 и 86/18). 
 

 

 

 

Мерки за заштита 
 

- Обврзно да се почитуваат мерките за заштита на животната средина и 
природата, при изготвувањето на основните проекти за градбите и проектите 
за инфраструктура, согласно Законот за животната средина („Службен весник 
на Република Македонија“ број 53/2005, 81/2005, 24/2007, 159/2008, 83/2009, 
48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15 и 129/15,192/15 и 39/16). 

- Обврзно треба да се почитуваат мерките за заштита и спасување при 
изготвувањето на основните проекти за градба и проектите за 
инфраструктура,  согласно Согласно Законот за одбрана (Сл.в.на РМ 
бр.42/01), Законот за заштита и спасување („Службен весник на Република 
Македонија“ број 36/2004, 49/2004, 86/2008, 124/10, 18/11, 41/14, 129/15 и 
106/16), Законот за пожарникарство („Службен весник на Република 
Македонија“ број 67/2004, 81/2007, 55/13, 158/14, 193/15 и 39/16) и Законот за 
управување со кризи („Службен весник на Република Македонија“ број 
29/2005, 36/11, 41/14, 104/15 и 39/16), задолжително треба да се применуваат 
мерките за заштита и спасување. 

- При уредувањето на  градежните парцели, обврзно да се предвиди заштитен 
појас со широчина предвидена со нормативите, а која овозможува заштита од 
пожар. 

- Вградувањето соодветен режим за заштита на недвижното културно 
наследство во просторен и урбанистички план се врши според заштитно-
конзерваторски основи согласно чл. 71 од Законот за заштита на културно (Сл. 
Весник на РМ бр: 20/04, бр.71/04, бр.115/07, бр.18/11, бр.148/11 бр.23/13, 
137/13, 164/13, 38/14, 44/14, 199/14, 104/15, 154/15, 192/15 и 39/16) и 
Правилникот за содржина и методологија за изработка на заштитно-
конзерваторски основи за културно наследство (Сл. весник на РМ бр: 111/05). 

 

8. ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ГРАДБА, РАЗВОЈ И КОРИСТЕЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕТО И 
ГРАДБИТЕ 

 
Овие плански одредби се основа за изработка на локална урбанистичка планска 
документација, во рамките на планираната површина за градење. 
Градежна парцела бр. 1. 
  
Намена:Г3 - Сервиси 
 
Површина на градежна парцела                                                4347,05 м2 

Дозволена површина под градба 2173,52м2 

Вкупно изградена површина по спратови                            4347,04м2 
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Максимален број на спратови П+1 

Максимална височина на градбата до венец: 9, 0м  

Мах. Висинска кота на приземна плоча                                      0,15 - 1,20м 

Мах. Процент на изграденост (П) 50,00% 

Мах. Коефициент на искористеност 1,00 

Паркирање:  Во рамките на опфат, односно во самата градежна парцела. Точниот 
број на паркинг места ќе се определи со основниот проект, а согласно член 59 од 
Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање(“Сл.Весник на 
РМ бр. 142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16,134/16 ,33/17 и 86/18). 
Обезбедениот број на паркинг места да биде услов за реализација на планираната 
површина за градба и максималната висина на градбата. 
Колскиот пристап до градежната парцела е планиран директно од постојниот 
локален пат, кој се граничи со западната страна на предметниот плански опфат кој 
понатаму на јужната страна се поврзува со регионалниот пат  Р1206 - (Клучка 
Матка-врска со А2-Групчин-Тетово-Боговиње-Врапчиште- Гостивар-врска со А2). 
 се поврзува на автопатската и магистралната мрежа на државата. 
Градбата во градежната парцела да се разработува со изработка на Основенпроект. 
Како компатибилна намена на основната намена се планирани класите на наменаи 
тоа : Б1 – мали комерцијални и деловни намени, Б2 – големи трговски единици, Б4 – 
деловни простори, Д2 – заштитно зеленило, Д3 – спорт и рекреација, Д4 – 
меморијални простори, Г2 – лесна и незагадувачка индустрија и Г4 – стоваришта, со 
максимално учество на збирот на компатибилните класи на намени, во однос на 
основната намена од 49%,а согласно Прилог 1 од член 32 од Правилникот за 
стандарди и нормативи за урбанистичко планирање(“Сл.Весник на РМ бр. 142/15, 
217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16,134/16 ,33/17 и 86/18). 
Вкупната површина за градење во рамките на градежната парцела бр.1 изнесува 
2173,52м2, додека вкупно изградена површина по спратови на градбите во рамки на 
градежната парцела изнесува 4347,04м2. 
Согласно Законот за урбано зеленило(“Сл.Весник на РМ бр11/18),член 20, 
процентот на озеленетост изнесува 20% од површината на градежната 
парцела. 
 

Посебни услови за градба од доменот на водоснабдување и одведување на 
отпадните води 

Се до приклучување кон постојната селска водоводна мрежа на с.Желино, 
предметната градба да се поврзе  на планираниот бунар во рамки на самата 
градежна парцела. Приклучокот со примарниот вод да се изврши според важечките 
стандарди и нормативи за тој вид инфраструктура. 
 
До реализација на планираната фекална канализациона мрежа на с.Желино и 
приклучок на градбата кон истата, отпадните води од предметната градба да бидат 
прифатени  во водонепропусна септичка јама. 
 
По реализацијата и изградбата на планираната атмосферската канализациона 
мрежа за с.Желино, предметната градба да се поврзе во приклучна шахта 
(армиранобетонска, со прописен капак на отворот), поставена на пресекот со 
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осовината на примарниот одводен канал,а се дотогаш еден дел атмосферските води  
ќе бидат прифатени во попивателен бунар а другиот дел гравитачно ќе бидат 
одведени кон најблиските реципиенти. 
 

Посебни услови за градба од доменот на електроснабдувањето, јавното 
осветлување и електронските комуникации 

 
Градбата да се поврзе со новопланираната трафостаница СТ20/10 а понатаму со 
постојната електричната мрежа на с.Желино. 
Градбата да се приклучи во електронско-комуникациската мрежа во договор со 
надлежната институција Електродистрибудија ДОООЕЛ Скопје.  
 

Посебни услови за градба од доменот на сообраќајната инфраструктура 

Градбата во градежната парцела имаат колски пристап директно од постојниот 
локален пат, кој се граничи со западната страна на предметниот плански опфат кој 
понатаму на јужната страна се поврзува со регионалниот пат  Р1206 - (Клучка 
Матка-врска со А2-Групчин-Тетово-Боговиње-Врапчиште- Гостивар-врска со А2) се 
поврзува на автопатската и магистралната мрежа на државата. 
 

9.  ОПИС И ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПЛАНСКИТЕ РЕШЕНИЈА ЗА ИЗГРАДБА, НА 
СООБРАЌАЈНА И КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА 

Во оваа ЛУПД планските решенија за инфраструктурата: сообраќајниците, 
водоводната, канализационата, електричната и електронско-комуникациската 
инфраструктурна мрежа ќе се дефинираат со основниот проект согласно потребите. 

Сообраќајна инфраструктура 

За пристап во градежната парцела 1 ќе се користи постојниот локален пат, кој се 
граничи со западната страна на предметниот плански опфат кој понатаму на 
јужната страна се поврзува со регионалниот пат  Р1206 - (Клучка Матка-врска со 
А2-Групчин-Тетово-Боговиње-Врапчиште- Гостивар-врска со А2), се поврзува на 
автопатската и магистралната мрежа на државата. 
 
За планирање на профилот на пристапната улица до планиранираната градба, ќе се 
изврши со Проект за инфраструктура бидејќи со предметното ЛУПД неможе да се 
планира надвор од границите на планскиот опфат. 

Паркирање 

Потребниот број на паркинг места е планирано да се обезбеди во сопствената 
градежна парцела. Потребниот број на паркинг места и димензионирањето на истите 
ќе биде решено согласно со член 59 и член 61 од Правилникот за стандарди и 
нормативи за урбанистичко планирање (“Сл.Весник на РМ бр. 142/15, 217/15, 222/15, 
228/15, 35/16, 99/16,134/16 ,33/17 и 86/18). 
Анализата за потребниот број на паркинг места да се направи при изработка на 
основен проект. Обезбедувањето на потребниот број на паркинг места во сопствена 
парцела ќе биде основен услов за изградба до максимално дозволената висина и 
површина на градбата. 
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 Нивелманско решение 

При планиранњето на пристапната улица до планирата градба,со нивелманскиот 
план се дефинираат котите на нивелетата на сите осовински вкрсни точки на 
крстосниците на улиците како и подолжните наклони на улиците. Подолжните 
наклони на улиците се дефинирани во графичките прилози. 

Водоснабдување 

Се до приклучување кон постојната селска водоводна мрежа на с.Желино 
снабдување на објекот со вода за пиење, противпожарна вода и друго, ќе се врши 
преку бунар во рамки на самата градежна парцела . 

Потребната количина на вода за објектите е љ=6.5 л/сек за санитарна и 
противпожарна вода. Целокупната водоводна мрежа е предвидено да се изведе со 
полиетиленски цевки, додека хидрантската мрежа со поцинковани цевки. Од бунарот 
до водомерната шахта профилот ќе биде Ф80 мм. Од водомерната шахта се врши 
поделба за хидрантската мрежа со поцинковани цевки Ф2” и санитарна вода за 
објектот со полиетиленски цевки со Ф83 мм. 

Канализациона мрежа 

Прифаќањето на фекалните води од градбата и отпадните води ќе биде во 
водонепропусна септичка јама, се до реализација на планираната инфраструктурна 
комунална мрежа на с.Желино и приклучок на градбата кон истата. 
Приклучокот до водонепропусна септичка јама ќе се изведе од ПВЦ цевки со Ф200 
мм и пад од минимум 1% за секоја градба посебно кои ќе бидат дефинирани со АУП 
при разработка. Цевките се поставуваат во ров со широчина 80 см и длабочина 120 
см обвиткани во слој од ситен песок во дебелина од 10 см, над песокот се затрупува 
ровот во слој од 30 см со набивање. 
На сите промени на правци како и на правците со поголема должина од 50 м ќе се 
изведат ревизиони шахти. Ревизионите шахти ќе се изведат со кружна форма со 
дијаметар од 1.00 м и со дебелина на ѕидовите од 15 см, истите ќе бидат изведени 
од бетон МБ20 со глачани страни и обработени канети. Скалите за во шахтата се од 
бетонско железо и се поставуваат на растојание од 30 см. Капакот на на шахтата да 
е од лиено железо со кружен пресек со средна носивост. 
Проточно количество на отпадни води за планираните градби во гп 1 е љот=6.5 л/сек.   

Атмосферска канализациона мрежа 

Се до реализација на планираната атмосферска канализациона мрежа на с.Желино 
и приклучување на градбата кон истата,во рамките на градежната парцела дел од  
атмосферските води ќе бидат прифатени во попивателен бунар а дел гравитачно ќе 
бидат одведени кон природните реципиенти во непосредна близина. 

Електроенергетска инфраструктура 

Од увид на лице место, низ опфатот во западниот дел поминува електричен 
кабелски вод. За градбата во предметната локацијата планирано е трафостаница 
СТ20/10 која ќе се   поврзуве со постојната електрична мрежа од с.Желино во договр 
со надлежната институција Електродистрибуција ДООЕЛ-Скопје. Доколу при 
реалзиација на ЛУПД-то се појават дополнителни електоренргетски водови, за кои 
во моментот немаме информации, дислокацијата на истите во согласнсот со 
надлежната институција ќе биде на товар на инвеститорот.  
Задоволувањето на релните потреби на градбите од електрична енергија за нивното 
непречено функционирање е утврдено со следната пресметка: 
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Едновремена снага по стан е : Пе=к*Пи 
Пи-инсталирана  снага по станбена единица за живеење. 
Вкупната инсталирана и едновремена снага е: 
 

∑Пи=н*Пи 

 

н-број на станбени единици. 
  
∑Пе=н*к*Пи 
 

Телекомуникациска инфраструктура 

Во границите на планскиот опфат има изградено инсталација за телекомуникации па 
затоа новопланираната мрежа во договор со надлежната институција АЕК во чија 
сопственост се постојните инстлации , ќе биде поврзана. 

 Јавно осветлување 

Јавно осветлување не е реализирано но во рамките на комплексот истата ќе се 
дефинира при разроботка со Основниот проект . 

10. МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО, ПРИРОДАТА И 
ЖИВОТНАТА СРЕДИНА, МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА ОД РАЗУРНУВАЊА 

10.1. Мерки за спречување на бариери на лицата со инвалидност 
За обезбедување услови за движење на инвалидизирани лица важат истите 
одредби од член 79 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко 
планирање(“Сл.Весник на РМ бр. 142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16,134/16 
,33/17 и 86/18) Имајќи ја во предвид планираната класа на намена Г3 – сервиси, при 
изработка на проектни документации за градбата постои обврска да се почитуваат 
одредбите од Правилникот за начинот на обезбедување на непречен пристап, 
движење, престој и работа на лицата со инвалидност до и во градбата (Сл.Весник на 
P.M. 39/09). 
 

10.2. Мерки за заштита на културното наследство, конзерваторски основи 

Вградувањето соодветен режим за заштита на недвижното културно наследство во 
просторен и урбанистички план се врши според заштитно-конзерваторски основи 
согласно чл. 71 од Законот за заштита на културно (Сл. Весник на РМ бр: 20/04, 
бр.71/04, бр.115/07, бр.18/11, бр.148/11 бр.23/13, 137/13, 164/13, 38/14, 44/14, 
199/14, 104/15, 154/15, 192/15 и 39/16) и Правилникот за содржина и методологија за 
изработка на заштитно-конзерваторски основи за културно наследство (Сл. весник 
на РМ бр: 111/05). 
Согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање ( “Сл.Весник на РМ бр. 
199/14, 44/15, 193/15, 31/16 ,163/16,64/18 и 168/18) во локална урбанистичка планска 
документација врз основа на документацијата за недвижното културно наследство, 
задолжително се утврдуваат плански мерки за заштита на спомениците на 
културата, како и насоки за определување на режимот на нивната заштита. 
Во рамките на проектниот опфат не постои регистрирано, ниту пак евидентирано 
културно наследство. Но доколку при реализација на овој ЛУПД се појави архелошко 
наоѓалиште треба да се постапи во согласност со одредбите од член 69 од Законот 
за заштита на културното наследство (Сл. Весник на РМ бр: 20/04, бр.71/04, 
бр.115/07, бр.18/11, бр.148/11 бр.23/13, 137/13, 164/13, 38/14, 44/14, 199/14, 104/15, 
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154/15, 192/15 и 39/16), односно веднаш да запре со отпочнатите градежни 
активности и да се  извести  надлежната институција за заштита на културното 
наследство. 
 

10.3. Заштита на животната средина 

Анализата на влијанијата врз животната средина, како превентива, има за цел да ги 
идентификува можните проблеми, да ги рационализира трошоците и да направи 
оптимален избор на мерките за заштита на животната средина. За разлика од 
“пасивниот” пристап, со кој се применуваат заштитни мерки по настанатиот проблем, 
што претставува финансиско оптоварување на производителите, давачите на услуги 
и општеството во целост, превентивната заштита на животната средина се 
трансформира во елемент на развој и појдовна основа за глобалното управување со 
животната средина засновано на принципите на одржливиот развој. Одржувањето 
на континуитет во следењето на состојбите во медиумите и областите на животната 
средина, дава претстава за трендот на промени кои настанале во текот на подолг 
временски период на анализираното подрачје, како основа за планирање и 
предвидување на промените кои би можело да се очекуваат во животната средина 
во временската рамка на која се однесува планскиот документ.Можни закани по 
животната средина од предвидените за изградба на објекти со намена Г3 – Сервиси, 
КО Желино, општина Желино се: нарушување на квалитетот на воздухот, водите и 
почвата како резултат на емисија на загадувачки материи, зголемени нивоа на 
бучава и вибрации и несоодветно управување со отпадот.Со цел да се обезбеди 
заштита и унапредување на животната средина при изработката на Локална 
урбанистичко-планска документација за изградба на објекти со намена Г3 – Сервиси, 
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. 

Предметната локација се наоѓа во II заштитна зона на изворот Рашче, заради што 
треба да се почитуваат одредбите пропишани во Одлуката за утврдување на 
границите на заштитните зони на изворот Рашче и определување на мерките за 
заштита (“Службен весник на СРМ”, број 36/90),кои се однесуваат на оваа зона. 

Локацијата за која се наменети Условите за планирање на просторот припаѓа на 
подрачјето на Втората заштитна зона на изворот Рашче во рамки на која 
согласно "Просторниот план на заштитните зони на изворот Рашче" е утврден Втор 
степен на заштита во која 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 
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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. 

 

10.3.1. Мерки за заштита на водата 

Заштитата на водата се третира како превентивна заштита. Превентивната заштита 
на водата при подземно водење на инфраструктурните водови за водоснабдување и 
прифаќање на отпадните води, како подземни инсталации, се однесува во нивната 
монтажа, експлоатација, одржување и интервенција. Инфраструктурните водови 
треба да бидат поставени во согласност со постојните технички нормативи и 
стандарди кои ќе ја обезбедат нивната сигурност, безбедност и долготрајност во 
експлоатацијата, ракувањето и одржувањето. Изборот на материјалите да биде во 
согласност со важечките стандарди и нормативи. Согласно планираната класа на 
намена во рамките на проектниот опфат ќе се превземат сите заштитни мерки за да 
не дојде до искористување на земјиштето на начин и обем со кој би се загрозиле 
неговите природни вредности, квалитетот, количината и режимот на површинските и 
подземните води. 

10.3.2. Мерки за заштита на почвата 

Согласно планираната класа на намена во рамките на проектниот опфат да се 
превземат сите заштитни мерки за не дојде до загадување на почвата од отпадни 
води, пестициди, тешки метали и сл. во текот на градбата.  
 

10.3.3. Управување со отпад 

Со овој ЛУПД се предвидува избегнување и намалување на количеството на 
создадениот отпад и неговото негативно влијание врз животната средина, животот и 
здравјето на луѓето. При управувањето со отпадот, се предвидува истиот 
организирано да се прифати, да се транспортира и депонира во регионалната 
санитарна депонија ″Дрисла″. 
Согласно член 7 од Законот за управување со отпад („Службен  весник  на 
Република Македонија“ број 68/2004, 71/2004, 107/2007, 102/2008, 143/2008, 
124/10, 51/11, 123/12, 147/13, 163/13, 51/15, 146/15, 156/15, 192/15, 39/16 и 63/16) 
создавачите на отпад се должни во најголема мера, да го избегнат создавањето на 
отпад и да ги намалат штетните влијанија на отпадот врз животната средина, 
животот и здравјето на луѓето. Доколку општината отпочне со управување со 
отпадот ќе се примени претходна селекција за понатаму отпадот да биде 



ПРЕДЛОГ ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА   ЗА ИЗГРАДБА НА 
СЕРВИСЕН   ОБЈЕКТ СО НАМЕНА Г3-СЕРВИСИ, НА КП 1086/1, М.В. “ДРНАУРЕ” КО ЖЕЛИНО, ОПШТИНА ЖЕЛИНО 
 

Тетово, септември, 2021 год.                               - 26 -                                              Про-инженеринг . 

преработен по пат на рециклирање, повторно употребен во истиот или во друг 
процес за екстракција на секундарните суровини или пак да се искористи како извор 
на енергија. 

 

10.3.4. Мерки за заштита од бучава 

Со оглед на планираните намени во рамките на проектниот опфат на ЛУПД не се 
потребни дополнителни мерки за заштита од бучава. 

 10.4. Мерки за заштита и спасување 

Согласно Законот за одбрана (Сл.в.на РМ бр.42/01), Законот за заштита и 
спасување („Службен весник на Република Македонија“ број 36/2004, 49/2004, 
86/2008, 124/10, 18/11, 41/14, 129/15 и 106/16), Законот за пожарникарство („Службен 
весник на Република Македонија“ број 67/2004, 81/2007, 55/13, 158/14, 193/15 и 
39/16) и Законот за управување со кризи („Службен весник на Република 
Македонија“ број 29/2005, 36/11, 41/14, 104/15 и 39/16), задолжително треба да се 
применуваат мерките за заштита и спасување. 
Мерките за заштита и спасување се остваруваат преку организирање на дејства и 
постапки од превентивен карактер, кои ги подготвува и спроведува Републиката 
преку органите на државната управа во областа за кои се оснивани. Мерките за 
заштита и спасување се однесуваат на заштита од природни непогоди и други 
несреќи, во мир и во војна и од воени дејствија. 
Мерките за заштита и спасување задолжитело се применуваат при планирањето и 
уредувањето на просторот, во проектите како и при изградба на објекти и 
инфраструктура, согласно 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 (Сл весник на РМ бр; 105/05), како и учество во 
техничкиот преглед. 
Мерки за заштита и спасување се: урбанистичко-технички и хуманитарни и други 
мерки за заштита и спасување кои би се појавиле при и по природните непогоди и 
други несреќи. 
Урбанистичко-технички мерки се:  

-засолнување  
-заштита и спасување од поплави 
-заштита и спасување од пожари, експлозии и опасни материи  
-заштита од неексплодирани убојни и други експлозивни средства  
-заштита и спасување од техничко-технолошки несреќи и  
-спасување од сообраќајни несреќи.  
 

Хуманитарни мерки се:  
-евакуација  
-згрижување на загрозеното и настраданото население  
-радиолошка, хемиска и биолошка заштита  
-прва медицинска помош  
-заштита и спасување на животни и производи од животинско потекло  
-заштита и спасување на растенија и производи од растително потекло и  
-асанација на теренот. 
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Врз основа на член 29 од Законот за заштита и спасување (Сл.весник на РМ 
бр.36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 41/14, 129/15 и 106/16), Мерките за заштита 
и спасување задолжително се применуваат: 

1) при планирањето и уредувањето на просторот и населбите 

2) во проектите, за објекти и технолошки процеси наменети за  складирање, 
производство и употреба на опасни материи, нафта и нејзини деривати, 
енергетски гасови, јавниот сообраќај, црна и обоена металургија, како и за јавна, 
административна, културна, туристичко-угостителска дејност и 

3) при изградба на објекти и инфраструктура.  
Начинот на применувањето на мерките за заштита и спасување, при планирањето 
и уредувањето на просторот и населбите, во проектите и при изградба на 
објектите, како и учество во техничкиот прием Владата го уредува со уредба. 
Во функција на уредувањето на просторот задолжително се обезбедува: 

1) изградба на објекти отпорни на сеизмички дејства 

2) регулирање на водотеците и изградба на систем на одбранбени насипи 

3) изградба нан снегозаштитни појаси и пошумување на голините 

4) Обезбедување нан противпожарни пречки 

5) изградба на објекти за заштита и 

6) изградба на потребната инфраструктура. 
При примена на планските решенија на Локална урбанистичка планска 
документација, за се што не е регулирано со овие услови да се применуваат 
стандарди и нормативи утврдени со Законот за заштита и спасување  (Сл.весник  
на  РМ  бр.36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 41/14, 129/15 и 106/16), Процена за 
загрозеност на Република Македонија од природни непогоди и други несреќи 
(Сл.весник на РМ бр.117/07), Методологија за содржината и начинот на 
проценување на опасностите и планирање на заштитата и спасувањето 
(Сл.весник на РМ бр.76/06) и Уредбите за споведување на заштитата и 
спасувањето од пожари и урнатини (Сл.весник на РМ бр.98/05). 

 

10.4.1. Засолнување  

Согласно критериумите од член 62 од Законот за заштита и спасување 
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 заштита се 
определува според  утврдениот потребен број на засолнишни места и Одлуката за 
утврдување на загрозени зони (Сл. Весник на РМ бр.105/05); 
Јавните засолништа се планираат согласно Програмата на Владата  за мерките за 
заштита и спасување, а истите се вградуваат во урбанистичките планови.  

 
10.4.2. Мерки за заштита и спасување од поплави 
Заштита и спасување од поплави опфаќа регулирање на водотеците, изградба на 
заштитни објекти, одржување и санирање на оштетените делови на заштитните 
објекти, набљудување и извидување на состојбите на водотеците и високите брани, 
заштитните објекти и околината, обележување на висинските коти на плавниот бран, 
навремено известување и тревожење на населението во загрозеното подрачје, 
обезбедување на премин и превоз преку вода, спасување на загрозените луѓе на 
вода и под вода, црпење на водата од поплавените подрачја со основните услови за 
живот и учество во санирање на последиците предизвикани од поплавата. 
Просторот не е подлежен на поплави, со оглед на конфигурацијата на теренот. 
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10.4.3. Мерки за заштита од пожар 

При изработката на овој ЛУПД се предвидени пропишаните мерки за заштита од 
пожари, согласно Законот за заштита и спасување („Службен весник на Република 
Македонија“ број 36/2004, 49/2004, 86/2008, 124/10, 18/11, 41/14, 129/15 и 106/16) и 
Законот за пожарникарство („Службен весник на Република Македонија“ број 
67/2004, 81/2007, 55/13, 158/14, 193/15 и 39/16) и други позитивни прописи со кои е 
регулирана оваа проблематика. 
Од урбанистички аспект противпожарната (ПП) заштита се предвидува од аспект на:  

- брз и непречен пристап до градбата  
- градбите се предвидуваат од тврда градба, со примена на огноотпорни 

материјали, 
- при планирањето е водено сметка за обезбедување на доволни 

растојанија меѓу објектите 
- со сообраќајното решение и начинот на кој се предвидува изградбата на 

градбата овозможен е пристап на противпожарно возило од повеќе страни.  
- Сообраќајницата е со доволна ширина, што овозможува непречено и брзо 

движење на противпожарните возила,  
- во градот Гостивар се наоѓа противпожарна едница, која е опремена со 

противпожарни возила и со обучени лица за дејствување во случај на 
пожар 

- обезбедена е доволна количина на вода за гасење на пожар 
 
Планираната сообраќајна инфраструктура, овозможува непречена интервенција на 
противпожарните возила. 
Согласно Законот за заштита и спасување (Сл.весник на РМ 36/04, 49/04, 86/08, 
124/10, 18/11, 41/14, 129/15 и 106/16) член 70, инвеститорот во проектната 
документација за изградба на објекти, како и за објекти на кои се врши 
реконструкција - пренамена е должен да изготви посебен елаборат за 
застапеноста на мерките за заштита од пожари, експлозии и опасни материи и 
да прибави согласност за застапеноста на мерките за заштита од пожари, 
експлозии и опасни материи. Согласност за застапеност на мерките за заштита 
од пожари, експлозии и опасни материи дава Дирекцијата, односно нејзините 
подрачни организациони единици за заштита и спасување. Директорот на 
Дирекцијата ја утврдува содржината на елаборатот за заштита од пожари, 
експлозии и опасни материи. Директорот на Дирекцијата ги пропишува мерките за 
заштита од пожари, експлозии и опасни материи. Одредбата од ставот 1 на овој 
член ги опфаќа сите објекти, освен станбените објекти со висина на венецот до 
10метри и јавните објекти со капацитет за истовремен престој до 25 лица. 
Исто така потребно е да се предвидат надворешни противпожарни хидранти на 
растојание од максумум 80 метри што одговара на прописите за надворешните 
противпожарни хидранти во населени места да бидат максимално оддалечени Л=80 
метри. 
 

10.4.4. Мерки за заштита од неексплодирани убојни и други експлозивни 
средства 

Согласно Законот за заштита и спасување (Сл.весник на РМ бр. 36/04, 49/04, 86/08, 
124/10, 18/11, 41/14, 129/15 и 106/16) член 80, заштитата од неексплодирани убојни 
и други експлозивни средства опфаќа пребарување на теренот и пронаоѓање на 
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неексплодирани убојни средства, обележување и обезбедување на теренот, 
онеспособување и уништување на сите видови на неексплодирани убојни и други 
експлозивни средства како и транспорт до определеното и уреденото место за 
уништување и безбедносни мерки за време на транспортот. Онеспособување и 
уништување на сите видови на неексплодирани убојни и други експлозивни 
средства се врши на местото на пронаоѓање, ако за тоа постојат безбедносни 
услови. 
Ако не се исполнети условите од ставот 2 на овој член, уништувањето на 
неексплодирани убојни и други експлозивни средства се врши на претходно 
определени и уредени места за таа намена. 
Стандардните оперативни процедури за заштита и спасување од неексплодирани 
убојни и други експлозивни средства ги пропишува директорот на Дирекцијата. 
 
 

10.4.5. Мерки за заштита од урнатини  

Заштитата од урнатини како превентивна мерка се утврдува во основниот проектво 
текот на планирање на урбанистичкото решение на градежната парцела. Во ЛУПД-
то е утврден претпоставениот степен на урнатини, нивниот однос према слободните 
површини и степенот на проодност на собраќајниците во рамките на планскиот 
опфат и негово опкружување. 
За трусноста на подрачјето се донесени заклучоци врз основа на анализи и 
статистики на земјотресите што се случиле во претходниот период. Во поширокиот 
круг на Полог земјотресите биле со јачина од 7 – 9 степени МКС. Површински целата 
територија на општината е потенцијално активна до 8 степени по МКС.  
Се предвидува асеизмична градба. 
Во случај на можни разурнувања, планираните решенија на уличната мрежа 
обезбедува:  

- брза и непречена евакуација на луѓето (нема тесни грла на 
сообраќајниците) 

- брз пристап на екипите за спасување и нивните специјални возила, 
- непречена интервенција во кругот на катастрофата, 
- штетите да се сведат на минимум, 
- брза санација на последиците.  

 
Другите елементи за заштита од земјотреси, како природна катастрофа, да се 
утврдат со посебниот елаборат за асеизмична градба во делот на статиката и 
динамичка анализа на градбата, како составен дел на Основниот проект за градбата.  
 

10.4.6. Мерки за сообраќајни несреќи 

Комплетната сообраќајна сигнализација на уличната мрежа, како вертикална и  

хоризонтална треба да е изведена согласно прописите од областа на сообраќајот.   
Временскиот рок за дејствување на возилата за прва помош зависи од 
оддалеченоста на најблиската болница или поликлиника. Временскиот рок за  
дејствување на пожарните возила зависи од оддалеченоста најблиската 
противпожарна станица. 
 
 

 



ПРЕДЛОГ ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА   ЗА ИЗГРАДБА НА 
СЕРВИСЕН   ОБЈЕКТ СО НАМЕНА Г3-СЕРВИСИ, НА КП 1086/1, М.В. “ДРНАУРЕ” КО ЖЕЛИНО, ОПШТИНА ЖЕЛИНО 
 

Тетово, септември, 2021 год.                               - 30 -                                              Про-инженеринг . 

10.4.7. Евакуација 

Со евакуацијата се врши планско, организирано и контролирано преместување на 
населението, материјалните добра и културното наследство на Републиката од 
загрозените во побезбедните подрачја. Евакуацијата се извршува доколку со други 
мерки не е можно да се спречат последиците од природните непогоди и други 
несреќи. Населението од подрачјето од кое се врши евакуација, може да евакуира 
во друга општина на одредено место и во одредено време. 
 

 

10.4.8. Згрижување на загрозеното и настраданото население 

Згрижувањето опфаќа прифаќање, сместување и обезбедување на основни 
услови за живот на настраданото и загрозеното население. Републиката и 
единиците на локалната самоуправа се должни да обезбедат сместување и 
итно згрижување на населението, кое поради природни непогоди и други несреќи, 
останало без дом и средства за живеење и кое поради загрозеност се задржува 
надвор од своето место на живеење. 

 

10.4.9. Радиолошка, хемиска и биолошка заштита 

Радиолошката, хемиската и биолошката заштита опфаќа мерки и активности за 
заштита на луѓето, добитокот и растенијата, со навремено откривање, следење и 
контрола на опасностите од последиците од несреќи со опасни материи, како и 
последиците од радиолошки, хемиски и биолошки агенси и преземање на мерки и 
активности за отстранување на последиците од нив. Сопствениците на објекти во 
кои се произведуваат и складираат опасни материи, сопствениците на 
транспортни средства, сопствениците и корисниците на објектите и уредите кои се 
наменети за јавно снабдување со вода, производство, сообраќај и складирање на 
прехранбени производи,  лекарства и сточна храна, јавните здравствени служби, 
како и сопствениците на објекти во кои се врши згрижување и образование на 
децата, се должни да обезбедат заштитни средства и да ги спроведуваат 
стандардите и процедурите заради радиолошка, хемиска и биолошка заштита. 

Надлежните субјекти потребно е да преземат мерки и активности за заштита 
и спасување и тоа: 

-РХБ извидување на територијата 

-дозиметриска контола 

-детекција на РХБ агенси присутни на одредено подрачје 

-лабораториско испитување на видот, концентрацијата, својствата и другите 
карактеристики на РХБ контаминентите. 
 

10.4.10. Прва медицинска помош 

Прва медицинска помош опфаќа преземање на мерки и активности за укажување 
на прва медицинска помош со стандардни и прирачни средства на местото на 
поврдувањето-заболувањето, медицинска тријажа на повредените и заболените 
итранспорт до најблиските здравствени установи. 
Временскиот рок за дејствување на возилата за брза помош за овој плански опфат 
зависи од оддалеченоста на најблискиот медицински центар и болница. 
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10.4.11. Заштита и спасување на животни и производи од животинско 
потекло 

Заштита и спасување на животни и производи од животинско потекло опфаќа 
превентивни и оперативни мерки за заштита на животните и производите од 
животинско потекло од дејствата на природните непогоди, епизоотии и други 
несреќи.    
Превентивните мерки за заштита и спасување на животни и производи од 

животинско потекло ги спроведуваат надлежни органи и институции во нивното 
секојдневно работење. 
Во спроведување на оперативните мерки, покрај надлежните органи и институции 
учествува и Дирекцијата со своите единици и тимови, со укажување на прва 

ветеринарна помош на повреден, заболен и контаминиран добиток со стандардни 
и прирачни средства на местото на повредувањето и транспорт до соодветните 
ветеринарни установи. 
 

10.4.12. Заштита и спасување на растенија и производи од растително 
потекло 

Заштита и спасување на растенијата и производите од растително потекло 

опфаќа превентивни и оперативни мерки и активности за заштита од растителни 
болести, епифитотии, штетници, плевели, радиолошка, хемиска и биолошка 
контаминациај и други видови на загрозување.   
Превентивните мерки за заштита и спасување на растенијата и производите од 
растително потекло ги спроведуваат надлежни органи и институции во нивното 
секојдневно работење. 
Во спроведување на оперативните мерки, покрај надлежните органи и институции 
учествува и Дирекцијата со своите единици и тимови. 
 

10.4.13. Асанација на теренот 

Асанација на теренот опфаќа пронаоѓање, собирање, идентификација, транспорт и 
погребување на загинати и умрени лица, собирање, транспорт и закоп на угинати 
животни, собирање и уништување на сите видови отпадни  и други опасни 
материи што го загрозуваат животот и здравјето на луѓето, дезинфекција, 
дезинсекција и дератизација на теренот и објектите како и аснација на објектите за 
водоснабдување. 
За цврстиот отпад се предвидува собирање во контејнери за отпадоци и нивно 
редовно евакуирање до депонија. Евентуалните отпадоци од некој процес на 
производството потребно е да се собираат во посебен контејнер. Со тоа ќе се 
спречи загадување на почвите и на подземните води, а со тоа на животната и 
работната средина воопшто. Денешниот степен на развиток на сите научни гранки 
на техниката и хемијата, апсолутно овозможува здрав и чист животен амбиент, 
бидејќи може да се прочисти готово секој вид на отпадна вода. Со 
прочистување на отпадната вода, како и со заштита на водата од загадување, се 
решава проблемот на снабдување на стопанството и населбите со чиста вода. 
Со тоа се решава и прашањето на водата како елемент на животната средина, 
пресуден за егзистенција на човекот. 
Носителите на одделните активности за асанација на теренот ќе се утврдуваат 
според надлежноста на предметниот опфат. 
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2) НУМЕРИЧКИ ДЕЛ  

2.1. НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ГРАДЕЖНАТА ПАРЦЕЛА 

 

 

Бр. на ГП 
Површина 

на Г.П. 
(м2) 

Процент на 
изграденост 

(%) 

Коефициент 
на искорис-

теност 

Површина на објект 

Мах. 
катност  

Мах. 
висина 

(м) 

Намена.употреба 
на зем.и 

град.согласно 
ЛУПД 

Мах.површина 
за градење 

(м2) 

Вкупно 
изградена 
површина  

(м2) 

1 

4347.05 50.00 1.00 2173.52 4347.04 П+1 9.0 
Е2-Комунална 
супраструктура 

ПЛАНСКИ ОПФАТ=0.43хa 

План.бр.на 
паркинг 
места 

Бројот на паркинг места ќе се утврди со основниот проект согласно член 59 од Правилник за стандарди и 
нормативи за урбанистичко планирање (Сл.Весник на РМ бр: 142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 

134/16,33/17 и 86/18) 

Забелешка 
Компатибилните намени ќе се определат во основниот проект согласно член 32 од Правилникот за 

стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Сл.Весник на РМ бр: 142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 
35/16, 99/16, 134/16 ,33/17 и 86/18) 
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2.2 БИЛАНСНИ – СПОРЕДБЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ ПОМЕЃУ ПОСТОЈНАТА 
СОСТОЈБА И ПЛАНИРАНАНАТА. 
 
Споредбените билансни показатели се систематизирани нумерички вредности, кои 
произлегуваат од планското решение на ЛУПД- то и постојната состојба.  
Бидејќи на планскиот пфат не се евидентирани градби,билански споредбени 
показатели неможе да се направат 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
за работниот тим: 
 
 
---------------------------------------------- 
Елена Арсов, дипл.инж.арх. овластување бр: 0.0362 

           раководител на  ЛУПД   





Мах.површи

на за 

градење 

(м2)

Вкупно 

изградена 

површина  

(м2)

1

4347,05 49,99 1,00 2173,04 4346,08 П+1 9.0 Г3-Сервиси

План.бр.н

а паркинг 

места

Забелеш

ка

Бројот на паркинг места ќе се утврди со основниот проект согласно член 59 од Правилник за стандарди и 

нормативи за урбанистичко планирање (Сл.Весник на РМ бр: 142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 

134/16,33/17 и 86/18)

Компатибилните намени ќе се определат во основниот проект согласно член 32 од Правилникот за 

стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Сл.Весник на РМ бр: 142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 

35/16, 99/16, 134/16 ,33/17 и 86/18)

Процент на 

изграденос

т (%)

Коефициен

т на 

искорис-

теност

ПЛАНСКИ ОПФАТ=0.43хa

Бр. на ГП
Површина на 

Г.П. (м2)

Површина на објект
Намена.употреба на 

зем.и град.согласно 

ЛУПД

Мах. 

катност 

Мах. висина 

(м)







Мах.површи

на за 

градење 

(м2)

Вкупно 

изградена 

површина  

(м2)

1

4347,05 50,00 1,00 2173,52 4347,04 П+1 9.0 Г3-Сервиси

План.бр.н

а паркинг 

места

Забелеш

ка

Бројот на паркинг места ќе се утврди со основниот проект согласно член 59 од Правилник за стандарди и 

нормативи за урбанистичко планирање (Сл.Весник на РМ бр: 142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 

134/16,33/17 и 86/18)

Компатибилните намени ќе се определат во основниот проект согласно член 32 од Правилникот за 

стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Сл.Весник на РМ бр: 142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 

35/16, 99/16, 134/16 ,33/17 и 86/18)

Процент на 

изграденос

т (%)

Коефициен

т на 

искорис-

теност

ПЛАНСКИ ОПФАТ=0.43хa

Бр. на ГП
Површина на 

Г.П. (м2)

Површина на објект
Намена.употреба на 

зем.и град.согласно 

ЛУПД

Мах. 

катност 

Мах. висина 

(м)


