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Урбанистички проект 

 

 
адреса: ул. Бул. Илинден бр. 107/17 

Скопје, Р.Maкедонија 
тел./факс: 02 3083575 

е-mail: bildurban@gmail.com 
жиро сметка:  210-0702349901-85 

НЛБ Тутунска Банка AД Скопје 
даночен број: MK4057015528431 

матичен број: 7023499 

 

 

Врз основа на Законот за урбанистичко планирање („Сл. весник на РМ" бр. 

32/20), Правилникот за урбанистичко планирање („Сл. весник на РМ" бр. 225/20 и 

219/21), Законот за урбано зеленило („Сл. весник на РМ" бр.11/18) како и со другата 

релевантна законска и подзаконска регулатива, а во врска со изработка на 

Урбанистички проект, БИЛД УРБАН д.о.о.е.л од Скопје го издава следното: 

  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПЛАНЕРИ 

 
 

За изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за 

изградба на објект со намена Г4.1 – отворени, полузатворени и затворени складишта 

за индустриска стока, КП 2853 и дел од КП 2854/1 КО Глуво Бразда, Општина Чучер 

Сандево, со технички број 0801-444/20, како планери се назначуваат: 

 

 Бојан Муличковски, д.и.а. овластување бр.0.0070 

 Меланија Калајџијска, м.и.а. овластување бр. 0.0617 

 

Планерите се должни урбанистичко-планската документација да ја изработат 

согласно Законот за урбанистичко планирање („Сл. весник на РМ" бр. 32/20), 

Правилникот за урбанистичко планирање („Сл. весник на РМ" бр. 225/20 и 219/21), 

Законот за урбано зеленило („Сл. весник на РМ" бр.11/18) како и со другата 

релевантна законска и подзаконска регулатива. 

 

   

 

УПРАВИТЕЛ:  

БОЈАН МУЛИЧКОВСКИ 

 

 

 

Друштво за трговија и услуги 
„БИЛД УРБАН“ДООЕЛ Скопје 

 









Катастарска општина: ГЛУВО БРАЗДА
ИМОТЕН ЛИСТ број: 3467  ПРЕПИС

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

1105-139347/2020 од 25.09.2020 13:07:19 1105-139347/2020

Центар за катастар на недвижности Скопје

Датум и час на
запишување

Бр. на пред. по кој
е извршено
запишување

Правен основ на запишувањеДел на
недвижностАдреса / СедиштеИме и презиме / НазивЕМБГ / ЕМБС

Р
ед

 .б
р.

ЛИСТ А: ПОДАТОЦИ ЗА НОСИТЕЛОТ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ

*** ШАХАДИЈЕ  ИСМАЈЛИ ЛАСКАРЦИ УЛ 2 60, СКОПЈЕ-КАРПОШ 1112-6726/2020

Солемнизација Договор за
купопродажба ОДУ бр.370/20 од

24.03.2020 г. и писмена
исправка од 24.03.2020 г. од

Нотар Сашо Клисароски

1/1 09.04.2020 12:18:071

Катастарска
Викано место/улица

делосновен

Број на
катастарска

парцела
Право преземено
при конверзија на

податоците од
стариот ел.систем

Сопственост / сосопственост /
заедничка сопственост

Бр. на
евид.
лист

Бр. на пред. по кој
е извршено
запишување

Датум и час на
запишување

 Површина во
м2

 ПОДАТОЦИ ЗА ЗЕМЈИШТЕТО (КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА) И ЗА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ

класакултура

ЛИСТ Б:

зз 1112-6726/20204 37572853 ЧАР 09.04.2020 12:18:07СОПСТВЕНОСТн

Г.Промени на други стварни права и други права чие запишување е утврдено со закон, прибележување на факти од влијание за недвижностите и
предбележување

Внатрешна
површина

во м2

Намена на
посебен/заедни

чки дел од
зграда

Број на
зграда/друг

објект

Бр
ој

Ка
т

В
ле

з

Влез/Кат/Број на
посебен/заеднички дел

од зграда

делосновен

Број на
катастарска

парцела

Г1.1.ПРАВО НА ЗАЛОГ (ХИПОТЕКА)
Адреса / СедиштеЕМБГ / ЕМБСНосител на правото (доверител)

СКОПЈЕ; НИКОЛА КЉУСЕВ 1КАПИТАЛ БАНКА АД СКОПЈЕ 5111056
Адреса / СедиштеЕМБГ / ЕМБСХипотекарен должникХипотекарен должник

ШАХАДИЈЕ  ИСМАЈЛИ 2605969455052 СКОПЈЕ-КАРПОШ; ЛАСКАРЦИ УЛ 2 60

Волумен
во м3

Број на предмет по кој
е извршено
запишување

Износ на
побарувањето

Орган што го донел актот/заверилБрој и датумНазив

Правен основ на запишување
Датум и час на прием

на пријавата за
запишување

Отворена
површина

во м2

2853 0 НОТАР МАХИР ЗИБЕРИ 1114-5334/2020 22.07.2020 12:03:10250000 ЕМУ
(EU)

НОТАРСКИ АКТ (ИЗВРШНА
ИСПРАВА)

ОДУ бр.147/20 /
21.07.2020
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Катастарска општина: ГЛУВО БРАЗДА
ИМОТЕН ЛИСТ број: 3467  ПРЕПИС

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

1105-139347/2020 од 25.09.2020 13:07:19 1105-139347/2020

Центар за катастар на недвижности Скопје

ОписШифра

Легенда на внесени шифри и кратенки:
Цела содржина од имотниот листПрепис

Тип Опис

Плодните земјиштазз

Ниван

СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ, ЕМБГ/ЕМБС ПРЕТСТАВУВА ЛИЧЕН
ПОДАТОК И ПОРАДИ ТОА ИСТИОТ НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПРИКАЖЕ***

име и презиме, потпис

Овластено лице:

Дистрибутивен  систем на АКНМ.П.

страна 2 од 2www.katastar.gov.mk



Катастарска општина: ГЛУВО БРАЗДА
ИМОТЕН ЛИСТ број: 2542  ПРЕПИС

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

1105-139348/2020 од 25.09.2020 13:07:38 1105-139348/2020

Центар за катастар на недвижности Скопје

Датум и час на
запишување

Бр. на пред. по кој
е извршено
запишување

Правен основ на запишувањеДел на
недвижностАдреса / СедиштеИме и презиме / НазивЕМБГ / ЕМБС

Р
ед

 .б
р.

ЛИСТ А: ПОДАТОЦИ ЗА НОСИТЕЛОТ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ

*** РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА СКОПЈЕ 1113-20529/2013

-Решение ВПП 112/13 од
10.07.2013г на Основниот суд

Скопје2 Скопје,
-Геодетски елаборат бр.1110/20

од 26.02.2013г на ГЕОТЕРА
ДОО Скопје.

1/1 18.10.2013 09:29:451

Катастарска
Викано место/улица

делосновен

Број на
катастарска

парцела
Право преземено
при конверзија на

податоците од
стариот ел.систем

Сопственост / сосопственост /
заедничка сопственост

Бр. на
евид.
лист

Бр. на пред. по кој
е извршено
запишување

Датум и час на
запишување

 Површина во
м2

 ПОДАТОЦИ ЗА ЗЕМЈИШТЕТО (КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА) И ЗА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ

класакултура

ЛИСТ Б:

1113-20529/20135 57102854 1 ЧАР 18.10.2013 09:29:45СОПСТВЕНОСТн

Г.Промени на други стварни права и други права чие запишување е утврдено со закон, прибележување на факти од влијание за недвижностите и
предбележување

Г.9. Промени во прибележувања
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Катастарска општина: ГЛУВО БРАЗДА
ИМОТЕН ЛИСТ број: 2542  ПРЕПИС

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

1105-139348/2020 од 25.09.2020 13:07:38 1105-139348/2020

Центар за катастар на недвижности Скопје

Внатреш
на

површин
а во м2

Намена на
посебен/зае
днчки дел од

зграда

Број на
зграда/др
уг објект

Бр
ој

Ка
т

В
ле

з

Влез/Кат/Број
на

посебен/заедн

делосновен

Број на
катастарска

парцела

Г9.з.Други факти чие прибележување е предвидено со закон:

Адреса / СедиштеЕМБГ / ЕМБСНосител на правото на службеност (плодоуживање, употреба и домување):

ПРАВО НА КОРИСТЕЊЕ

Вид на прибележување:

Површина
во м2

Викано
место/улица

Кл
ас

а

Ку
лт

ур
а

Катастарска
Број на предмет по кој

е извршено
прибележувањето

Правен основ на запишување Датум и час на
запишувањеКраток опис на прибележуваето

Отворен
а

површин
а во м2

Волумен
во м3

2854 1 057105ЧАР 1113-20529/2013 18.10.2013 09:29:45

ПРАВО НА КОРИСТЕЊЕ ИМААТ ЛИЦАТА
МИЛОШЕВСКА СТОЈА СО ИДЕАЛ ДЕЛ ОД 1/7,

ПИЖЕВСКИ БРАНКО РАТКО СО ИДЕАЛ.ДЕЛ ОД 1/7,
РИСТИЌ СЛАВКА СО ИДЕАЛ.ДЕЛ ОД 1/7, ТАНЕВСКА
ЦВЕТА СО ИДЕАЛ. ДЕЛ ОД 1/7 И ПИЖЕВСКИ БРАНО

СТОЈКО СО ИДЕАЛ.ДЕЛ ОД 2/7

н

ОписШифра

Легенда на внесени шифри и кратенки:
Цела содржина од имотниот листПрепис

Тип Опис

Ниван
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Дирекција за заштита и спасување 

Подрачно одделение за заштита и спасување 

Чаир 

Ул. Орце Николов бр.138  

1000 Скопје  

Република Северна Македонија 

+389 2 2614 711 

cair@dzs.gov.mk 

31.12.2020 

 

Архивски број: 14/6-153/4 

 

Дo                             

                                Друштво за трговија и услуги 

                             БИЛД УРБАН ДООЕЛ Скопје 
                                   ул. Бул. Илинден бр.107/13 Скопје 

Предмет: Мислење, доставува.- 

Врска : Ваш акт со тех.бр. 0801-444/20 од 30.12.2020 год. 

 

       Врз основа на член 53 од Законот за заштита и спасување ( Сл. Весник на РМ бр. 93/12 – 

пречистен текст 41/14, 129/15, 71/16, 106/16) а согласно член 1 и член 88 од Законот за општа 

управна постапка (Сл. Весник на РМ бр. 124/15) Дирекцијата за заштита и спасување – 

Подрачното одделение за заштита и спасување Чаир Ви го доставува следното 

                                                                  М И С Л Е Њ Е 

за застапеноста на мерките за заштита и спасување 

за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на објект со 

намена Г4.1-отворени, полузатворени и затворени складишта за индустриска стока, на КП 2853 

и дел од КП 2854/1, КО Глуво Бразда, Општина Чучер Сандево, со тех.бр. 0801-444/20 од 

Декември 2020, Скопје, од инвеститор Шахадије Исмајли 

Подрачното одделение за заштита и спасување Чаир од извршениот увид на поднесената 

проектна документација за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички 

план за изградба на објект со намена Г4.1-отворени, полузатворени и затворени складишта за 

индустриска стока, на КП 2853 и дел од КП 2854/1, КО Глуво Бразда, Општина Чучер Сандево, 

со тех.бр. 0801-444/20 од Декември 2020, Скопје, од инвеститор Шахадије Исмајли 

, констатира дека мерките за заштита и спасување во документацијата се соодветно вградени, 

врз основа на што Дирекцијата за заштита и спасување, Подрачното одделение за заштита и 

спасување Чаир дава позитивно мислење.   

 

Доставено до: насловот, архива. 

 

            Припрема 

   Помлад соработник                                                                         Раководител 

        Јетон Шаќири                                                                         Светлана Спасовска 
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3. ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА НА 
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ 

   А. ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ 
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Постапка за изготвување на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за 
изградба на објект со намена Г4.1 – отворени, полузатворени и затворени складишта за 

индустриска стока, на КП 2853 и дел од КП 2854/1 КО Глуво Бразда, Општина Чучер Сандево, е 

покрената по барање инвеститорот Шахадије Исмајли. 

Урбанистичкиот проект е изработен согласно член 62 Законот за урбанистичко планирање 

(„Сл. весник на РМ" бр. 32/20), Правилник за урбанистичко планирање Сл. весник на РМ, бр. 225/20 и 

219/21), Законот за урбано зеленило („Сл. весник на РМ" бр.11/18) како и со другата релевантна 
законска и подзаконска регулатива. 

Документационата основа претставува основен појдовен елемент во методолошкиот 

процес на истражување и истата ќе послужи како основа за изработка на планската 

документација. Со анализа на просторот во рамките на опфатот, се добиваат потребните 

информации за постојната состојба и комуналната опременост па се до можностите за 

понатамошно користење на просторот. 
Документационата основа е изработена врз основа на: 

 Aжурирана геодетска подлога изготвена од овластена фирма; 

 Теренско снимање на просторот од страна на стручна екипа на извршителот; 

 Aналитичка обработка на евидентираните податоци; 

 Елаборат за нумерички податоци; 

 Постојна урбанистичка документација. 
Документационата основа содржи: 

 Aнализа на постојната организација на просторот; 

 Aнализа на постоен градежен фонд, сообраќајна и комунална инфраструктура; 

 Aнализа на досегашната урбанистичка документација; 

 Оценка на можности за просторен развој. 

 

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

 
Просторот кој е предмет на изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план се 
наоѓа на територијата на Општина Чучер Сандево. Во границата на опфат влегуваат катастарска 
парцела 2853 и дел од катастарска парцела 2854/1 КО Глуво Бразда, Општина Чучер Сандево и во 
тие граници зафаќа површина од 4765м2 или 0,48ха. 
 
Предметниот плански опфат ги зафаќа катастарските парцели: 
2853, КО Глуво Бразда, Општина Чучер Сандево; 
дел од 2854/1, КО Глуво Бразда, Општина Чучер Сандево; 
 
Предмет на изработка ќе биде оформување на нова градежна парцела согласно стандардите и 
нормативите за урбанистичко планирање, одредување на катноста на градбата, површината за 
градба, компатибилните намени и сообраќајните пристапи, согласно стандардите и нормативите за 
урбанистичко планирање за ваков тип на објекти. 
 
Пристапот до локацијата за моторни возила ќе се планира преку постојниот локален пат на 
северната страна на проектниот опфат. 
 
Границата на предметната Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на 
објект со намена Г4.1 – отворени, полузатворени и затворени складишта за индустриска стока, КП 
2853 и дел од КП 2854/1 КО Глуво Бразда, Општина Чучер Сандево е со следниве координати: 
 

1. X=7531952.147  Y=4657085.386 
2. X=7531936.824  Y=4657079.930 
3. X=7531919.779  Y=4657127.082 
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4. X=7531901.550  Y=4657120.000 
5. X=7531921.070  Y=4657070.230 
6. X=7531905.200  Y=4657062.500 
7. X=7531916.130  Y=4657034.150 
8. X=7532040.700  Y=4657105.980 
9. X=7532033.160  Y=4657128.560 
10. X=7531989.600  Y=4657105.150 
11. X=7531972.153  Y=4657095.924 
12. X=7531953.120  Y=4657085.860 

 
Површината на планскиот опфат во рамки на опишаните граници изнесува вкупно 0,48ha, односно 
4765m². Периметарот на планскиот опфат изнесува 446.86m’.

  

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

За просторот во рамките на проектниот опфат на предметниот Урбанистички проект вон 

опфат на урбанистички план за изградба на објект со намена Г4.1 – отворени, полузатворени и 

затворени складишта за индустриска стока, на КП 2853 и дел од КП 2854/1 КО Глуво Бразда, 

Општина Чучер Сандево претходно нема изработени урбанистички планови, урбанистичко - 

плански и урбанистичко - проектни доекументации. 

Локалитетот е опфатен со претходно издадени Услови за планирање на просторот кои 
произлегуваат од Просторниот план на Република Макеоднија, изработени од страна на Aгенцијата 

за планирање на просторот, со технички број 24107 oд Јануари 2008, за кои Услови е добиено 

Решение од Министерството за животна средина и просторно планирање со бр. 15-6649/2 од 

13.11.2008 година. 

За валидноста на овие Услови за планирање приложено е и Известување од 

Министерството за животна средина и просторно планирање со бр. 11-133/1 од 16.01.2018. 
 

3.3. Податоци за природните чинители кои можат да влијаат на развојот на 
подрачјето во рамки на проектниот опфат, на проектни решенија и на нивното 
спроведување: географски, геолошки, геомеханички, сеизмички, климатолошки, 
хидрографски, хидролошки податоци, природни ресурси, заштитени екосистеми и друго 

Природните карактеристики на едно подрачје претставуваат збир на вредности и обележја 

создадени од природата, без учество и влијание на човекот. Тие ги опфаќаат: географската и 

геопрометната положба на подрачјето, релјефните карактеристики, геолошки, педолошки, 

хидрографски, сеизмички, климатски и др. 

Микроклима  

Природните карактеристики на едно подрачје претставуваат збир на вредности и обележја 
создадени од ириродата без учество и влијание на човекот. Тие ги опфаќаат: географската и 
геопрометната положба на подрачјето, релјефните карактеристики, геолошки, педолошки, 
хидрографски, сеизмички, климатски и др. 

Предметната локација се наоѓа северно-северозападно од Скопје. 
Ова подрачје е под влијание на континентална средоземна клима. Тука се судруваат 

континенталната клима од север и медитеранската од југ, чие влијание е ослабено. Основни 
карактеристики се остри и влажни зими како и суви и жешки лета. 

Теренот е изложен на северни и североисточни ветрови, а во летниот период и на локални 
ветрови од Скопска Црна Гора. Со најголема честина е северниот ветар од 142%о, па 
североисточниот ветар со честина од 120%о, југоисточниот 114%о, јужниот 82%о, северозападниот 
81%о, западниот 74%о и источниот со честина од 56%о. Температурите на воздухот се со идентични 
вредности како во целото Скопско Поле, минимални се во јануари, а максимални во јули. Треба да 
се напомене дека со покачување на надморската височина за секои 100 метри, се намалува 
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температурата на воздухот за 0,6°С. Просечна годишна температура изнесува 12°С, просечната 
годишна максимална температура 18,2 °С, а минималната 6 °С. Поради поголемата проветреност 
маглите се појавуваат просечно околу 50 денови и се карактеристични утринските мразеви до 
крајот на април. Вкупниге просечни годишни врнежи се движат околу 504 мм со максимум во 
ноември и мај. Сушниот период трае од јули до септември со честа појава на сушни периоди 
подолги од 60 дена. Просечен број на ведри денови во текот на годината има 86, облачни денови 
184, а тмурни денови 95. Релативната влажност на воздухот изнесува 70% 

Сеизмика на просторот 

Геотектонски и инженериско-геолошки карактеристики - од тектонски аспект, Скопската 
Котлина претставува депресија, ограничена од сите страни со ридски и планински терени кои се 
изградени од карпи со различна старост, почнувајки од камбриум па се до неоген. За разлика од 
нив, самата депресија е изградена од неогено-квартерни седименти, при што од неогени 
седименти се изградени ритчестите терени во депресијата, а од квартерните седименти се 
изградени алувијалните и алувијално-пролувијалните наслаги по течението на Вардар и нејзините 
притоки. 

Скопското епицентрално подрачје припаѓа на Вардарската сеизмогена зона која е дефинирана 
со најмобилната тектонска единица во Балканскиот регион - Вардарската зона, во која што 
алпските орогени процеси биле многу изразити, а истите продолжуваат и во неотектонската етапа. 

Скопското епицентрално подрачје се наоѓа во зоната на вкрстување на раседите од Вардарски 
правец и од правец исток-запад. Овие раседи доминантно се карактеризираат со вертикално, 
меѓутоа и хоризонтално поместување од лева насока. Епицентралното подрачје Скопје е 
формирано во геодинамички услови на компресија од исток-североисток и дилатација долж 
правецот север-северозапад. Според очекуваните сеизмички интензитети оваа локација се наоѓа на 
границата на зоната изложена на потреси од VIII до IX0 по МКС. 

 

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

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

градежно не изграден. 

катастарска 

парцела

намена на 

површини

класа на 

намена

површина 

на парцели
процент

- - шифра m2 %

КП 2853

дел од КП 

2854/1

Неизградено 

земјиште
НЗ 4765m2 100.0%

ВКУПНО - - 4765m2 100.0%

БИЛАНСНИ ПОКАЗАТЕЛИ

документациона основа  

 
 

За просторот потребно е дооформување и дополна со осовременување на 

инфраструктурните системи со што потребно е да се постигне повисок стандард во однос на: 
 

 површини; 

 квалитет на градба; 

 употреба на материјали; 

 повисоки естетски вредности; 

 соодветна комунална инфраструктура; 

 обезбедување на сите сообраќајни услови за проточност и безбедност на 

сообраќајот и комплексно решавање на сообраќајот во мирување; 
 поврзување со сите градски инфраструктурни системи, како и можност од 

реализација на нови системи; 
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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 Општина Чучер-Сандево на чиј простор се наоѓа предметната 

локација, изнесува 8.493 жители, од кои 38.4% 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.  
Процесот на урбанизација како еден од доминантните процеси на вкупниот општествено-

економскиот развој, претставува непосреден влијателен фактор и основна рамка во која се одвива 

развојот на населените места. Во повратен смисол, основните параметри на урбанизацијата го 

детерминираат и нивото на вкупниот општествотвен развој. Под поимот урбанизација во условите 

во кои живееме, се подразбира, во прв ред развој на градовите изразен со порастот на нивното 

население, социјалните и политичките функции и во изградбата и уредувањето на нивните 

просторно-физички структури. Во поширока смисла, урбанизацијата го опфаќа и развојот на 

руралните населби и простори кој е резултат на промените кои водат кон намалување на 

разликите помеќу градот и селото и нивна постепена интеграција во агломерациски системи. 

Во однос на степен на урбанизираност населбите во Скопскиот регион имаат долга 

традиција во просторното и урбанистичко планирање кое послужува  како извор на податоци, за 

согледување на традициите и трендовите во одделнисегменти од развојот. Скоро сите населби во 
Скопскиот регион се под големо влијание на градот Скопје. Особено е изразено влијанието на 

градот врз непосредното окружување преку дислокација на содржини и развој на функции кои 

поради просторни или еколошки причини неможе да се лоцираат во урбаниот опфат. Такви се 

работните зони долж магистралните патишта, спортско-рекреативните комплекси и транспортните 

терминали изградени со реалоциран капитал од градот. 

Имајќи ја предвид ограниченоста на просторот како ресурс, вкупно, и висококвалитетното 

обработливо земјиште особено, се наметнува потребата од внимателно и рационално 

искористување на просторот надвор од постојните плански зафати, особено во Скопско Поле каде 

земјиштето е од повисоки бонитетни класи. Пренамената на одредени површини во градежно 

земјиште секогаш е поврзано со неопходноста од обезбедување на соодветна инфраструктура. 

Имајќи го предвид потребното ниво на инвестиции неопходни за обезбедување на потребната 

инфраструктура, се наметнува потребата од добро планирање и програмирање на обемот, 

површината и видот на активности кои се предвидуваат со планските документи, наспроти 

економските ефекти и бенефити за инвеститорите и локалните заедници. 
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Одредени иницијативи за просторен развој кои се манифестираат со зафаќање на нови 

простори, проширување на урбаните опфати и регулирање на постојните градежни подрачја треба 

да се преиспитуваат и воедно неопходно е почитување на определбите на Просторниот план на 

Република Македонија во однос на дестимулација на проширување на градежното земјиште од 

една и поефикасно и порационално искористување на постојната ангажирана површина од друга 

страна, односно: 
 

– Изградбата на викенд населби (времено сместување), стопански објекти, земјоделски и 

други објекти со специфични намени да се насочува кон подрачја кои со планови и програми на 

општините ќе бидат определени за тие цели.  
 

Изградба на објект со намена Г4.1 – отворени, полузатворени и затворени складишта за 

индустриска стока, би требало да предизвика позитивни импулси и ефекти врз целото непосредно 
окружување од аспект на повисока организација, инфраструктурна опременост, повисок квалитет 

на услугите во окружувањето, како и уреденост на просторот сето тоа базирано врз принципите на 

одржлив развој, како и максимално почитување и вградување на нормативите и стандарди за 

заштита на животната средина. 

Сообраќај и врски 

Сообраќајниот систем во Република Македонија го сочинуваат патниот, железничкиот, 
воздушниот, езерскиот и поштенскиот сообраќај, а системот за врски го сочинуваат 
телекомуникациите и радио-дифузниот систем. 

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

- екстерното поврзување на државата (стратешки коридори); 

- интерното поврзување во државата (регионални и локални потреби) 
 

Во системот на европските и балканските комуникации, заради својата местоположба во 
централниот дел на Балканскиот Полуостров, Република Македонија претставува природен крстопат 
низ кој поминуваат значајни комуникациски коридори во насока север-југ (коридор 10) и во насока 
исток- запад (коридор 8). 

Степенот на развој на транспортен систем и неговото интегрирање со соодветните европски 
системи и текови, ќе ги определи насоките и комуникациите на луѓето и производите, како и тековите 
на капиталот и информациите во рамките на државата и надвор од неа. Се очекува тој да внесе 
разнообразност и да се развива во насока на проширување, подобрување и модернизација на 
комуникациските потсистеми во Република Македонија. 

Патен сообраќај - Основата за планирање и развој на патната мрежа на Република Македонија 
се базира на одредбите за категоризација на патиштата, на стратешки дефинираните меѓународни 
коридори за патен сообраќај, на досега изградената европска патна мрежа-ТЕМ со "Е" ознака на 
патиштата, на досега изградената магистрална и регионална патна мрежа, како и на определбите од 
долгорочната стратегија за развој. 

Основните патни коридори и во иднина 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 (СЦГ -Куманово-Велес-Гевгелија-ГР); 

-исток-запад: М-2 и М-4 (БГ-Крива Паланка-Куманово-Скопје- Тетово-Струга-АЛ и крак Скопје 
- СЦГ); 

-исток-запад:М-5 (БГ-Делчево-Штип-Велес-Битола-Охрид-АЛ и крак Битола -граница со ГР). 
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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 патен правец за анализираниот простор е М-3 Крстосница Петровец- клучка 
Хиподром- Скопје (Момин Поток)-граница "Блаце". 

Низ просторот каде се предвидува лоцирање на Стопанската зона на локалитетот "Стенковец" 
минува трасата на "Обиколницата на Град Скопје". 
Динамиката за реализација на мрежата предвидена со Просторниот план, 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 предлаг да се решаваат со денивелирано вкрстосување со останатата патна 
мрежа. 
  
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 
 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. 
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Телекомуникациска мрежа 
 

Радиокомуникациска и кабелска електронско комуникациска мрежа 
Радиокомуникациска мрежа е јавна електронска комуникациска мрежа со која се 

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

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

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

Оператори на мобилната телефонија во РСМакедонија се М-Телеком, A1, Телекабел и 
Лајкамобајл. Тие во своите секојдневни развојни активности вршат: 

− Квалитетно мрежно покривање со мобилен сигнал на: 
• региони, општини, населени места, 
• подрачја од јавен интерес (културно-историски, спортски, стопански, индустриски, 

погранични зони и др.), 
• сообраќајна и транспортна инфраструктура. 
− Подготовка на проекти за развој на мрежата согласно постоечката инфраструктура на 

теренот. 
− Усогласување на развојните планови со одделни институции на државата (министерства, 

управи и сл.). 
Овој регион покриени е со сигнал на мобилна телефонија на мобилните оператори. 
 
Кабелска електронска комуникациска мрежа  
Се користи за дистрибуција на јавни електронски комуникациски услуги до крајниот 

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

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

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

− заштита на човековото здравје и безбедност, 
− заштита на работната и животната средина, 
− заштита на просторот од непотребни интервенции, 
− заштита на инфраструктурата на изградените јавни електронски комуникациски мрежи, 
− 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.  



Урбанистички проект 

7  
 

 

 

Комуникациските услуги се обезбедуваат врз основа на добро воспоставената електронска 
комуникациска мрежа со примена на најсовремени технологии. 

Телефонските корисници во ова подрачје во електронско комуникацискиот сообраќај 
приклучени се преку телефонската централа во Чучер-Сандево.  

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

 

Телефонска мрежа - АЈХ "Македонски Телекомуникации" за своите корисници обезбедува 

широк опсег на услуги како што се: говорни услуги (вклучувајќи услуги со додадена вредност), 

услуги за пренос на податоци, пристап до Интернет, мобилни телекомуникациони услуги, јавни 
говорници. Телекомуникационите услуги се обезбедуваат врз основа на добро воспоставената 

телекомуникациона мрежа со примена на најсовремени технологии. 

Телефонските корисници во ова подрачје во телекомуникацискиот сообраќај се приклучени 
преку телефонската централа во Волково. При изработка и реализација на проектната 

документација неопходно е да се побара согласност од АД "Македонски Телекомуникации"-Скопје. 

Мобилна телефонија-Кориснички компании за мобилна телефонија во Македонија се Т-

Мобиле, Космофон и ВИП. Тие во своите секојдневни развојни активности вршат: 
• Квалитетно мрежно покривање со мобилен сигнал на: 

- региони, општини, населени места, 

- подрачја од јавен интерес (културно-историски, спортски, стопански, индустриски, 

погранични зони и др.) 

- сообраќајна и транспортна инфраструктура 

• Изготвување на проекти за развој на ГСМ мрежата согласно постоечката инфраструктура на 

теренот 

• Усогласување на развојните планови со одделни институции на државата (министерства, 
управи и сл.). 

Локалитетот за кој се наменети условите за планирање на просторот како и околината 
целосно се покриено со сигнал на трите компании за мобилна телефонија. 

 

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

 

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

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

При увидот на лице место, согледано е дека просторот е градежно неизграден и затоа 

треба програмски да се осмисли и испланира за реалните потреби. 

На геодетската подлога, изработена од овластена фирма ажурирана е состојбата на 
просторот, со сите свои параметри на поставеност, димензии и висински точки на предметната 

локација и нејзината околина. 

 До локалитетот има обезбедено пристап преку постојниот пат пред самата локација до 

парцелата која е предмет на овој Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за 

изградба на објект со намена Г4.1 – отворени, полузатворени и затворени складишта за 

индустриска стока, на КП 2853 и дел од КП 2854/1 КО Глуво Бразда, Општина Чучер Сандево. 
Сообраќаен пристап со простор за манипулација на теренско возило за интервенции на истата се 
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потребни само за време на изведбата на објектот. Предметниот плански опфат е со површина од 

0,48 ха. 

Предметниот плански опфат е со површина од 4765м2 (0.48ха) со намена:  

НЗ – Неизградено земјиште  

 

катастарска 

парцела

намена на 

површини

класа на 

намена

површина 

на парцели
процент

- - шифра m2 %

КП 2853

дел од КП 

2854/1

Неизградено 

земјиште
НЗ 4765m2 100.0%

ВКУПНО - - 4765m2 100.0%

БИЛАНСНИ ПОКАЗАТЕЛИ

документациона основа  

 
 

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

 

Во своето милениумско постоење, човековата цивилизација од праисторијата до денес, на 

територија на Р.Македонија, оставила значајни  траги од вонредни културни, историски и уметнички 

вредности кои го потврдуваат постоењето, континуитетот и идентитетот на македонскиот народ на 

овие простори. 

Просторниот аспект на недвижното културно наследство е предмет на анализа во корелација 
со долгорочната стратегија на економски, општествен и просторен развој, односно стратегија за 

зачувување и заштита на тоа наследство во услови на пазарно стопанство. 

Републичкиот завод за заштита на спомениците на културата, за потребите на Просторниот 

план на Републиката, изготви Експертен елаборат за заштита на недвижното културно наследство во 

кој е даден Инвентар на недвижното културно наследство од посебно значење. 

Инвентарот содржи список на регистрирани и евидентирани недвижни културни добра, што 
подразбира список на недвижните предмети со утврдено својство споменик на културата, односно на 

недвижните предмети за кои основано се претпоставува дека имаат споменично својство. Тоа се: 

археолошки локалитети, цркви, манастири, џамии, бањи, безистени, кули, саат кули, турбиња, 

мавзолеи, конаци, мостови, згради, куќи, стари чаршии, стари градски јадра и други споменици со 

нивните имиња, локации, блиските населени места, период на настанување и општините во кои се 

наоѓаат спомениците. 
 

Согласно Законот за заштита културното наследство (Сл. весник на РМ бр. 20/04), видови на 

недвижно културно наследство се: споменици, споменички целини и културни предели. 
Значаен дел од недвижното културно наследство (околу 45%), се наоѓа во руралните населби и 

ридско-планинските подрачја, кои се целосно или делумно напуштени, што значително ја усложнува 

нивната заштита и користење. 

На подрачјето кое е предмет на анализа нема регистрирани недвижни споменици на 

културата (Екпертен елаборат). 

Во Археолошката карта на Република Македонија, која ги проучува предисториските и 
историските слоеви на човечката егзистенција, од најстарите времиња до доцниот среден век, на 

анализираното подрачје, евидентирани се локалитети: 

• Глуво - Куќетини, населба од раниот среден век, на околу 800 м северозападно од селото; 

Штитење, осамен наод од римско време; 

• Бразда - Градиште, утврдена населба од железното, раноантичкото, римското и 

доцноантичкото време, се наоѓа на високиот рид што се издига 70 м над околината, обграден од 
двете страни со Чучерска Река; Ѓорѓоец, водовод од римско време, на 1 км југозападно од селото 

со правец на протегање на цевоводот кон римскиот Скупи; Царевец, населба од римско време, на 

3 км западно од селото. 
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Според Просторниот план на Р. Македонија, најголем број на цели се однесуваат на 

третманот и заштитата на културното наследство во плановите од пониско ниво. 

При изработка на планска документација од пониско ниво, да се утврди точната позиција 

на утврдениот локалитет со културно наследство и во таа смисла да се применат плански мерки 

за заштита на недвижно културно наследство: 

- задолжителен третман на недвижното културно наследство во процесот на изработката на 
просторните и на урбанистичките планови од пониско ниво заради обезбедување на плански 

услови за нивната заштита, остварување на нивната културна функција, просторна интеграција и 

активно користење на спомениците на културата за соодветна намена, во туристичкото стопанство, 

во малото стопанство и услугите и во вкупниот развој на државата; 

- планирање на реконструкција, ревитализација и конзервација на најзначајните споменички 

целини и објекти и организација и уредување на контактниот, околниот споменичен простор 
заради зачувување на нивната културно-историска димензија и соодветна презентација; 

- измена и дополнување на просторните и урбанистичките планови заради усогласување од 

аспект на заштита на недвижното културно наследство. 

Согласно Закон за просторно и урбанистичко планирање (Сл. весник на РМ бр. 51/05), во 

просторните и урбанистички планови, врз основа на документацијата за недвижното културно 

наследство, задолжително се утврдуваат: плански мерки за заштита на спомениците на културата, 
како и насоки за определување на режимот на нивната заштита. 

Вградувањето соответен режим за заштита на недвижното културно наследство во 

просторен и урбанистички план се врши според заштитно- конзерваторски основи за културно 

наследство (Согласно чл. 71 од Законот за заштита на културно наследство). 

Недвижното културно наследство, без оглед дали е во прашање градителска целина или 

поединечен објект, како заедничко културно богатство на светот, во просторните и урбанистичките 

планови треба да се третира на начин кој ќе обезбеди негово успешно вклопување во просторното 

и организационото ткиво на градовите и населените места или пошироките подрачја и 

потенцирање на неговите градежни, обликовни и естетски вредности. 

 

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

 

Сообраќај 

Согласно добиеното писмо од Јавно претпријатие за државни патишта со бр 10-9823/2 од 

29.09.2020г покрај предметниот плански опфат поминува магистралниот пат (автопат) А2 

(претходно означување М-4), за кој во плановите на ЈПДП не е предвидено проширување ниту 

менување на сегашната траса. 
До планскиот опфат кој е предмет на работа води нерегулиран постоен пат – локален пат 

(асфалтиран) преку кој се пристапува од северната страна на предметната локација. 

Пристапувањето до локацијата е преку постојна сервисна улица. 

Комунална инфраструктура 
 

 Согласно добиеното писмо од Агенција за цивилно воздухопловство со бр. 12-8/389 од 
18.19.2020г планскиот опфат се наоѓа вон зоните на било кој аеродром, леталиште или 
воздухопловен уред, односно во планскиот опфат нема објекти, инсталации, уреди или 
било какви структури од областа на цивилното воздухопловство и истиот може да се 
планира без посебни ограничувања од аспект на безбедноста на воздушниот сообраќај. 

 Согласно добиеното писмо од ГА-МА не постојат планирани или изведени гасоводи. 

 Согласно добиеното писмо од МЕПСО со бр 11-5680/1 од 18.09.2020г предметниот плански 
опфат не се пресекува со  ЕЕ објекти во сопственост на  АД МЕПСО. 



Урбанистички проект 

1 0  
 

 

 

 Согласно добиеното писмо од AEK со бр 1404-2578/2 од 29.09.2020г на предметниот 
плански опфат нема податоци за изградени јавни електронски комуникациски мрежи и 
системи. 

 Согласно добиеното писмо од ЕВН со бр 10-1671/2-289 од 18.09.2020 на предметниот 
плански опфат има постојни и планирани ЕЕ објекти во сопственост на ЕВН. 

 Согласно добиеното писмо од Македонски Телеком АД Скопје на предметниот плански 
опфат нема постојни ТК инсталации. 

 Согласно добиеното писмо од Министерство за култура – Управа за заштита на културното 
наследство со бр 17-2779/2 од 24.09.2020г во границите на планскиот опфат нема 
заштитени добра, ниту добра за кои основано се претпоставува дека претставуваат 
културно наследство. 

 БЕГ преку електронскиот систем е урбанизам се има произнесено дека Наведениот опфат 
на УП се наоѓа надвор од лиценцното подрачје на Дистрибуција на топлина Балкан Енерџи 
ДООЕЛ - Скопје. 

 Согласно добиеното писмо од Национални енергетски ресурси (без архивски број) на 
наведениот плански опфат нема изградено и не е планирано изградба на гасоводна мрежа. 

 Дирекција за заштита и спасување со допис број Бр.14/6-153/2 од 21.09.2020г има 
доставено претходни услови кои треба да се вградат во планската документација. 

 ЈП водовод и канализација се нема произнесено со допис. 

 

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

Извод од план од повисоко ниво 
 

За предметниот локалитет како показател користени се одредбите од Условите за 

планирање на просторот изработени од Aгенцијата за планирање на просторот - Скопје, Република 

Македонија, со технички број 24107 oд јануари 2008, за кои Услови е добиено Решение од 

Министерството за животна средина и просторно планирање со бр. УП 1-15 6649/2 од 13.11.2008г. 

Условите за планирање на просторот, содржат општи и посебни одредби, насоки и 

решенија од планската документација од повисоко ниво и графички прилози, или прилози кои ги 

прикажуваат решенијата на планот.  
Во конкретниот случај Условите за планирање на просторот ја опфаќаат површината во 

рамки на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на објект со намена 

Г4.1 – отворени, полузатворени и затворени складишта за индустриска стока, на КП 2853 и дел од 

КП 2854/1 КО Глуво Бразда, Општина Чучер Сандево. Предметната локација зафаќа површина од 

0,48 ха. 

Условите за планирање треба да претставуваат влезни параметри и смерници при   
планирањето   на   просторот  и поставување на планските концепции и решенија по сите области 

релевантни за планирањето на просторот, обработени во согласност со  Просторниот  план  на  

Република Македонија. 

Основни определби на Просторниот план 
 

Основната стратешка определба на Просторниот план на Републиката е остварување на 
повисок степен на вкупната функционална интегрираност на просторот на државата и 
обезбедување услови за значително поголема инфраструктурна и економска интеграција со 
соседните и останатите европски земји. Остварувањето на повисок степен на интегрираност на 
просторот на Републиката подразбира намалување на регионалните диспропорции, односно 
квалитативни промени во просторната, економската и социјалната структура. Во инвестиционите 
одлуки за материјалното производство, стриктно се почитуваат локациските, техничко-економските 
и критериумите за заштита на животната средина, кои се усвоени на национално ниво. Една од 
основните цели на Просторниот план се однесува на рационално користење и заштита на 
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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 значењеимаат заштитата 
и промоцијата на вредните природни богатства и поголемите подрачја со посебна намена и со 
природни вредности, важни за биодиверзитетот и квалитетот на животната средина, како и 
заштитата и промоцијата, или соодветниот третман на културното богатство согласно со неговата 
културолошка и цивилизациска важност и значење. 

 
Текстуални одредби од изводот од план од повисоко ниво – услови за планирање на 
просторот  
 
Предметната локација за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за 
изградба на објект со намена Г4.1 – отворени, полузатворени и затворени складишта за 
индустриска стока, на КП 2853 и дел од КП 2854/1 КО Глуво Бразда, Општина Чучер Сандево, 
односно градежна парцела 1, е опфатена во рамките на урбаниот опфат на  Просторниот План на 
Република Македонија и влегува во рамки на опфатот за кој се изработени условите за планирање 
на просторот изработени од Aгенцијата за планирање на просторот - Скопје РМ, со технички број 
24107 oд јануари 2008, за кои Услови е добиено Решение од Министерството за животна средина и 
просторно планирање со бр. УП 1-15 6649/2 од 13.11.2008г. 
ЗАКЛУЧНИ СОГЛЕДУВАЊА 
Услови за планирање на просторот за изработка на Урбанистички проект вон опфат на 
урбанистички план за изградба на објект со намена Г4.1 – отворени, полузатворени и затворени 
складишта за индустриска стока, на КП 2853 и дел од КП 2854/1 КО Глуво Бразда, Општина Чучер 
Сандево. Површината на планскиот опфат изнесува 0,48хa, и се наоѓа на земјоделско земјиште: 
нива (IV и V класа). Условите за планирање треба да претставуваат влезни параметри и  насоки при 
планирањето на просторот и поставувањето на планските концепциии решенија по сите области 
релевантни за планирањето во соодветниот плански документ, обработени во Просторниот план 
на Република Македонија. При изработката на овој Урбанистички проект, покрај горенаведените 
забелешки, треба да се имаат во предвидследните поединечни заклучни согледувања од 
секторските области опфатени со “Просторниот план на Република Македонија”. 
Економски основи на просторниот развој 
– Реализацијата на Урбанистичкиот проект на површина на плански опфат од 0,48 ha, ќе биде во 
функција на развој на економските активности и согласно определбите од "Просторниот план на 
Република Македонија" треба да базира на пазарните законитости и примена на релевантната 
законска регулатива од областа на заштитата на животната средина, особено превенција и 
спречување на негативните влијанија врз животната средина. 
Користење и заштита на земјоделско земјиште 
– Согласно Просторниот план на Република Македонија просторот на РМ е поделен во 6 
земјоделско стопански реони и 54 микрореони. 
Предметната локација припаѓа на Скопско-Кумановскиот земјоделско стопански реон со 14 
микрореони. 
– При изработка на планската документација, неопходно е воспоставување и почитување на 
ефикасна контрола на користењето и уредување нанормите и стандарди за градба. Меѓу 
приоритетните определби на Просторниот план е заштитата на земјоделското земјиште, а 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 (IV и V класа). 
 Водостопанство и водостопанска инфраструктура 
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– При обезбедувањето на потребните количини на вода за индустријата, потребно е да се оформат 
заштитни зони околу изворникот и да се дефинира режим на заштита во зоните. 
– Доколку за водоснабдување се користат подземни води (бунари), експлоатацијата да се врши врз 
основа на хидрогеолошки истражувања со кои ќе биде дефиниран квалитетот и квантитетот на 
водите. 
– Отпадните води да се испуштат во најблискиот реципиент по соодветен третман, односно да 
бидат доведени во согласност со критериумите дефинирани во „Уредбата за категоризација на 
водотеците, езерата, акумулациите и подземните води”. 
Енергетика и енергетска инфраструктура 
– Локацијата за изградба на објект со намена Г4.1 – отворени, полузатворени и затворени 
складишта за индустриска стока, нема конфликт со постојните и планирани енергетски водови. 
– За новопредвидените градби потребно е да обезбеди сигурно и непрекинато снабдување со 
електрична енергија со напон кој ќе биде во дозволените граници. 
Урбанизација и мрежа на населби 
– Изградба на објект со намена Г4.1 – отворени, полузатворени и затворени складишта за 
индустриска стока, би требало да предизвика позитивни импулси и ефекти врз целото непосредно 
окружување од аспект на повисока организација, инфраструктурна опременост, повисок квалитет 
на услугите во окружувањето, како и уреденост на просторот сето тоа базирано врз принципите на 
одржлив развој како и максимално почитување и вградување на нормативите и стандарди за 
заштита на животната средина. 
Јавни функции 
– Предложената локација е надвор од урбаниот опфат на најблиските населби и нема препораки за 
организација на јавни функции на неа, што значи дека се исклучени и можностите за било каков 
конфликт помеѓу два типа на функции. 
Сообраќај и врски 
- Во непосредна близина на планскиот опфат на јужната страна минува трасата на 
"Обиколницата на Град Скопје". 
Радиокомуникациска и кабелска електронско комуникациска мрежа 
– Локацијата за изградба на објект со намена Г4.1 – отворени, полузатворени и затворени 
складишта за индустриска стока нема конфликт со постојните и планирани радиокомуникациски и 
кабелски електронско комуникациски мрежи. 
– Преку кабелските електронски комуникациски мрежи, на крајните корисници треба да им се 
обезбеди сигурен пренос на јавни електронски комуникациски услуги со задоволување на 
одредени општи и посебни услови за квалитет, во согласност со Законот за електронските 
комуникации и препораките за обезбедување на одредено ниво на квалитет на пренос. 
Заштита на животната средина 
– Со цел да се обезбеди заштита и унапредување на животната средина, потребно е да се 
почитуваат одредбите пропишани во законската регулатива од областа на заштита на животната 
средина и подзаконските акти донесени врз нивна основа. 
– Да се внимава да не дојде до искористување на земјиштето на начин и обем со кој би се 
загрозиле неговите природни вредности. 
– Да се следи и контролира присуството на загадувачки материи во воздухот со цел да се одржи 
квалитетот на воздухот во граници на дозволените нивоа на емисии. 
– Да се предвидат соодветни технички зафати за пречистување на отпадните води и 
имплементација на технологии кои ќе овозможат нивно повторно искористување за истата или 
друга намена. 
– Да се контролира квалитетот на пречистените отпадни води пред испуштање во најблискиот 
реципиент, со цел да се усогласат вредностите на концентрацијата на материите присутни во 
пречистената отпадна вода со пропишаните гранични вредности на максимално дозволените 
концентрации на материите присутни во реципиентот. 
– Да се превземат активности за намалување на бучавата и вибрациите од опремата, со цел да се 
избегнат негативните ефекти од бучавата и да се почитуваат пропишаните гранични вредности за 
дозволено ниво на бучава во животната средина. 
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– Организирано управување со отпадот со цел да се минимизира негативното влијание врз 
животната средина, животот и здравјето на луѓето. 
– Создавачот и/или поседувачот на отпадни материи и емисии ги сноси сите трошоци за санација 
на евентуално предизвиканите нарушувања во животната средина. 
– Уредување на објектот со заштитно и украсно зеленило. При изборот на вегетацијата да се даде 
приоритет на видовите (автохтони) со висок биоакумулативен капацитет за загадувачки материи. 
– Да се изведуваат енергетски ефикасни објекти. 
Заштита на природно наследствo 
– Согласно Студијата за заштита на природното наследство, изработена за потребите на 
Просторниот план на Република Македонија на просторот кој е предмет на разработка на овој 
Урбанистички проект, нема регистрирано ниту евидентирано природно наследство. 
– Доколку при изработката на проектна документација или при уредување на просторот се дојде 
до одредени нови сознанија за природно наследство кое би можело да биде загрозено со 
урбанизацијата на овој простор, потребно е да се предвидат соодветни мерки за заштита на 
природното наследство согласно Законот за заштита на природата. 
Заштита на културно наследство 
– Согласно податоците од Експертниот елаборат за заштита на културното наследство и 
Археолошката карта на Република Македонија наподрачјето на катастарската општина Глуво 
Бразда има регистриран недвижен споменик на културата. 
– При изработка на проектна документација од пониско ниво да се утврди точната локација на 
евидентираното и регистрираното културно наследство и во таа смисла да се применат 
соодветните 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 (Законот за заштита културното  наследство - 
„Службен весник на Република Македонија" број 20/04,115/07, 18/11, 148/11, 23/13, 137/13, 
164/13, 38/14, 44/14, 199/14, 104/15, 154/15, 192/15, 39/16, 11/18 и 20/19), односно веднаш да се 
запре со отпочнатите градежни активности и да се извести надлежната институција за заштита на 
културното наследство. 
Туризам и организација на туристички простори 
– Предметната локација за која што се наменети Условите за планирање, припаѓа на Скопско - 
Кумановски туристички регион со 8 туристички зони и 17 туристички локалитети и е дел од 
простори коишто имаат регионално туристичко значење. 
– Согласно поставките на Концептот и критериумите за развој и организација на туристичката 
дејност, за непречен развој на вкупната туристичка понуда на ова подрачје, се препорачува, при 
идната организација на стопанските дејности да се почитуваат критериумите за заштита и одржлив 
економски развој. 
Заштита од воени разурнувања, природни и техничко-технолошки катастрофи 
– Локацијата за која се наменети Условите за планирање на просторот, се наоѓа во индиректно 
загрозени простори од воени дејства. Според тоа во согласност со Законот за заштита и спасување, 
задолжително треба да се применуваат мерките за заштита и спасување. 
– Задолжителна примена на мерки за заштита од пожар. 
– Анализираниот простор се наоѓа во подрачје каде се можни потреси со јачина до IX степени по 
МКС, што наметнува задолжителна примена на нормативно-правна регулатива, со која се уредени 
постапките, условите и барањата за постигнување на технички конзистентен и економски одржлив 
степен на сеизмичка заштита, кај изградбата на новите објекти. 
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4.                    ДОКУМЕНТAЦИОНA 
ОСНОВА НА УРБАНИСТИЧКИ 

ПРОЕКТ 
Графички дел 

1. Услови за планирање на просторот 
2. Ажурирана геодетска подлога со нанесена граница на проектен опфат 
3. Карта на изградениот градежен фонд, односно вкупната физичка супраструктура во 

проектиот опфат. 
4. Карта на изградената комунална инфраструктура: сообраќајните, електричните, 

канализациските, водоводните, поштенските, гасоводните, топловодните, 
телефонските и другите водови и објекти. 

 

 





























































































2802

2849

2855

2854/1

2852/1

2853

2852/2

2850

2832

2858

2857

2803

2801

2854/2

ПЛАНСКИ ОПФАТ

ОПИС СО ГЕОРЕФЕРЕНТНИ ПРЕКРШНИ ТОЧКИ И ЛАЦИ

2

ГРАНИЦА НА ПЛАНСКИ ОПФАТ

ЛЕГЕНДА

ПОВРШИНА НА ПЛАНСКИ ОПФАТ P = 0,48 ha

Легенда:

опфат

катастарски парцели

улица

бетонска ограда

бетонска плоча

нива
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2849

2855

2854/1

2852/1

2853

2852/2

2850

2832

2858

2857

2803

2801

2854/2

POSTOEN LOKALEN PAT

3

ГРАНИЦА НА ПЛАНСКИ ОПФАТ

ЛЕГЕНДА

ПОВРШИНА НА ПЛАНСКИ ОПФАТ P = 0,48 ha

NAMENA NA ZEMJI[TE

SOOBRA]AJ

POSTOEN LOKALEN PAT

LINIJA NA POSTOEN PAT

NZ NZ - NEIZGRADENO ZEMJI[TE

Легенда:

опфат

катастарски парцели

улица

бетонска ограда

бетонска плоча

нива

NZ
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2849

2855

2854/1

2852/1

2853

2852/2

2850

2832

2858

2857

2803

2801

2854/2

POSTOEN LOKALEN PAT

4

ГРАНИЦА НА ПЛАНСКИ ОПФАТ

ЛЕГЕНДА

ПОВРШИНА НА ПЛАНСКИ ОПФАТ P = 0,48 ha

LINIJA NA POSTOEN PAT

Легенда:

опфат

катастарски парцели

улица

бетонска ограда

бетонска плоча

нива

POSTOJNI 0.4kV PODZEMNI EL. INSTALACII

POSTOJNI 10kV PODZEMNI EL. INSTALACII

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
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5.ПЛАНСКИ ДЕЛ НА 
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ 

ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ 
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5.1 Проектна програма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОЕКТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА 
Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на 

објект со намена Г4.1 – ОТВОРЕНИ, ПОЛУЗАТВОРЕНИ И ЗАТВОРЕНИ 
СКЛАДИШТА ЗА ИНДУСТРИСКА СТОКА, КП 2853 и дел од КП 2854/1 КО Глуво 

Бразда, Општина Чучер Сандево  
Предмет:  Проектна програма 
Документација: Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план 
Намена:  Г4.1 – отворени, полузатворени и затворени складишта за индустриска стока 
Локација:  Општина Чучер-Сандево 
Проектен опфат: кп 2853 и дел од 2854/1 КО Глуво Бразда 

 
 ВОВЕД 

Согласно член 62, став 3 од Законот за урбанистичко планирање (Службен весник на 
Р.М. бр. 32/20) пред изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план се 
спроведува постапка за изработка, односно одобрување на Проектна програма. Согласно тоа 
изработена е Проектна програма за изработка на Урбанистички проект вон опфат на 
урбанистички план за изградба на објект со намена Г4.1 – отворени, полузатворени и 
затворени складишта за индустриска стока, КП 2853 и дел од КП 2854/1 КО Глуво Бразда, 
Општина Чучер Сандево. 

 
Проектната програма треба да овозможи изработка на Урбанистички проект вон опфат 

на урбанистички план, а со што ќе се уреди намената и начинот на користење на просторот, 
како и условите за градење на градбите во рамките на дефинираниот урбанистичко-проектен 
опфат. Проектната програма се изработува од страна на правно лице со лиценца за 
изработување на урбанистички планови, а во конкретниот случај се изработува од страна на 
БИЛД Урбан Дооел Скопје, со цел да се овозможи изработка на: 

 

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на објект со 
намена Г4.1 – отворени, полузатворени и затворени складишта за индустриска стока, КП 
2853 и дел од КП 2854/1 КО Глуво Бразда, Општина Чучер Сандево. 

 
Предмет на оваа Проектна програма ќе бидат: 
 

- Геодетски елаборат за ажурирана геодетска подлога; 
- постојната состојба утврдена на лице место од страна на стручните лица од правното 

лице, изработувач на планот; 
- просторните можности на локалитетот; 
- насоките од просторниот план на РМ 
- податоците и информациите од органите на државната управа и другите субјекти; 

и потребите на нарачателот. 
 

За потребите на инвеститорот потребно е да се изработи Урбанистички проект вон 
опфат на урбанистички план за изведба на објект со основна класа на намена Г4.1 – отворени, 
полузатворени и затворени складишта за индустриска стока со пропратни содржини, 
администрација и изложбен простор, а врз основа на претходно извршени стручни анализи за 
погодноста на локацијата. 
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5.1 Проектна програма 

 

 

 

 

 

 



За просторот во рамките на проектниот опфат не постои урбанистички план и за истиот 
има важечки Услови за планирање на просторот, изработени од страна на Агенција за 
планирање на просторот со тех.бр. Y24107 од Јануари 2008г, за кои е добиено Решение од 
страна на Министерство за Животна средина со бр. УП15-6649/2 од 13.11.2008г. 

 
Со оглед на новонастанатите услови, како и измената на законската и подзаконската 

регулатива од областа на урбанистичкото планирање, потребно е да согласно Законот за 
урбанистичко планирање (Службен весник на Р.М. бр. 32/20), да се утврди можност за 
изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план и оформување на нова 
градежна парцела. 
 

 Цели 
 
Урбанистичкиот проект вон опфат на урбанистички план, има основни цели: 
 

-  рационално уредување и искористување на просторот; 
-  подигнување на хуманоста во просторот и надминување на урбаните бариери на 

лицата со инвалидитет; 
-  оддржлив развој; 
-  заштита и унапредување на животната средина и природата; 
-  заштита на недвижното културно наследство; 
-  заштита од воени разурнувања, од природни и технолошки катастрофи и хаварии 
- (заштита и спасување); 
-  јавност во постапката за донесување и спроведување на плановите; 
-  вградување пропратни содржини на основната наменска употреба на земјиштето и 
- почитување на законските прописи, стандарди и нормативи во планирањето и 
уредувањето на просторот 
 

Со овој Урбанистички проект потребно е да се формира градежна парцела, да се 
дефинира основната класа на намена, како и начините на употреба на земјиштето, да ја 
дефинира површина за градба во рамки на парцелата, односно да ги дефинира сите 
архитектонско-урбанистички параметри за реализиција на комплексот на градби. 

 

Со одобрувањето на предметниот Урбанистички проект ќе се предизвикаат позитивни 
импулси и ефекти врз целокупното непосредно опкружување од аспект на повисока 
организација, инфраструктурна опременост и уреденост на просторот, како и економски 
ефекти манифестирани преку привлекување на нова работна сила. 

 

Сите поединечни елементи на урбанистичко-проектната документација ќе содржат 
текстуален дел со нумерички показатели за постојната и планираната состојба како и 
соодветен број на графички прилози. 
 

 Граница и големина на урбанистичко-проектен опфат 
 

Просторот кој е предмет на изработка на Урбанистички проект вон опфат на 
урбанистички план се наоѓа на територијата на Општина Чучер Сандево. Во границата на 
опфат влегуваат катастарска парцела 2853 и дел од катастарска парцела 2854/1 КО Глуво 
Бразда, Општина Чучер Сандево и во тие граници зафаќа површина од 4765м2 или 0,48ха. 

 
Предметниот плански опфат ги зафаќа катастарските парцели: 



- 2853, КО Глуво Бразда, Општина Чучер Сандево; 
- дел од 2854/1, КО Глуво Бразда, Општина Чучер Сандево; 

 
Предмет на изработка ќе биде оформување на нова градежна парцела согласно 

стандардите и нормативите за урбанистичко планирање, одредување на катноста на 
градбата, површината за градба, компатибилните намени и сообраќајните пристапи, 
согласно стандардите и нормативите за урбанистичко планирање за ваков тип на објекти. 

 
Пристапот до локацијата за моторни возила ќе се планира преку постојниот локален 

пат на северната страна на проектниот опфат. 
 

Границата на предметната Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план 
за изградба на објект со намена Г4.1 – отворени, полузатворени и затворени складишта 
за индустриска стока, КП 2853 и дел од КП 2854/1 КО Глуво Бразда, Општина Чучер 
Сандево е со следниве координати: 

 

1. X=7531952.147  Y=4657085.386 

2. X=7531936.824  Y=4657079.930 

3. X=7531919.779  Y=4657127.082 

4. X=7531901.550  Y=4657120.000 

5. X=7531921.070  Y=4657070.230 

6. X=7531905.200  Y=4657062.500 

7. X=7531916.130  Y=4657034.150 

8. X=7532040.700  Y=4657105.980 

9. X=7532033.160  Y=4657128.560 

10. X=7531989.600  Y=4657105.150 

11. X=7531972.153  Y=4657095.924 

12. X=7531953.120  Y=4657085.860 
 

Површината на планскиот опфат во рамки на опишаните граници изнесува вкупно 
0,48ha, односно 4765m². Периметарот на планскиот опфат изнесува 446.86m’. 
 

 Намена 
 

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план е со основна класа на намена: 
 

Г – РУДАРСТВО, ЕНЕРГЕТИКА, ИНДУСТРИЈА 
Г4.1 – отворени, полузатворени и затворени складишта за индустриска стока  

На основната класа на намена Г4.1 – отворени, полузатворени и затворени складишта за 
индустриска стока дозволени се компатибилни класи на намени до 40% согласно 
Правилник за урбанистичко планирање Сл.Весник на РМ бр. 225/20. 
 

 Комунална супраструктура, инфраструктура и сообраќаен пристап 
Со Урбанистичкиот проект потребно е да се обезбеди квалитетна комунална 

инфраструктура за предметниот простор.Внатрешните инфраструктурни водови за снабдување 
со електрична енергија, телефон, вода, и канализациони инасталации, ќе бидат предмет на 
оваа урбанистичко-проектна документација и ќе бидат дефинирани трасите на основните 
инфраструктурни водови, за кои е пожелно е да се водат подземно во јасно дефинирани 



инфраструктурни коридори, а согласно добиените податоци и информации од органите на 
државната управа и други субјекти. 

 

Пристапот до локацијата за моторни возила ќе се планира преку постојниот локален 
пат на северна страна на проектниот опфат. Внатрешниот динамичен и стационарен 
сообраќај ќе се планира во рамките на планираната градежна парцела. Обезбедувањето на 
соодветен број на паркинг места ќе биде согласно член Правилникот за стандарди и 
нормативи за урбанистичко планирање (Сл. Весник на РМ бр.225/20). 

 

 Методологија 
Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на објект со 

намена Г4.1 – отворени, полузатворени и затворени складишта за индустриска стока, на КП 
2853 и дел од КП 2854/1 КО Глуво Бразда, Општина Чучер Сандево, треба да биде 
изработена во согласност со: 

 

- Законот за урбанистичко планирање (Сл.весник на Р.М. бр. 32/20), 
- Правилникот за поблиска содржина, размер и начин на графичка обработка на 

урбанистички планови (Сл.весник на Р.М. бр.142/15) и 
- Правилникот за урбанистичко планирање (Сл. весник на Р.М. бр. 225/20). 
 

 Содржина на Урбанистички проект 
 

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на објект со намена Г4.1 – 
отворени, полузатворени и затворени складишта за индустриска стока, на КП 2853 и дел од КП 
2854/1 КО Глуво Бразда, Општина Чучер Сандево  треба да се изработи согласно Член 62 од 
Законот урбанистичко планирање (Сл.весник на Р.М. бр. 32/20), Правилникот за поблиска 
содржина, размер и начин на графичка обработка на урбанистички планови (Сл.весник на Р.М. 
бр.142/15) и Правилникот за урбанистичко планирање (Сл. весник на Р.М. бр. 225/20). 
 

Содржината на Урбанистичкиот проект  ќе се состои од: 
 

-  текстуален дел 
-  нумерички дел 
-  графички дел 
-  идеен проект 

 

 Мерки за заштита  
 

Доколку при изведување на земјаните работи за поставување на објектот, се наиде 
на археолошки артефакти, односно дојде до откривање на материјални остатоци со 
културна историска вредност, потребно е да се постапи во согласност со член 65 од Законот 
за заштита на културно наследство (Сл.весник на РМ 20/04), односно веднаш да се запре со 
отпочнати градежни активности и да се извести надлежната институција за заштита на 
културно наследство во смисла на член 129 од Законот. 

 
Од аспект на одржив степен на сеизмичка заштита, при изградба на објектите да се 

изврши геомеханичко испитување на носивоста на земјиштето, каде ќе се постават 
објектите. 
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5.2 Инвентаризација на снимен изграден градежен фонд, вкупна физичка 

супраструктура и инфраструктура во рамки на проектниот опфат 
 

За целосно согледување на постојната состојба, во границите на опфатот извршени се 
детални истражувања на просторот. 
 
Истражувањата на локалитетот се извршени по пат на: 

 директен увид на теренот и 
 директна комуникација со корисниците на просторот. 

 
При увидот на лице место, согледано е дека просторот е градежно неизграден и затоа 
треба програмски да се осмисли и испланира за реалните потреби. 
На геодетската подлога, изработена од овластена фирма ажурирана е состојбата на 
просторот, со сите свои параметри на поставеност, димензии и висински точки на 
предметната локација и нејзината околина. 
 
 До локалитетот има обезбедено пристап преку постојниот пат пред самата локација 
до парцелата која е предмет на овој Урбанистички проект вон опфат на урбанистички 
план за изградба на објект со намена Г4.1 – отворени, полузатворени и затворени 
складишта за индустриска стока, на КП 2853 и дел од КП 2854/1 КО Глуво Бразда, 
Општина Чучер Сандево. Сообраќаен пристап со простор за манипулација на теренско 
возило за интервенции на истата се потребни само за време на изведбата на објектот. 
Предметниот плански опфат е со површина од 0,48 ха. 
 
Намена на просторот и градежен фонд 
Предметниот плански опфат е со површина од 4765м2 (0.48ха) со намена:  
НЗ – Неизградено земјиште  
 

катастарска 

парцела

намена на 

површини

класа на 

намена

површина 

на парцели
процент

- - шифра m2 %

КП 2853

дел од КП 

2854/1

Неизградено 

земјиште
НЗ 4765m2 100.0%

ВКУПНО - - 4765m2 100.0%

БИЛАНСНИ ПОКАЗАТЕЛИ

документациона основа  

 
 

Сообраќај 
Согласно добиеното писмо од Јавно претпријатие за државни патишта со бр 10-9823/2 од 
29.09.2020г покрај предметниот плански опфат поминува магистралниот пат (автопат) А2 
(претходно означување М-4), за кој во плановите на ЈПДП не е предвидено проширување 
ниту менување на сегашната траса. 
До планскиот опфат кој е предмет на работа води нерегулиран постоен пат – локален пат 
(асфалтиран) преку кој се пристапува од северната страна на предметната локација. 
Пристапувањето до локацијата е преку постојна сервисна улица. 
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Комунална инфраструктура 
 

 Согласно добиеното писмо од Агенција за цивилно воздухопловство со бр. 12-8/389 
од 18.19.2020г планскиот опфат се наоѓа вон зоните на било кој аеродром, 
леталиште или воздухопловен уред, односно во планскиот опфат нема објекти, 
инсталации, уреди или било какви структури од областа на цивилното 
воздухопловство и истиот може да се планира без посебни ограничувања од аспект 
на безбедноста на воздушниот сообраќај. 

 Согласно добиеното писмо од ГА-МА не постојат планирани или изведени гасоводи. 

 Согласно добиеното писмо од МЕПСО со бр 11-5680/1 од 18.09.2020г предметниот 
плански опфат не се пресекува со  ЕЕ објекти во сопственост на  АД МЕПСО. 

 Согласно добиеното писмо од AEK со бр 1404-2578/2 од 29.09.2020г на предметниот 
плански опфат нема податоци за изградени јавни електронски комуникациски 
мрежи и системи. 

 Согласно добиеното писмо од ЕВН со бр 10-1671/2-289 од 18.09.2020 на 
предметниот плански опфат има постојни и планирани ЕЕ објекти во сопственост на 
ЕВН. 

 Согласно добиеното писмо од Македонски Телеком АД Скопје на предметниот 
плански опфат нема постојни ТК инсталации. 

 Согласно добиеното писмо од Министерство за култура – Управа за заштита на 
културното наследство со бр 17-2779/2 од 24.09.2020г во границите на планскиот 
опфат нема заштитени добра, ниту добра за кои основано се претпоставува дека 
претставуваат културно наследство. 

 БЕГ преку електронскиот систем е урбанизам се има произнесено дека Наведениот 
опфат на УП се наоѓа надвор од лиценцното подрачје на Дистрибуција на топлина 
Балкан Енерџи ДООЕЛ - Скопје. 

 Согласно добиеното писмо од Национални енергетски ресурси (без архивски број) 
на наведениот плански опфат нема изградено и не е планирано изградба на 
гасоводна мрежа. 

 Дирекција за заштита и спасување со допис број Бр.14/6-153/2 од 21.09.2020г има 
доставено претходни услови кои треба да се вградат во планската документација. 

 ЈП водовод и канализација се нема произнесено со допис. 
 

5.3 Опис и образложение на проектниот концепт на урбанистичкото решение во 
градежната парцела, во која е утврден простор определен со градежни линии во кој може да се 
поставуваат повеќе градби 

 

Просторот кој е предмет на изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички 
план се наоѓа на територијата на Општина Чучер Сандево. Во границата на опфат влегуваат 
катастарска парцела 2853 и дел од катастарска парцела 2854/1 КО Глуво Бразда, Општина 
Чучер Сандево и во тие граници зафаќа површина од 4765м2 или 0,48ха. 
 
Предметниот плански опфат ги зафаќа катастарските парцели: 
- 2853, КО Глуво Бразда, Општина Чучер Сандево; 

- дел од 2854/1, КО Глуво Бразда, Општина Чучер Сандево; 
 
Предмет на изработка ќе биде оформување на нова градежна парцела согласно 
стандардите и нормативите за урбанистичко планирање, одредување на катноста на 
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градбата, површината за градба, компатибилните намени и сообраќајните пристапи, 
согласно стандардите и нормативите за урбанистичко планирање за ваков тип на објекти. 
 
Пристапот до локацијата за моторни возила ќе се планира преку постојниот локален пат на 
северната страна на проектниот опфат. 
 
Границата на предметната Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за 
изградба на објект со намена Г4.1 – отворени, полузатворени и затворени складишта за 
индустриска стока, КП 2853 и дел од КП 2854/1 КО Глуво Бразда, Општина Чучер Сандево 
е со следниве координати: 
 

13. X=7531952.147  Y=4657085.386 
14. X=7531936.824  Y=4657079.930 
15. X=7531919.779  Y=4657127.082 
16. X=7531901.550  Y=4657120.000 
17. X=7531921.070  Y=4657070.230 
18. X=7531905.200  Y=4657062.500 
19. X=7531916.130  Y=4657034.150 
20. X=7532040.700  Y=4657105.980 
21. X=7532033.160  Y=4657128.560 
22. X=7531989.600  Y=4657105.150 
23. X=7531972.153  Y=4657095.924 
24. X=7531953.120  Y=4657085.860 

 
Површината на планскиот опфат во рамки на опишаните граници изнесува вкупно 0,48ha, 
односно 4765m². Периметарот на планскиот опфат изнесува 446.86m’. 

Појдовна точка во изнаоѓање на концепцијата на решението, покрај смерниците од 
Услови за планирање на просторот, создадените услови на просторот кој е предмет на 
изработка на оваа урбанистичка документација, се и планската програма, постојната 
состојба и увидот на лице место. 

 
Во рамките на планскиот опфат за кој се изработува Урбанистички проект вон 

опфат на урбанистички план за изградба на објект со намена Г4.1 – отворени, 
полузатворени и затворени складишта за индустриска стока, на КП 2853 и дел од КП 
2854/1 КО Глуво Бразда, Општина Чучер Сандево, просторот е ангажиран за  основната 
класа на намена: 

Г – РУДАРСТВО, ЕНЕРГЕТИКА, ИНДУСТРИЈА 
Г4.1 – отворени, полузатворени и затворени складишта за индустриска стока 
Покрај основната класа на намена се предвидува учеството на компатибилни класи на 

намени на основната класа согласно Правилник за урбанистичко планирање Сл. весник на РМ, 
бр. 225/20 и 219/21). 

 

 Површина на градежна парцела   4765 м2  

 Вкупна површина за градба   1381 м2 

 Бруто развиена површина за сите објекти 1557 м2 

 Процент на изграденост    29 % 

 Коефициент на искористеност   0.33 

 Зеленило      20 % 

 Сообраќајни површини    2384  м2 



Урбанистички проект 

2 0  
 

 

 

    
Нумерички показатели 
 

б
р

о
ј н

а 

гр
ад

еж
н

а 

п
ар

ц
ел

а

н
ам

ен
а

ко
м

п
ат

и
б

и
л

н
а 

н
ам

ен
а

м
ах

 в
и

си
н

а

ка
тн

о
ст

п
о

вр
ш

и
н

а 
н

а 

п
ар

ц
ел

а 
(m

2
)

P
(m

2
) 

гр
ад

б
а

б
р

ут
о

 P
 (

m
2

) 

р
аз

ви
ен

а

п
р

о
ц

ен
т 

н
а 

и
зг

р
ад

ен
о

ст
 %

ко
еф

и
ц

и
ен

т 
н

а 

и
ск

о
р

и
ст

ен
о

ст

п
р

о
ц

ен
т 

н
а 

о
зе

л
ен

ет
о

ст
 %

1

Г4.1 – ОТВОРЕНИ, 

ПОЛУЗАТВОРЕНИ И 

ЗАТВОРЕНИ 

СКЛАДИШТА ЗА 

ИНДУСТРИСКА СТОКА

до 40%согласно 

Правилник за 

урбанистичко 

планирање (Сл. весник 

на РМ, бр. 225/20)

6.00 m П/П+1 4765m2 1393m2 1567m2 29% 0.33 20%

4765m2 1393m2 1567m2 29% 0.33 20%ВКУПНО:

 
 
Билансни показатели  
Споредбени билансни показатели 
 

катастарска 

парцела
намена на  површини

класа на 

намена

површина 

на парцели
процент

- - шифра m2 %

КП 2853

дел од КП 

2854/1

Неизградено 

земјиште
НЗ 4765m2 100.0%

ВКУПНО - - 4765m2 100.0%

градежна 

парцела
намена на површини

класа на 

намена

површина 

на парцели
процент

- - шифра m2 %

1

Г4.1 – ОТВОРЕНИ, 

ПОЛУЗАТВОРЕНИ И 

ЗАТВОРЕНИ 

СКЛАДИШТА ЗА 

ИНДУСТРИСКА 

СТОКА

Г4.1 4765m2 100.0%

ВКУПНО - - 4765m2 100.00%

БИЛАНСНИ ПОКАЗАТЕЛИ

документациона основа  

планска документација

 
 

ПОВРШИНА НА ОПФАТ                     4765m2 параметри

ПОВРШИНА ПОД ОБЈЕКТИ (m2) 1393m2

ИЗГРАДЕНА ПОВРШИНА (m2) 1567m2

ПРОЦЕНТ НА ИЗГРАДЕНОСТ 29%

КОЕФИЦИЕНТ НА ИСКОРИСТЕНОСТ 0.33

СООБРАЌАЈ 2372m2

ЗЕЛЕНИЛО 1000m2

ОПФАТ 4765m2  
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Сообраќајна и комунална инфраструктура  
Сообраќаен план 
 

До локалитетот кој е предмет на изработка на Урбанистички проект, се пристапува од 

постоен пристапен пат на северната страна од локацијата, означен во рамки на графичките 

прилози. 
Сите елементи во хоризонтала се димензионирани според Законот за јавни патишта (Сл.в. 

на РМ, бр. 84/08, 52/09, 114/09, 124/10, 23/11, 53/11, 44/12, 168/12, 163/13, 39/14, 42/1, 166/14 и 

44/15) и презентирани во графички прилог. 

Потребите за места за паркирање на моторните возила согласно Правилник за урбанистичко 

планирање (Сл весник на РМ број 225/20 и 219/21) се дефинирани на следниот начин: Потребниот 

број паркинг места се утврдува во процесот на донесувањето или спроведувањето на урбанистички 

план, во зависност од конкретната намена на градбата, начинот на производство, бројот и 

структурата на вработени, степенот на автоматизацијата на производствениот процес, оддалеченост 

на живеењето на вработените, постоење на јавен превоз или гаранции за организиран превоз на 

вработените, водејќи грижа сите потреби од стационарен сообраќај – службен, индивидуален и за 

возилата и механизацијата што се употребува за потребите на основната намена на градбата – да се 

обезбедат во рамки на градежната парцела.  

Во рамки на градежната парцела се предвидени 5 (пет) места за паркирање на лесни 

моторни возила. 

     
 
Нивелациски план 
Со изработка на оваа документација пристапено е кон изработка на нивелманското 

решение за истиот локалитет. Предмет на изработка на нивеламанското решение е изработка на 

вертикално решение на пристапните сообраќајници. 

Појдовна основа за изработка на вертикалното решение е постојната нивелета и постојниот 

терен на локалитетот. Подолжните падови се движат во границите на дозволените. 

 

Хидротехничка инфраструктура 
Планираните решенија за водовод, фекална и атмосферска канализација се изработени врз 

основа на следните подлоги и податоци: 

 
- Согласно заклучните согледувања во Условите за планирање на просторот 
- Постојна состојба на водовод и канализација  
- Нивелационо решение на улиците  
- Постојни технички прописи и нормативи за овој вид на објекти и инсталации. 
 

Според предметниот Урбанистички проект, просторот се планира со класа на намена: 
 
Г - РУДАРСТВО, ЕНЕРГЕТИКА, ИНДУСТРИЈА 
Г4.1 – отворени, полузатворени и затворени складишта за индустриска стока  
Во однос на спратноста на објектот се предвидува, 
Кота на венец Н = 6.0 м’ 
Катност П-П+1 
Површина на планскиот опфат изнесува 4765м2. 
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Водоснабдување 
Бидејки опфатот е надвор од границите на ГУП,  водоснабдување и одведување на отпадни 

води треба да се врши преку локален водоснабдителен и канализационен систем. 
Снабдувањето со санитарна вода и вода за пожарна заштита ќе се врши со вода од сопствен 

бунар, се до изведба на локална водоводна мрежа. Во рамки на градежната парцела во југо-
источниот дел од планскиот опфат се планира изведба на сопствен бунар и потисна пумпа која се го 
напојува резервоарот за вода преку планирана сопствена водоводна мрежа со профил на цефки 

150 мм. 

Предвидени се површини за градба и тоа претставува максимален капацитет на просторот. 

 
Фекална канализација  
Одведувањето на фекалните и отпадните води, до изведба на фекална канализација, од 

локалитетот ќе се прифаќаат и евакуираат во септичка јама или во најблискиот рецепиент. 

Сите фекални и отпадни води ќе се прифаќаат и евакуираат во септичка јама со капацитет 

од 3м3 поврзан со водонепропусен бунар, лоциран во рамките на градежната парцела, кој треба да 

се изведе по важечките прописи и стандарди за изградба на соодветните видови објекти. 

Целокупната фекална и отпадна вода преку планираната каналска мрежа гравитационо ќе 

се прифаќаат и евакуираат во септичка јама или во најблискиот рецепиент. 
Отпадните води пред да бидат испуштени во реципиент, ќе бидат подложени на третман во 

пречистителна станица поставена во рамки на планскиот опфат во југо-источниот дел од планскиот 
опфат. Квалитетот на пречистените отпадни води мора да биде доведен во согласност со 
критериумите на “Уредбата за категоризација на водотеците, езерата, акумулациите и подземните 
води“. Во текот на експлоатацијата да се обезбеди мониторинг на пречистените води пред да 
бидат испуштени во реципиентот. 

 

Планираната фекална канализација долж пристапниот пат е усогласена со нивелационото 

решение на уличната мрежа со профили 250 мм. 

 

Атмосферска канализација  
Проекцијата на атмосферската канализација, предвидува сепаратен канализационен систем 

за одвод на атмосферски отпадни води, кој ќе се состои од посебни канали. 
Атмосферската канализација ќе ги евакуира отпадните атмосферски води од кровните 

површини на објектите, од површините на улиците, зелените површини и се одведуваат до 
најблискиот реципиент.  

Планираната атмосферска канализација е усогласена со нивелационото решение на 

уличната мрежа со профили 300 мм. 

 

Електрика  
Согласно добиеното писмо од ЕВН не постојат инсталации во рамки на планскиот опфат.  Во 

непосредна близина е евидентирана постојна трафостаница, северо-западно од планскиот опфат 

каде градбата од ГП 1 ќе се приклучи. Предвидена е електрична мрежа долж постојната улица и 

истата трба да е изведена согласно важечките технички стандарди и нормативи за ваков вид на 

градба. Приклучувањето да биде од страна на стручните служби. 
 

Хортикултура  
Согласно Законот за урбано зеленило („Сл. весник на РМ" бр.11/18), пристапено е кон 

хортикултурно решение кое е во согласност со погоре наведениот закон, односно во парцелата е 

планирано минимум 20%, или поточно 22% зеленило. 
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Изградена површина 1393m2 29%

Зеленило 1055m2 22%

Сообраќај 2317m2 49%

Вкупно 4765m2 100%
 

 

5.4 Детални услови за проектирање и градење 
 

1. Условите и графичките прилози се составен дел од проектот и имаат правни  

дејности само врз градителска активност која ќе уследи по усвојување на 
Урбанистичкиот проект. 

2. Условите се применуваат во рамките на утврдената граница на проектниот опфат, и 

се однесуваат на урбан дел и градежна парцела. 

3. Во табеларниот приказ што е составен дел на проектот, прикажана е градежната 

парцела и е дефинирана со: 
 број на градежна парцела; 

 површина на градежна парцела (м2) 

 површина за градење (м2) 

 процент на изграденост (%); 

 вкупна површина по катови (м2) 

 коефициент на искористеност (К); 

 намена на земјиштето и градбите; 

 мах. висина на градбата (м’); 

 мах. број на катови; 

 потребен број на паркинг места. 

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

4. Aрхитектонското обликување на објектите зависи од намената и функцијата. За 

компонирање на фасадите максимално да се почитува индивидуалноста на 

сопственикот и креативноста на архитектот. 

5. Висината на венецот дадена на графичкиот прилог и табелите за нумерички 

показатели е максимална. Максималната висина на објектите изразена во должни 
метри се определува од нивото на нивелетата на тротоарот односно сообраќајницата 

или пристапната патека до завршниот венец на објектот. 

6. Котата на нулта точка е висинска кота на плочата на приземјето на објектот во 

однос на котата на нивелетата на заштитниот тротоар према пристапот во локацијата и 

не се дозволува нејзино поместување. 

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

8. Површините наменети за движење на пешаци, секаде каде е тоа можно според 

конфигурацијата на теренот да бидат континуирани, без скали и со подолжен наклон од 

8,33 %, а во спротивно до скалите да се предвиди и рампа со истиот наклон. 
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9. Димензионирањето на паркинг места да биде во согласност со потребните на 

Известиторот. 

10. Рекламите и огласите не смеат да му пречат на нормално одвивање на сообраќајот, 

да му штетат или да го менуваат изгледот на архитектонските објекти и групации ниту да 

пречат на објектите поставени во јавен интерес како јавно осветлување, градски 

часовници, табли со имиња на улиците и сл. 
11. Содржината во текстуалниот и графичкиот дел од овој план преставува солидна 

основа за спроведувањето на планот. 

12. Уличното осветлување да се планира со поставување на светилки кои емитираат 

светлина исклучиво кон земја 

13. Во планскиот опфат да не се предвидуваат објекти или содржини со елементи или 

структури кои ќе емитираат радио сигнали, ласерски сигнали или светлосни снопови; 
14. Според Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на 

објект со намена Г4.1 – отворени, полузатворени и затворени складишта за 

индустриска стока, на КП 2853 и дел од КП 2854/1 КО Глуво Бразда, Општина 

Чучер Сандево,  просторот е предвиден да биде со класа на намена: 
Г - РУДАРСТВО, ЕНЕРГЕТИКА, ИНДУСТРИЈА 

Г4.1 – отворени, полузатворени и затворени складишта за индустриска стока 

15. Во однос на спратноста на објектот се предвидува, 

Кота на венец Н = 6,0 м’ 

Катност П-П+1 

16. Покрај основната класа на намена се предвидува учеството на компатибилни класи 

на намени на основната класа на намена согласно Правилник за урбанистичко 

планирање Сл. весник на РМ, бр. 225/20 и 219/21). 

17. При уредувањето на просторот водено е сметка за негова рационална 
искористеност да не се нарушат основните принципи на начин на живеење и 

хуманизација на просторот што е постигнато со диспозиција, површина, катност и 

висина на објектите. 

18. Парцелација: оформување на нова ГП 1 
 Површина на градежна парцела   4765 м2  

 Вкупна површина за градба    1381 м2 

 Бруто развиена површина за сите објекти  1557 м2 

 Дозволен процент на изграденост   29 % 

 Коефициент на искористеност   0,33 
Висина на венец: кота на венец 6,0 м’ 
Максималната висина на објектите се определува од висинската  кота на тротоарот. 
Број на катови: П-П+1 

 
5.5 Мерки за заштита на животна средина 
 

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

 

- заштита на воздухот; 

- заштита на водата;  

- заштита на почвата; 

- заштита на животната средина преку организирано прифаќање на комуналниот отпад. 



Урбанистички проект 

2 5  
 

 

 

- заштита од бука 
 
На заштитата и унапредувањето на квалитетот и состојбата на медиумите на животната 

средина: почвата, водата, воздухот, на областите на животната средина, на биолошката разновидност и 
другите природни богатства, како и на заштитата на озонската обвивка и заштитата од негативното 
влијание на човекот врз климатскиот систем покрај одредбите од овој закон се применуваат и 
одредбите на законите за одделни медиуми и области на животната средина. 

Заштитата на медиумите и одделните области на животната средина се постигнува преку 
превземање на мерки и активности кои се однесуваат на заштитата од штетни влијанија утврдени со 
законот за заштита на животната средина и посебните закони од: 

 

- вршењето различни дејности; 

- загадувачките супстанци и технологии; 

- отпадот; 

- бучавата и вибрациите; 

- јонизирачкото и нејонизирачкото зрачење; 
 
Заштитата и унапредувањето на животната средина е систем на мерки и активности 

(општествени, политички, социјални, економски, технички, образовни и др.) со кои се обезбедува 
поддршка и создавање услови за заштита од загадување, деградација и влијание на/врз медиумите и 
одделните области на животната средина (заштита од осиромашување на озонската обвивка, 
спречување на штетната бучава и вибрации; заштита од јонизирачко и од нејонизирачко зрачење, 
заштита од непријатна миризба и користење на депонирање на отпадоците и друг вид на заштита на 
животната средина). 

Животната средина е простор со сите живи организми и природни богатства, односно 
природните и создадените вредности, нивните меѓусебни односи и вкупниот простор во кој живее 
човекот и во кој се сместени населбите, добрата во општа употреба, индустриските и другите објекти, 
вклучувајќи ги и медиумите и областите на животната средина. 

 
Загадување на животната средина е емисија во воздухот, водата или почвата, која што може да 

биде штетна за квалитетот на животната средина, животот и здравјето на луѓето или, емисија од која 
што може да произлезе штета за имотот која ги нарушува или влијае врз биолошката и пределската 
разновидност и врз другите пропишани начини на користење на животната средина. 

За реализација на системот за заштита на животната средина потребно е да се почитува 
следното: 

 зачувување на амбиенталните, естетските и рекреативните потенцијали на 
просторот; 

 изградба на современа инфраструктура; 

 селектирано и организирано депонирање на отпадот со контролиран транспортен 
систем во депонијата  

 озеленување на површината со високо и ниско зеленило кои значително ќе 
придонесе за микроклимата на овој дел 

 заштита на планираните коридори наменети за енергетска инфраструктура од 
градба на објекти и друга инфраструктура 

 при преземањето активности или при вршењето дејности да се обезбеди висок 
степен на заштита на животната средина и на животот и здравјето на луѓето 

 загадувачот е должен да ги надомести трошоците за отстранување на опасноста од 
загадување на животната средина, да ги поднесе трошоците за санација и да плати 
правичен надомест за штетата причинета врз животната средина, како и да ја 
доведе животната средина, во најголема можна мерка, во состојба како пред 
оштетувањето. 
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Со цел да се обезбеди заштита и унапредување на животната средина потребно е да се 
почитуваат одредбите пропишани во законската регулатива од областа на заштита на животната 
средина и подзаконските акти донесени врз нивна основа. 

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

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

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

 Да се контролира квалитетот на пречистените отпадни води пред испуштање во 
најблискиот реципиент, со цел да се усогласат  вредностите на концентрацијата на 
материите присутни во пречистената отпадна вода со пропишаните гранични 
вредности на максимално дозволените концентрации на материите присутни во 
реципиентот. 

 Да се превземат активности за намалување на бучавата и вибрациите од опремата, 
со цел да се избегнат негативните ефекти од бучавата и да се почитуваат 
пропишаните гранични вредности за дозволено ниво на бучава во животната 
средина. 

 Организирано управување со отпадот со цел да се минимизира негативното 
влијание врз животната средина, животот и здравјето на луѓето. 

 Создавачот и/или поседувачот на отпадни материи и емисии ги сноси сите трошоци 
за санација на евентуално предизвиканите нарушувања во животната средина. 

 Да се избегне губење, модификација и фрагментација на живеалишта и прекумерно 
искористување на природните богатства, со цел да се намалат или целосно 
елиминираат негативните последици врз стабилноста на екосистемите. 
 

Заштита на водата 
 

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

 

Мерки за заштита на водите 
 

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

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

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

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

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

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

 

Заштита на почвата 
Со проектите за хортикултура да се утврдат исклучиво декоративни насади. Од оваа 

условеност не се очекува значајно загадување на почвата и површинските води од пестициди. 
Можностите за загадување на почвата и на водата се елиминирани со прифќање на фекалните и 
атмосферските води и поставувањето на сепаратор за собирање на нечистотиите и маснотиите од 
водите контаминирани со масла и горива (технолошки води).  

 
Заштита на животната средина преку организирано прифаќање на цврстиот отпад 

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

 

5.6 Мерки за за заштита и спасување 
 

Заштита и спасување од пожари, експлозии и опасни материи 
Лицата вработени во објектот мора да бидат стручно оспособени за ракување со средства 

за заштита од пожар и за сите мерки кои треба да се превземаат за да се спречи опасноста од 
појава на пожар и почетно гасење на пожари со средствата кои се на располагање во рамките на 
комплексот. Исто така мораат да бидат запознаени со карактеристиките на ТНГ и ТГ и можните 
опасности од настанување и појава на експлозии, како и неопходните превентивни мерки кои мора да 
се превземаат во текот на работењето, а особено: 

-Секојдневно редовно и постојано да се врши преглед на исправноста на постројката, опремата 
и системот за сигнализирање и алармирање, опремата за почетно гасење пожари и исправност на 
стабилната хидрантска инсталација. 

-Да се внимава вработените секогаш да се снабдени со работна и заштитна облека и опрема, а  
кои немаат склоност кон собирање и задржување на  статички електрицитет. 

 
Упатството, покрај останатото, треба да содржи разработена организација и постапка за 

спречување и брзо ликвидирање на пожарот, за евакуација на луѓето, и спречување на можност од 
експлозија. 

Сите објекти се лоцирани така да се пристапни за пожарните возила, со што се овозможува 
лесна подготовка и ставање во функција на потребната опрема за борба против пожар и спасување на 
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луѓето. Рабниците на пристапниот пат мора да се изведат закосени заради лесен пристап на 
противпожарните возила до објектот. 

Согласно Законот за одбрана (Сл.весник на Р.М. бр. 42/01, бр. 05/03 и бр. 58/06 и 110/08), 
Законот за заштита и спасување (Сл.весник на Р.М. бр.36/04, бр.49/04 и бр. 86/08) и Законот за 
управување со кризи (Сл.в.на РМ бр.29/05), задолжително треба да се применуваат мерките за заштита 
и спасување.  

Од урбанистички аспект противпожарната (ПП) заштита се предвидува од аспект на:  
-Сообраќајна инфраструктура со нивелманско решение и  со проектни елементи на 

сообраќајната мрежа; 
-Заштитни појаси помеѓу одделни класи на наменска употреба на земјиштето;  
-Елементи на партерот, како потпорни зидови, огради, ормарчиња за електро, односно 

телекомуникациски инсталации, насади и други партерни елементи, како бариери за движење и 
интервенција на ПП-возилата;  

-Надворешна и внатрешните хидрантска мрежа;  
-Водење на другата инфраструктурна мрежа. 
 

Предвидената сообраќајна инфраструктура, како и самото решение на градежната парцела, 
обележана со соодветни квалитетни хоризонтални и вертикални елементи на коловозот овозможуваат 
непречена интрвенција на противпожарните возила. Падот на улиците е со мали вредности и е погоден 
за одвивање сообраќај на тешки возила. Другите елементи за противпожарна заштита ќе се утврдат со 
посебниот елаборат за противпожарна заштита како составен дел на Основниот проект. 

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

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

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

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

 изворите за снабдување со вода, капацитетите на водоводната мрежа и водоводните 
објекти кои обезбедуваат доволно количество вода за гаснење на пожари; 

 оддалеченоста меѓу зоните предвидени за станбени и јавни објекти и зоните 
предвидени за индустриски објекти и објекти за специјална намена за сместување 
лесно запаливи течности, гасови и експлозивни материи; 

 широчината, носивоста и проточноста на патиштата со кои ќе се овозможи пристап на 
противпожарни возила до секој објект и нивно маневрирање за време на гаснење на 
пожарите. 

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

 

Заштита и спасување од урнатини 

Заштитата од урнатини како превентивна мерка се утврдува во урбанистичките решенија 
во текот на планирање на просторот, урбанизирање на населбите и изградба на објектите. Во 
урбанистичките решенија се утврдува претпоставениот степен на урнатини, нивниот однос према 
слободните површини и степенот на проодност на сообраќајниците. При проектирањето се води 
сметка да не се создаваат тесни грла на сообраќајниците и зони на тотални урнатини. Заштитата 
од урнатини се обезбедува со изградба на оптимално отпорни објекти согласно сеизмолошката 
карта на Република Македонија, изградени со количина на градежен материјал и релативно 
помали тежини. Објектите треба да бидат изградени согласно техничките нормативи за 



Урбанистички проект 

2 9  
 

 

 

сеизмичка градба. Секоја градба во зависност од намената, мора да ги исполни основните барања 
за градбата и другите услови пропишани со закон и со изводот од план. 

 

Мерки за заштита од природни непогоди 

Со оглед дека територијата е изложена на сеизмичко дејство со интанзитет од 6-7 степени 
МСЗ потребно е применување на принципите на асеизмичко градење на објектите. Густината на 
објектите односно нивното растојание е планирано во доменот за сеизмичкото проектирање со 
помали висини на објектите и со поголеми попречни профили на сообраќајниците, со што во 
случај на сеизмичко рушење може да се обезбеди проток на луѓе и возила. 

 

Мерки за заштита и спасување  од поплави 

Заштитата и спасувањето од поплави опфаќа регулирање на водотеците, изградба на 
заштитни објекти, одржување и санирање на оштетените делови на заштитните објекти, 
набљудување и извидување на состојбите на водотеците и високите брани, заштитните објекти и 
околината, обележување на висинските коти на плавниот бран, навремено известување и тревожење 
на населението во загрозеното подрачје, спроведување на евакуација на населението и 

материјалните добра од загрозеното подрачје, обезбедување на премин и превоз преку вода, 
спасување на загрозените луѓе на вода и под вода, црпење на водата од поплавените објекти и 
извлекување на удавените, обезбедување на населението во поплавените подрачја со основните 
услови за живот и учество во санирање на последиците предизвикани од поплавата. Со цел за 
поефикасна заштита обавезно е предвидување на современа громобранска инсталација на сите 
поголеми градби и нејзино континуирано одржување. Како посебна мерка за заштита од силните 
ветрови, покрај комуникациите, претставува изборот на вегетацијата. 

 

Мерки за заштита и спасување од лизгање и свлекувањ на земјиштето 

Со оглед на конфигурацијата на теренот, можно е настанување на свлекување на 
земјиштето, поради што при изработка на Основниот проект потребно е да се изготви елаборат за 

извршени геомеханички, геолошки и хидротехнички испитувања. 

 
Мерки за заштита од воени разурнувања, природни и техничкио-технолошки катастрофи 
Урбанистички проект за изградба на објект со намена Г4.1 – отворени, полузатворени и 

затворени складишта за индустриска стока, КП 2853 и дел од КП 2854/1 КО Глуво Бразда, Општина 
Чучер Сандево. Според тоа во согласност со Законот за заштита и спасување, задолжително треба 
да се применуваат мерките за заштита и спасување. 

Задолжителна примена на мерки за заштита од пожар. 
Анализираниот простор се наоѓа во подрачје каде се можни потреси со јачина oд VIII-IX 

степени по МКС, што наметнува задолжителна примена на нормативно- правна регулатива, со која 
се уредени постапките, условите и барањата за постигнување на технички конзистентен и 
економски одржлив степен на сеизмичка заштита, кај изградбата на новите објекти. 

 

5.7 Мерки за заштита на природното наследство 

Согласно Студијата за заштита на природното наследство, изработена за потребите на 
Просторниот план на Република Македонија (Сл.в. на РМ, бр.39/04) на просторот кој е предмет на 
разработка на Урбанистички проект, нема регистрирано ниту евидентирано природно наследство. 

Доколку при изработка на Урбанистичкиот проект или при уредување на просторот се дојде 
до одредени нови сознанија за природно наследство кое би можело да биде загрозено со 
урбанизацијата на овој простор, потребно е да се предвидат соодветни мерки за заштита на 
природното наследство согласно Законот за заштита на природата. 

5.8 Мерки за заштита на културно - историско наследство 

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

Графички дел 
 

1. Извод од урбанистички план со нанесен проектен опфат 
2. Ажурирана геодетска подлога преземена од геодетскиот елаборат, со 

нанесена граница на проектниот опфат 
3. Урбанистичко решение за проектниот опфат ( површини за градење ) 
4.  Урбанистичко решение за проектниот опфат ( сообраќај и 

нивлеманско решение ) 
5.  Урбанистичко решение за проектниот опфат ( приклучни точки и 

инфраструктура ) 
6.  Урбанистичко решение за проектниот опфат ( хортикултура ) 
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1. ОПШТ ДЕЛ 



 
 

1 . 1 .  О С Н О В Н И  П О Д А Т О Ц И  
 
 
ПРОЕКТ: ИДЕЕН ПРОЕКТ  
 
 
ГРАДБА: Г4.1 – ОТВОРЕНИ, ПОЛУЗАТВОРЕНИ И ЗАТВОРЕНИ СКЛАДИШТА ЗА 

ИНДУСТРИСКА СТОКА 
 
МЕСТО:  КП 2853 и дел од 2854/1, КО ГЛУВО БРАЗДА,  ОПШТИНА ЧУЧЕР САНДЕВО 
 
 
ТЕХНИЧКИ БРОЈ: 0801-447/20 
 
ФАЗА: АРХИТЕКТОНСКИ ПРОЕКТ 
 
КАТЕГОРИЈА НА 
ГРАДБА: ВТОРА КАТЕГОРИЈА “Б” 
 
ИНВЕСТИТОРИ: ШАХАДИЈЕ ИСМАЈЛИ 
 
 
ПРОЕКТАНТСКА „БИЛД УРБАН“  ДООЕЛ СКОПЈЕ 
КУЌА: Булевар „Илинден“ 107/17 Карпош, Скопје  
 тел/факс 02 3083575 
 
 

РАБОТЕН ТИМ: Бојан Муличковски, диа – одговорен проектант 
  

 

УПРАВИТЕЛ: Бојан Муличковски 
 
 
 
ИЗРАБОТЕНО:                    ˸͊͞, 2021 









 
 

адреса: ул. Бул. Илинден бр. 107/17 
Скопје, Р.Maкедонија 

тел./факс: 02 3083575 
е-mail: bildurban@gmail.com 

жиро сметка:  270-0702349901-92 
Халк Банка AД Скопје 

даночен број: MK4057015528431 
матичен број: 7023499 

 

 

 
Врз основа на Законот за градење (Службен весник на РМ број 130/09, 

124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 
28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 
39/16 и 71/16) и Правилник за содржината на проектите, означувањето на 
проектот, нaчинот на заверка на проектот од страна на одговорните лица и начинот 
на користење на електронските записи (“Службен весник на РМ“ број 24/11, 68/13 
и 81/13), а во врска со изработка на Идеен проект за изградба на објект со намена 
Г4.1 – отворени, полузатворени и затворени складишта за индустриска стока, на 
КП 2853 и дел од КП 2854/1 КО Глуво Бразда, Општина Чучер Сандево, фаза 
Архитектонски проект, со технички број 0801-447/20, БИЛД УРБАН д.о.о.е.л од 
Скопје  го издава следното:  

 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПРОЕКТАНТИ 

 
За изработка на Идеен проект за изградба на објект со намена Г4.1 – 

отворени, полузатворени и затворени складишта за индустриска стока, на КП 
2853 и дел од КП 2854/1 КО Глуво Бразда, Општина Чучер Сандево, фаза 
Архитектонски проект, со технички број 0801-447/20, како проектанти се 
назначуваат: 

 

 Бојан Муличковски, диа овластување бр. 1.0363 
 
Проектантите се должни Основниот проект да го изработат согласно 

Законот за градење (Службен весник на РМ број 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 
54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 
149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16 и 71/16) и 
Правилник за содржината на проектите, означувањето на проектот, начинот на 
заверка на проектот од страна на одговорните лица и начинот на користење на 
електронските записи („Службен весник на РМ“ број 24/11, 68/13 и 81/13) како и 
другите важечки прописи и нормативи од областа на проектирањето. 

 

    

УПРАВИТЕЛ:  БОЈАН МУЛИЧКОВСКИ  

Друштво за трговија и услуги 
„БИЛД УРБАН“ДООЕЛ Скопје 

 





 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. ПРОГРАМСКИ ДЕЛ 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1 ПРОЕКТНА ПРОГРАМА 
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П Р О Е К Т Н А   П Р О Г Р А М А 
за изработка на  

ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ НА КП 2853 И ДЕЛ ОД КП 2854/1
КО ГЛУВО БРАЗДА, ОПШТИНА ЧУЧЕР САНДЕВО 
 
Намена на објект : 
Г - РУДАРСТВО, ЕНЕРГЕТИКА, ИНДУСТРИЈА 
Г4.1 - ʆʪʚʦʨʝʥʠ, ʧʦʣʫʟʘʪʚʦʨʝʥʠ ʠ ʟʘʪʚʦʨʝʥʠ ʩʢʣʘʜʠʰʪʘ ʟʘ ʠʥʜʫʩʪʨʠʩʢʘ ʩʪʦʢʘ 
 

Локација : 
кп 2853 и дел од 2854/1 КО Глуво Бразда, Општина Чучер-Сандево 
 

Вид : 
Идеен проект 
 

Проектната програма треба да овозможи изработка на Идеен проект за изградба на 
објект со намена ɻ4.1 - ʆʪʚʦʨʝʥʠ, ʧʦʣʫʟʘʪʚʦʨʝʥʠ ʠ ʟʘʪʚʦʨʝʥʠ ʩʢʣʘʜʠʰʪʘ ʟʘ ʠʥʜʫʩʪʨʠʩʢʘ
ʩʪʦʢʘ , на КП 2853 и дел од КП 2854/1 КО Глуво Бразда, Општина Чучер Сандево  

Просторот дефиниран за изработка на Идеен проект за изградба на објект со намена 
Г4.1 - ʆʪʚʦʨʝʥʠ, ʧʦʣʫʟʘʪʚʦʨʝʥʠ ʠ ʟʘʪʚʦʨʝʥʠ ʩʢʣʘʜʠʰʪʘ ʟʘ ʠʥʜʫʩʪʨʠʩʢʘ ʩʪʦʢʘ,на КП 2853
и дел од КП 2854/1 КО Глуво Бразда, 
Општина Чучер Сандево се наоѓа во катастарската општина Глуво Бразда и со својата 
местоположба припаѓа на територија на Општина Чучер-Сандево. Со овој УП се прави 
формирање и разработка на градежна парцела 1, а за истиот е добиен Извод од просторен 
план на чиј основ се изработува. При изработка на предметниот УП, се што не е регулирано со 
важечката законска и подзаконска регулатива важат одредбите од важечкиот Просторен план 
на РМ.  

Урбанистички параметри за гп 1: 

Намена: Г4 – стоваришта, складови и отпади 
Дозволени компатибилни класи на намена:  
Според Правилник за урбанистичко планирање (Сл. Весник на РМ бр. 225/20) 
Површина на градежна парцела - 4765м2 

Површина под градба - 1381м2 

Бруто развиена површина - 1557м2 
Висина на венец: 6,00м 
Број на катови: П-П+1 
Процент на изграденост 30% 
Коефициен на искористеност 0,33 
Пристап од: постоен локален пат 
Паркирање: Паркирањето да се реши во рамки на сопствена парцела 

(согласно  УП). Потребниот број на паркинг места ќе се определи согласно 
согласно член 9.4 од Правилникот за урбанистичко планирање (Службен весник 
на РМ бр 225/20), односно  Потребниот број паркинг места се утврдува во 
процесот на донесувањето или спроведувањето на урбанистички план, во 
зависност од конкретната намена на градбата, начинот на производство, бројот и 
структурата на вработени, степенот на автоматизацијата на производствениот 
процес, оддалеченост на живеењето на вработените, постоење на јавен превоз 
или гаранции за организиран превоз на вработените, водејќи грижа сите потреби 



2 

од стационарен сообраќај – службен, индивидуален и за возилата и 
механизацијата што се употребува за потребите на основната намена на градбата – 

да се обезбедат во рамки на градежната парцела. 

Просторот во рамките на проектниот опфат претставува градежно неизградено 
земјиште и истиот треба да се разработи како комплекс со намена индустрија, односно 
затворени, полуотворени и отворени складишта за индустриска стока. Во градежна парцела 
треба да се планираат површини за градба за 1 еден објект со намена Г4 стоваришта, 
складови и отпади, треба да се решат сообраќајните пристапи до секоја градба и 
стационарниот сообраќај, да се планираат приклучоци за потребните комунални 
инфраструктури, да се даде идејно решение на планираната градба и да се даде предлог 
партерно решение каде ќе се запази минималниот процент на урбано зеленило од 20%.  

Проектантот е должен Идеен проект да изработи согласно Законот за градење 
(Службен весник на РМ број 130/2009, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 
137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 39/2016 
и 71/2016) и Правилник за содржината на проектите, означувањето на проектот, начинот на 
заверка на проектот од страна на одговорните лица и начинот на користење на електронските 
записи („Службен весник на РМ“ број 24/11, 68/13 и 81/13) како и другите важечки прописи и 
нормативи од областа на проектирањето. 

Инвеститор: 
ШАХАДИЈЕ ИСМАЈЛИ 

_______________________________ 
 

          



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ПРОЕКТЕН ДЕЛ 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ  



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1 ТЕХНИЧКИ ОПИС  
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1. Локациска поставка 

Објектот со намена Г4.1 – отворени, полузатворени и затворени складишта за 

индустриска стока е поставен на КП 2853 и дел од 2854/1 КО Глуво Бразда 

Оштина Чучер Сандево. 

 

Локацијата на објектот е предвидено да се заштити со ограда. Сите огради се со 

стандарден бетонски парапет и соодветен темел со вклакулирана потребна 

арматура. 

 

Преглед на површини на идеен проект: 

 
 

 
 

Број на гр. Парцела 1 

Површина на парцела 4765м² 

Намена на градбата Г4.1 

Површина за градба 1381² 

Вкупна развиена површина за градба 

по нивоа 
1567м² 

Коефициент на искористеност 0.33 

Процент на изграденост 29% 

Максимална висина до венец 6.00м 

Катност П/П+1 

 
2. Функционално решение 

Според потребите на инвеститорот, проектиран е објект со намена Г4.1 – 

отворени, полузатворени и затворени складишта за индустриска стока 

(магацин-стовариште) со катност П/П+1. 
 

Покрај основниот магацински простор се предвидуваат канцелари, чајна кујна и 

тоалет и комуникации. 

 
3. Конструкција 

Основната конструкцијата е армирано-бетонска, скелетен систем.  

 

Темелењето е извршено на темели самци поврзани со темелни греди. 

Конструкцијата ќе биде детално објаснета во Основниот проект, во делот за 

конструкција. 

 

 

Кровот е оформен од челични решеткасти носачи и секундарна кострукција 

рожници и соодветни спрегови. Ќе биде детално разработено во Основниот 

проект, делот за конструкција. 

 

4. Кровен покривач 

Кровот е покриен со сендвич пластифициран ребраст лим д=10см, тип ТР 38/158 

во боја, а наменет за кровови, со дебелина 0,6мм монтиран директно на 

рожниците. 
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5. Ѕидови 

Фасадните ѕидови се предвидени со ѕидни фасадни панели хоризонтално редени 

поставени на соодветна челична потконструкција. 

 

Сите внатрешни прегради се предвидуваат со водостабилни гипс-картонски 

плочи, како самостојни ѕидови или облоги. 

 

6. Врати и прозорци 

Прозорците е предвидено да се изведат од алуминиумски профили, со рамка за 

вградување во панел, со обично термоизолационо стакло д=4+12+4мм, со 

потребен оков. 

 

Влезната врата од челични профили и лимови со шарки соодветно на тежината 

на врадата и механизам за заклучување. По желба на инвеститорот може да се 

предвиди и „мала“ врата со димензии 90х210 во рамките на едното крило на 

влезната врата. 

 

7. Подови 
 

Подови се предвидуваат од керамички плочки во санитариите. Сите други 

бетонски површини се обработуваат се обработуваат во свеж бетон со завршен 

зајакнат слој „фербетон“ „Подинг К или друг сличен според упаствата на 

произведувачот. Во овие површини спаѓа и канцеларијата, каде по желба може да 

се постави со лепење текстилен под „Heuga“ или друг сличен. 

 
8. Обработка на фасада 

Фасадата во најголем дел е ѕидни панели во повеќе бои хоризонтално редени. На 

мал дел е предвидена ѕид завеса од алуминиумски профили и застаклена со 

термопан стакло. На дел, токму околу стаклената ѕид завеса, предвидена е 

фасадна облога од композитен алуминиумски панел „Алукобонд“ или друг сличен, 

на сопствена потконструкција. 

 
 
 

Составил:  

Бојан Муличковски, д.и.а. 

 
 
 
 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 ГРАФИЧКИ ДЕЛ 
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ЛЕГЕНДА

GRANICA NA NAMENSKA ZONA

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

NIVELMAN
VISINSKA KOTA

i=1.47%

L=33.2m

REGULACIONA LINIJA
GRANICA NA GRADE@NA PARCELA

NUMERACIJA NA GRADE@NA PARCELA
KATNOST NA OBJEKT

G.L.
VISINA NA OBJEKTI
POVR[INA ZA GRADBA 

GRADE@NA LINIJA

ELEMENTI NA SOOBRA]AJNICA

RL

GGP

GL

ПОВРШИНА НА ПЛАНСКИ ОПФАТ P = 0,48 ha

GRANICA NA PLANSKI OPFAT  

NAMENA NA ZEMJI[TE

SOOBRA]AJ

POMO[NA GRADE@NA LINIJAPGL

PLANIRANA VODOVODNA MRE@A

PLANIRANA FEKALNA MRE@A

PLANIRANA ATMOSFERSKA MRE@A

PLANIRANI TELEKOMUNIKACISKI INSTALACII

PLANIRANA ELEKTRIKA

POSTOJNA TRAFOSTANICA

POSTOJNA ATMOSFERSKA MRE@A

G - RUDARSTVO, ENERGETIKA, INDUSTRIJA

Легенда:

опфат

катастарски парцели

улица

бетонска ограда

бетонска плоча

нива

KOLOVOZ

TROTOAR

A

01

05.2021

G4.1



*

A

02

05.2021



A

03

052021

8x30.00
9x17.00

8x30.00
9x17.00



A

04

05.2021



VISINA NA VENEC

6.00

A

05

052021



"crna" hidroizolacija "kondor" ili druga sl.

~akal 20sm
posen beton 10sm

zavr{en sloj "ferbeton"

postoe~ki teren

A

06

05.2021



A

07

05.2021

JUGOISTO^NA FASADA

SEVEROZAPADNA FASADA



A

08

05.2021

JUGOZAPADNA FASADA

SEVEROISTO^NA FASADA
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