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Врз основа на член 26 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен 
весник на Република Македонија“ број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16 и 163/16), 
ПАРАМЕТАР ДООЕЛ – Скопја, го издава следното: 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за назначување планер 

 
 

За изработка на планска програма за 
Локална Урбанистичка Планска Документација 

за изградба на објект со намена 
Г2- Лесна и Незагадувачка Индустрија 

на КП 2469/3 и КП2469/4 Ко Неготино, Општина Неготино 
зако планер се назначува: 

 
 
Симон Мартиноски, дипл. инж. арх., овластување бр. 0.0397, планер 
 
 
 Планерот е должен ЛУПД да ја изработи според Законот за просторно и 
урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ број 199/14, 
44/15, 193/15, 31/16 и 163/16), Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко 
планирање („Службен весник на Република Македонија” бр. 142/15, 217/15, 222/15, 
228/15, 35/16, 99/16 , 134/16 и 33/17) и Правилник за поблиската содржина, форма и 
начин на обработка на генерален урбанистички план, детален урбанистички план, 
урбанистички план за село, урбанистички план вон населено место и регулациски план 
на генерален урбанистички план, формата, содржината и начинот на обработка на 
урбанистичко-плански документации и архитектонско-урбанистичкиот проект и 
содржината, формата и начинот на обработка на проектот за инфраструктура 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 142/15), како и другите важечки 
прописи и нормативи од областа на урбанизмот. 
 

 

ПАРАМЕТАР ДООЕЛ Скопје 

Управител: 
Методи Хаџи - Андов 
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ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ:  

 

ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА  

  

1. ВОВЕД  

  

Локалната урбанистичка планска документација   за изградба на објекти со намена   

Г2‐ лесна и незагдаувачка индустрија  на   КП 2469/3  и КП 2469/4  КО  Неготино,  општина  

Неготино,  се  изработува  врз  основа  на  просторните  можности  на  локацијата,  постојната 

состојба,  ажурираната  геодетска  подлога,  Планската  програма,  одредбите  кои  

произлегуваат од Просторниот план на Република Македонија, податоците и информациите 

од  органите  на  државната  управа  и  другите  субјекти,  како  и    потребите  на  нарачателот. 

Изготвувањето  на  планот  се  врши  во  согласност  со  Законот  за  просторно  и  урбанистичко 

планирање („Сл. весник на РМ“  бр.  199/14, 44/15, 193/15, 31/16 и 163/16) Правилникот за 

стандарди и нормативи за урбанистичко планирање („Сл.весник на РМ“ бр. 142/15, 217/15, 

222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16 и 33/17),  и Правилникот за поблиска содржина, размер 

и  графичка  обработка  на  урбанистичките  планови  (Сл.  весник  на  Р.М.142/15).  Цел    на  

Локалната  Урбанистичка Планска Документација    e  урбанизација  на  конкретниот  плански 

опфат со дефинирање на граници на градежна парцела, дефинирање на класа на намена и 

површина  за  градење,  како  и  дефинирање  на  сите  урбанистички,  архитектонски  и 

комунални  параметри  според  Правилникот  за  стандарди  и  нормативи  за  урбанистичко 

планирање.  

  

2. ГЕОГРАФСКО И ГЕОДЕТСКО ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ    

Планскиот  опфат  ја  зафаќа  катастарската    парцела    КП  2469/3  КО    Неготино,  

општина   Неготино , која е   во сопственост на Инвеститорот КП  2469/4   во сопственост на 

Република Македонија.  Теренот е со пад кон север.  Планскиот опфат се наоѓа на север  од 

град Неготино.  Во границите на планскиот опфат не постојат градби  Пристап до планскиот 

опфат  е  обезбеден  од  постоечки  земјан  пат  кој  поминува  покрај  северната  граница  на 

планскиот опфат.   Површината на планскиот опфат изнесува 5512 м2. Планскиот опфат од 

запад    граничи  со  локален  пат  Неготино  ‐  Курија,  од  север  со  постоечки  земјан  пат  за 



пристап  до  околните  земјоделски  површини,  од  југ  и  запад  со  земјоделско  обработливо 

земјиште.     

 

3. ИСТОРИЈАТ НА ПЛАНИРАЊЕТО И УРЕДУВАЊЕТО НА ПОДРАЧЈЕТО НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ   

Предметниот  плански  опфат  се  наоѓа  во  КО  Неготино,  и  до  сега  не  е  бил  предмет  на 

урбанизација.    Според  усвоената  Планска  програма,  поведена  е  иницијатива  и  активности  за 

урбанизирање  на  конкретниот  простор  со  изработка  на  Локална  урбанистичка  планска 

документација  врз  основа  на  одредбите  од  Условите  за  Планирање  на  просторот  и 

потребите на Инвеститорот.  

  

4. ПОДАТОЦИ ЗА ПРИРОДНИТЕ ЧИНИТЕЛИ  

4.1  Географски податоци 

 Планскиот опфат се наоѓа во непосредна близина  на град Неготино,  до локален пат  

Неготино‐Курија.  

5.2 Микроклима  

Климатските  и  микроклиматските  карактеристики  за  овој  терен  се  земени  од 

мерните станици Неготино. Подрачјето на регионот се наоѓа под влијание на медитеранска 

клима која продира од  југ преку Демир‐Каписката клисура и на континентална клима која 

продира од север.   Во овој простор има интензивна инсолација со време траење од 2230 

часа  сончев  сја  јгодишно.   Подрачјето  е  оскудно  со  врнежи. Просечно  годишно врнежите 

изнесуваат  437  мм,  со  максимум  во  есен  и  пролет.  Градот  Неготино  е  лоциран  на 

најсушното подрачје во Републиката.  Појавата на магли е ретка, додека ветровите се чести 

и најголема честина имаат од насоките север ‐ северо‐запад.  

  

4.3 Хидрографски и хидролошки податоци  

  

Хидрографската  мрежа  е  изразито  ретка,  составена  од  реката  Вардар. 

Одхидрографскиаспекттеренотнаградотрасполагасослабоиздашниизвори.  

Подземните води се на голема длабочина, освен на терените околу Тимјаничка река. 

  



4.4 Релјефни (морфолошки) карактеристики  

Градот Неготино и неговото непосредно окружување од геолошки аспект припаѓа на 

Вардарската геотектонска зона. Геолошкиот состав, како резултат на тектонските движења е 

изразито  сложен,  односно  го  сочинуваат  алувијално  делувијални  седименти,  неогена 

песокливасерија,   

4.5 Сеизмика на просторот  

Подрачјето  на  Неготино  се  наоѓа  во  Вардарската  сеизмогена  зона  со  максимална 

регистрирана  јачина  на  поместување  на  тлото  од  7о  по МЦС  скалата.  Горната  граница  на 

магнитудата на очекуваните земјотреси е 8о по МЦС скалата. Теренот според инженерско –

геолошките карактеристики е претежно стабилен со постојани физичко‐механички својства 

кои не подлежат на битни измени под влијание на надворешни фактори или на човекот.  

  

5.  ПОДАТОЦИ ЗА СОЗДАДЕНИТЕ ВРЕДНОСТИ  

Планскиот  опфат  е  дефиниран  со  границите  на    КП  4067      и    дел  од  2469/4    КО  

НЕГОТИНО , општина Неготино   и до него е обезбеден пристап од постоечки земјен  пат.  Не 

се евидентирани градби во подрачјето на планскиот опфат. 

 

6. ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА И СНИМАЊЕ НА ИЗГРАДЕНИОТ ГРАДЕЖЕН ФОНД  

Не се евидентирани градби во подрачјето на планскиот опфат.              

 

7.   ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА  НА  ПОСТОЈНИ  СПОМЕНИЧКИ  ЦЕЛИНИ  И  ГРАДБИ  ОД 

КУЛТУРНО‐ИСТОРИСКО ЗНАЧЕЊЕ    

Во  границите  на  планскиот  опфат  не  постојат  градби  или  споменички  целини  од 

културно‐историско значење ниту културни предели значајни од заштитно‐ конзерваторски 

аспект.  

  

8. ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА  И  СНИМАЊЕ  НА  ИЗГРАДЕНА  КОМУНАЛНА 

ИНФРАСТРУКТУРА  

  



Пристап до планскиот опфат е обезбеден од постоечки   земјен   пат   прикажани во 

ажурираната геодетска подлога. Од комуналната инфраструктура, во близина на планскиот 

опфат  постои  нисконапонски  електричен  подземен  вод.  Наведенита    инсталација        е 

прикажана  во  документационата  основа.  Во  непосредна  близина  на  планскиот  опфат  не 

постои изградена друга комунална инфраструктура.  

 

9.  ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА  НА  ГРАДБИ  СО  ПРАВЕН  СТАТУС  СТЕКНАТ  ПО  ОСНОВ  НА 

ЗАКОНОТ ЗА ПОСТАПУВАЊЕ СО БЕСПРАВНО ИЗГРАДЕНИ ГРАДБИ  

Во  подрачјето  на  планскиот  опфат  не  постојат  градби  со  правен  статус  стекнат  по 

основ на законот за постапување со бесправни градби.  

  

 

10. АНАЛИЗА НА МОЖНОСТИТЕ ЗА ПРОСТОРЕН РАЗВОЈ   

Урбанизацијата на конкретниот плански опфат ќе предизвика позитивни импулси и 

ефекти  врз  целото  непосредно  опкружување  од  аспект  на  повисока  организација, 

инфаструктурна  опременост  и  уредување  на  просторот.      Ова  се  подразбира  доколку  се 

базира  на  принципите  на  одржлив  развој  и  со  максимално  почитување  и  вградување  на 

нормативите  и  стандардите  за  заштита  на животната  средина.  Изработката  на  Локалната 

урбанистичка  планска  документација  е  координирана  со  условите  дефинирани  во  

Просторниот план на Р.Македонија.  

 

11. ПОДАТОЦИ И ИНФОРМАЦИИ ОД НАДЛЕЖНИ ОРГАНИ НА ДРЖАВНАТА УПРАВА И 

КОМУНАЛНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА 

На  барање  на  изготвувачот  на  планската  документација,  добиени  се  податоци  и 

информации  од  надлежните  комунални  претпријатија  и  државни  институции,  кои  се 

приложени како составен дел на Документационата основа.  

•  ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ‐ПОДРАЧНО ОДДЕЛЕНИЕ‐Неготино бр. 

09‐59/2 од 23.05.2017 година.  

•  АЕК ‐ бр. 1404‐1618 од 30.05.2017 година. 

•   ЕВН МАКЕДОНИЈА АД СКОПЈЕ‐КЕЦ Кавадарци бр. 14‐1114/2 од 01.06.2017год. 



•  ЈП Комуналец ‐Неготино бр. 08‐60/2 од  26.05.2017 година. 

•   Министерство  за  Култура‐управа  за  заштита  на  културно  наследство  бр.  17‐

2211/2 од  29.05.2017 година.        

•  ГА‐МА Ад Скопје  

•  Македонски Телеком од  06.06.2017 година со арх.број 07‐187402/1 

•  Јавно  препријатие  за  државни  патишта    Скопје  бр.    10‐5645  од    19.05.2017 

година. 

•  МЕПСО Скопје  бр.  02‐2873/1 од  22.05.2017 година. 

 

    Составил,  Симон Мартиноски  д.и.а.  
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Прилог ,известување за постоечките инсталации   

 

 
 

 

 
 

Почитувани,  

Ве молиме текстот да се вгради во Проектот за инфраструктура во текстуалниот дел за Електрика . 
 
-целосно да се почитуваат законските и подзаконските прописи и работни норми кај сите вкрстувања и    
 приближувања кон објекти и инсталации на ЕВН ; 
 
-навремено, пред почетокот на градежните работи во близина на дистрибутивната мрежа, потребно е   
 изведбата на градежните работи да се координира со ЕВН Електродистрибуција  КЕЦ Кавадарци , 
 при што неопходните заштитни мерки треба да се утврдат договорно; 
 
-при работа во близина на нисконапонски, високонапонски ,кабелски и воздушни водови, потребно е   
 придржување  кон упатствата за превенција од предизвикување на штети за работниците ракувачи со   
 кранови и  багери и други градежни машини, за заштита на електричната инфраструктура  и условите   
 за одобрение за   работа со распрскувачки материјали; 
 
- доколку при реализација на предметниот  план во делот на инфраструктурни објекти , улици и др.  
 е потребна промена или дислокација на електроенергетските   објекти и постројки на ЕВН ,    
 инвеститорот е должен да ги надомести трошоците за дислокација договорно ; 
 
-во случај на настанување на штета на електроенергетските објекти, инвеститорот е должен да ја   
 надомести штетата на ЕВН ; 
 
ЕВН Електродистрибуција КЕЦ Кавадарци не поседува информации за енергетски водови и објекти кои 
се во сопственст на други субјекти а истите постојат во опфатот.  
 
. 
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ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ:  

                   

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА  

  

1. ВОВЕД 

 Локалната урбанистичка планска документација   за изградба на објекти со намена   

Г2‐ лесна и незагдаувачка индустрија  на    КП 2469/3  и КП 2469/4 КО  Неготино,   општина  

Неготино,  се  изработува  врз  основа  на  просторните  можности  на  локацијата,  постојната 

состојба,  ажурираната  геодетска  подлога,  планската  програма,  одредбите  кои  

произлегуваат од просторниот план на Република Македонија, податоците и информациите 

од  органите  на  државната  управа  и  другите  субјекти,  како  и    потребите  на  нарачателот. 

Изготвувањето  на  планот  се  врши  во  согласност  со  Законот  за  просторно  и  урбанистичко 

планирање („Сл. весник на РМ“  бр.  199/14, 44/15, 193/15, 31/16 и 163/16) Правилникот за 

стандарди и нормативи за урбанистичко планирање („Сл.весник на РМ“ бр. 142/15, 217/15, 

222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16 и 33/17),  и Правилникот за поблиска содржина, размер 

и графичка обработка на урбанистичките планови („Сл. весник на Р.М.“  бр. 142/15). Цел  на  

Локалната  урбанистичка  планска  документација    e  урбанизација  на  конкретниот  плански 

опфат со дефинирање на граници на градежна парцела, дефинирање на класа на намена и 

површина  за  градење,  како  и  дефинирање  на  сите  урбанистички,  архитектонски  и 

комунални  параметри  според  Правилникот  за  стандарди  и  нормативи  за  урбанистичко 

планирање.  

  

2. ГЕОГРАФСКО И ГЕОДЕТСКО ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ   

Планскиот  опфат  ја  зафаќа  катастарската    парцела    КП  2469/3    КО    Неготино,  

општина  Неготино , која е  во сопственост на Инвеститорот и дел од 2469/4 КО  Неготино,  

општина  Неготино,  во сопственост на Република Македонија .  Теренот е со пад кон север.  

Планскиот опфат се наоѓа на север  од град Неготино.  Во границите на планскиот опфат не 

постојат  градби.    Пристап  до  планскиот  опфат  е  обезбеден  од  постоечки  земјан  пат  кој 

поминува покрај северната  граница на планскиот опфат.   Површината на планскиот опфат 

изнесува 5512 м2.  Планскиот опфат од запад  граничи со локален пат Неготино ‐ Курија, од 

север со постоечки земјан пат за пристап до околните земјоделски површини, од југ и запад 

со земјоделско обработливо земјиште.      

  



3. ОПИС  И  ОБРАЗЛОЖЕНИЕ  НА  ПЛАНСКИОТ  КОНЦЕПТ  

  

Со Локалната урбанистичка планска документација  за изградба на објекти со намена   Г2‐ 

лесна  и  незагдаувачка  индустрија    на      КП  2469/3  и  КП  2469/4    КО    Неготино,    општина  

Неготино,    се  дефинираат  граници  на  градежната  парцела,  како  и  сите  урбанистички, 

архитектонски  и  комунални  параметри  за  изградба  на  објекти  според  дефинираната  намена. 

Компитабилни  класи  на  намена Б1‐мали  комерцијални и деловни дејности,  Б2‐  Големи  трговски 

единици, Б4‐ Деловни простори,  В2‐ Здравство и социјална  заштита, Д2‐ заштитно  зеленило,  Д3‐ 

спорт и рекреација, Г3‐ Сервиси и           Г4‐ стоваришта.   Дефинирана е една градежна парцела чии 

граници се детално прикажани во  графичките прилози. Урбанистичките параметри се прикажани 

табеларно.  Границата  на  градежната  парцела,  на  северната  и  источната  граница  на  планскиот 

опфат  се  поклопува  со  регулациона  линија.    Дозволената  максимална  висина  на  градбите  се 

дефинира  на  12  метри  од  кота  на  заштитен  тротоар,  додека  катноста  ќе  се  определи  со 

Архитектонско‐Урбанистички Проект. Градежната  линија е дефинирана на растојание од 5.0 м од 

границата  на  градежната  парцела.  Со  општите  и  посебни  услови  за  градење  се    дефинираат 

конкретните услови за градење во рамките на предвидената градежна парцела.  

  

4. ОПИС  И  ОБРАЗЛОЖЕНИЕ  НА  ПЛАНСКИТЕ РЕШЕНИЈА ЗА ИЗГРАДБА  

 

4.1 Наменска употреба на земјиште 

 Со Локалната урбанистичка планска документација намената на земјиштето се дефинира 

во рамките на група на класа на намена  Г‐производство, дистрибуција и сервиси,  односно Г2‐лесна 

и незагадувачка индустрија, со компитабилни класи на  Б1‐мали комерцијални и деловни дејности, 

Б2‐  Големи  трговски  единици,    Б4‐  Деловни  простори,    В2‐  Здравство  и  социјална    заштита,  Д2‐ 

заштитно    зеленило,    Д3‐  спорт  и  рекреација,  Г3‐  Сервиси    и            Г4‐  стоваришта.  Поединечните 

компатибилни класи на намени може да бидат застапени со максимум 30%  и  процентот на збирот 

на компатибилните намени не може да премине 49% од основната намена.  

 

4.2  Сообраќај 

 Пристап  до  парцелата  е  обезбеден  од  постоечки  земјен  пат.  За    потребите  на  идно 

функционирање на планираните содржини, со посебен проект за инфраструктура   ќе се дефинира 

траса на пристапен пат,  со профил димензиониран според важачките Правилници и приклучен на 

постоечката и планирана улична мрежа.  При дефинирањето на границите градежната парцела, од  

источната  страна  утврден  е  заштитен  појас  кон  локалниот  пат    од  10.0  м.    Потребата  од  паркинг 

простор се решава во рамките на градежната парцела. Потребен број на паркинг места се утврдува 

според класата на намена и во согласност со чл. 59 од Правилникот за  стандарди и нормативи за 



урбанистичко планирање (Сл. Весник на РМ бр. 142/15,217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16   

и  33/17).  Во  конкретниот  случај  потребниот  број  на    паркинг  места  ќе  се  утврдува  со  проектната 

документација во зависност од потребите на градбата.  

4.3 Нивелмански план  

Влезот  во  парцелата  да  се  усогласи  со  нивелетата  на  постоечките  земјани  патишта  за 

создавање  услови  за  усогласување  со  нивелетата  на  идните  пристапни  патишта.  Котите  на 

приземјата на градбите, како и нивелетите на идните партерни површини кои ќе бидат предвидени 

со проектната документација да се усогласат со дефинираната нивелета на партерот. Во графичките 

прилози прикажани се апсолутните коти на партерните површини.  

4.4 Комунална инфраструктура  

До границите на планскиот опфат не постои изградена водоводна  и канализациона  мрежа.  

Со  постоечката  планска  документација  во  Неготино,  просторот    јужно  од  планскиот  опфат  е 

урбанизиран  ,  кое  подразбира  дека  со  реализацијата  на  планската  документација  ќе  се  создадат 

услови  за  идно  приклучување  на  планираните  градби    на  градската  инфраструктурна  мрежа.  Во 

меѓувреме  комуналните приклучоци ќе се решаваат локално во границите на планскиот опфат.       

 

4.4.1 Водовод 

Во  рамки  на  планскиот  опфат  не  постои  изведен  водовод.  Водоснабдувањето  на 

локалитетот ќе реши со изградба на водовод до приклучното место предложено од ЈП Комуналец 

Неготино.  

До изградба на водоводнат мрежа,  потребните количини за санитарна, технолошка вода и 

вода  за  противпожарна  заштита  ќе  бидат  обезбедени  од    бунари  во  рамките  на  градежната 

парцела. Изградбата на бунарите ќе се изврши врз основа на хидрогеолошки истражни работи  со 

кои ќе се утврди капацитетот и квалитетот на подземните води.  

4.4.2 Фекална канализација  

До изградбата  на фекална канализација , фекалните отпадни води преку затворен систем 

на  канализациони  цевки  ќе  се  одведуваат  во  компактна  пречистителна  станица    изградена  во 

рамките  на  градежната  парцела,  од  која  пречистени  отпадни  води  до  пропишениот  степен  на 

чистота може да се испуштаат во попивателни бунари.  

4.4.3 Атмосферска канализација  

Не  постои  изградена  атмосферска  канализациона  мрежа.  Атмосферските  води  ќе  се 

одведуваат со пад од поплочаните површини кон околното зеленило во рамките на парцелата.  



Одведувањето  на  водите  ќе  се  врши  во  попивателни  бунари  во  рамките  на  градежната 

парцела.  Пред  да  се  испуштат  во  попивателните  бунари  водите  ќе  треба  да  бидат  третирани  со 

таложници и одвојувачи на маснотии за нивно пречистување до дозволениот степен на чистота.  

Трасите на  атмосферската  канализација  во опфатот  ќе  се дефинираат  во понатамошните 

фази на изработка, со архитектонско – урбанистичкиот проект и со основниот проект 

 

 

4.4.4 Електро‐енергетски и ТТ приклучок  

За конкретните услови за обезбедување приклучок на идните градби на електричната мрежа 

ќе  биде  неопходно  да  се  добие  посебна  електро‐енергетска  согласност  од  надлежното 

претпријатие.  Приклучокот  на    телекомуникациска  инфраструктура  ќе  се  изврши  врз  основа  на 

условите  кои  ќе  бидат  издадени  од  надлежното    претпријатие.  За  наведените  инфраструктурни 

водови ќе биде неопходно да се изработат посебни проекти за инфраструктура.   

  

4.5  Хортикултура и партер 

 Внатрешните сообраќајни површини и паркинзи се предвидува завршно да се обработат со 

асфалт и павер елементи одделени од околните површини со бетонски ивични ленти. Слободниот 

неизграден дел од градежната парцела се предвидува да се затревни и посади со ниско и високо 

зеленило.  

 

5. ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ГРАДЕЊЕ   

 Основа за изработка на Општите услови за изградба е Правилник за поблиска содржина,  

форма   и начин на обработка на   Генерален урбанистички   план,   Детален урбанистички   план,  

Урбанистички   план   за   село,   Урбанистички   план   вон   населено  место   и   регулациски   план   на  

Генерален урбанистички план, формата, содржината и начинот на обработката на Урбанистичко 

плански  документации и  Архитектонско урбанистички проект и содржината, формата и начинот на  

обработката   на   Проектот   за   инфраструктура   („Сл.весник   на   РМ“      бр   142/15)   и   согласно  

Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање  („Сл.весник на РМ“ бр.  142/15, 

 217/15,  222/15,  228/15,  35/16,  99/16, 134/16 и 33/17),  како и планираните барања.   

5.1 Плански опфат  

Локалната урбанистичка планска документација со површина на плански опфат од 

5619м2  е  изработена  за  локација  дефинирана  со  линија  и  прекршни  точки.  Основа  за 

изработката на ЛУПД е ориентирана геодетска подлога од која се исчитуваат координатите 

по X и Y оска.    



5.2 Регулациона линија 

 Регулациона  линија  е  линија  на  разграничување  помеѓу  градежно  земјиште  за  општа 

употреба  и  парцелирано  градежно  земјиште  за  поединечна  употреба.  Во  графичките  прилози 

означена е регулационата линија со детално котирање на растојанија до градежните  линии.   

  

5.3 Градежна парцела  

Во  планскиот  опфат  формирана  е  една  градежна  парцела  со  површина  од  4617м2. 

Градежната парцела  ја зафаќа површината на    КП 2469/3  и дел од КП 2469/4   КО  Неготино, 

општина Неготино. 

 

 5.4  Површини за градење   

Во   локалната  урбанистичка  планска  документација   со   површина   за   градење   се  

утврдува делот од градежната парцела која се предвидува за градење.   Површината за градење   е  

дел од градежната парцела   ограничен   со градежни линии.   Површината за   градење   е  

дефинирана во рамките на една градежна парцела и не може да се протега низ две или повеќе град

ежни парцели.  Континуитетот на површината за градење низ две или повеќе градежни парцели во 

урбанистичкото планирање се добива како збир од поеднинечни површини за градење чиишто гран

ици се совпаѓаат.  

Кога растојанието помеѓу површината за градење и страната на градежната парцела   е  нула, 

 не треба да има отвори на ѕидот на градбата на границата на градежната парцела.  Кога  

растојанието  е   од   1,2 до 3,0  метри моќе да има само помошни отвори со парапет од најмногу 

 1,60 метри, а на растојание од 3,0 метри и над 3,0 метри дозволени се регуларни отвори на таа стра

на  од   градбата.  Во  нумеричките  показатели  дадена  е  максимална  површина  за  изградба  во  

утврдениот простор.     

5.7  Височина на градење     

Височината  на  градбите  е  условена  од  потребата  за  простор  и  од  намената.    Дозволена 

максимална висина до венец       е 12,00м.   Најмала катна височина со која се пресметува бројот на 

катови, мерено од плоча до плоча за деловна дејност 3,40м, за намена Г не е ограничена.  Висината 

на приземје како и максимална височина на нултата плоча во однос на котата од тротоарот за сите 

градби  е  условена  од  намента  на  градбата  и  истата  ќе  се  утврди  со  изработка  на  идејни  или 

директно  основни  проекти  за  градбите  или  при  изработката  на  Архитектонско‐урбанистичките 

проекти, но не повеќе од 1,20м.  Поместување на нултата плоча не моќе да се врши под котата на 

тротоарот.   За терени во пад, максималната височина на нултата плоча се определува во однос на 

котата на заштитниот тротоар на градбата од страната на пристапната улица при што како услов за 

градење се утврдуваат и други параметри како: вкупниот број на нивоа на градбата, кактеристчните 



пресеци и слично. Максимална височина на слеме е до 4,5м над завршниот венец на градбата. Во 

рамките  на  дозволената  висина  на  слемето  и  силуетата  на  покривот  се  уредува  потпокривен 

корисен простор кој се третира рамноправно како и другиот корисен  изграден простор по катови на 

градба.  За градби за кои ќе се примени кос кров, како завршеток, максималниот нагиб на кровот не 

треба да поминува 350. Од максималната височина на слемето и дозволената силуета на покривот 

може да отстапуваат други делови на градбите во планскиот отфат:  

‐  кули,  покривни  баџи,  стакларници  и  издадени  покривни  елементи  ‐  оџаци, 

вентилациони  канали,  лифтовски  куќички,  вертикали  комуникации  и  сите  техничко‐  технолошки 

инсталации  и  ‐  сите  архитектонски  декоративни  елементи  со  кои  не  се  обѕидува  или  оформува 

затворен  корисен  простор  над  котата  на  горниот  венец,  односно  над  дозволената  силуета  на 

покривот.  

Максималната височина на  градбата се формулира како условена планска одредба која се 

остварува доколку во постапката за спроведување на планот со проектна документација се докаже 

дека  се  исполнети  услови  утврдени  со  планот  за  достигнување  на  максимална  височина  на 

градбата,  која  често  се  однесува  на  обезбедување  на  потребен  број  на  паркинг  места  согласно 

Правилникот  за  стандарди  и  нормативи  за  урбанистичко  планирање.  При  одедување  на 

максималната  височина  на  градбата  се  почитуваат  стечените  права  од  важечките  урбанистички 

планови 

5.6   Процент на изграденост   

  Процентот на изграденост на земјиштото (Р)  е урбаниситчка величина која ја покажува  

густината на изграденост, односно колкав дел од градежнато земјиште е зафатен со градба.   Во   

 случајот оваа величина се движи до  70%.   Процентот на изграденост на земјиштето се пресметува  

како однос помеѓу површината на земјиштето под градба и вкупната површина на градежното  

земјиште,  изразен со порцент.    Во површината под градба се подразбира површината  ограничена  

со надворешни ѕидови и столбови на градбата во висина на   приземната плоча   без     надворешни  

тераси, скали, рампи, патеки и сл.    Параматрите во однос на процент на изграденост на земјиштето  

се во рамките на предвидените со Правилникот за стандарди и нормативи за     урбанистичко  

планирање во услови на дисперзивно градење и се дадени во табелата во синтезниот графички  

предлог за секоја градежна парцела одделно.      

 

 5.7  Коефициент на искористеност 

  Коефициентот на искористеност (К) на земјиштето   е урбанистичка величина која го  

покажува интензитетот на изграденост на градежното земјиште.     Истиот во планскиот опфат се  

движи до 2,1. Коефициентот на искористеност на   земјиштето се пресметува како однос помеѓу  

вкупната изградена површина,   односно збирот на     површините   на сите изградени   катови   на  

градбата и вкупната површина на градежното   земјиште,   изразен со рационален број од две  

децимали.   Под вкупната   изградена површина се сметат површините на сите надземни катови. Во  



вкупната   изградена   површина   не   влегуваат   површините   од   пречекорувањата   од   чен   39   од  

Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање („Сл.весник на  РМ“  бр. 142/15, 

217/15,  222/15,  228/15,  35/16,  99/16,  134/16  и  33/17).   Параматрите во однос на коефициентот на  

искористување на земјиштето се во рамките на предвидените со Правилникот за   стандарди и  

нормативи   за   урбанистичко   планирање   во   услови   на   дисперзивно   градење   и   се   дадени   во  

табелата во синтезниот графички предлог за секоја градежна парцела одделно.            

  5.8  Паркирање  

Потребите за   паркирање ќе   се решаваат   во рамките   на   градежната  парцела.     

Паркирањето   првенствено   да   се   реши   во   сопствената   парцела   со  

почитување на потребен број на паркинг места како основен услов за изградба на   максимално  

дозволената висина и површина за градба.   Потребниот број на   паркинг   места   ќе   се   определи  

согласно     член   59   од   Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање  („Сл. 

Весник  на  РМ“  бр. 142/15,   217/15,   222/15,   228/15,   35/16,   99/16,   134/16  и  33/17).  

Обезбедувањето на потребен број на паркинг места е услов за изградба на дозволената површина з

а градење, катноста,  максималната  висина,  како  и  искористување  на  дозволениот  процент  на  

изграденост  и  коефициент на искористеност.    

 

5.9  Услови за движење на лица со инвалидитет    

  За обезбедување услови за движење на лица   со   инвалидитет   важат   истите одредби од  

Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање  („Сл.весник на РМ“ бр. 142/15, 

217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16 и 33/17). При изградба  на нови објекти и содржини  во  

просторот   се   пременуваат   мерките   за   спечување   на     бариери   во   просторот   односно   се  

овозможува непречено движење на лица со инвалидитет. 

       Површината за движење на пешаците кои   се   планираат   во   урбанистичките   планови:   

тротоари,   пешачки   улици,   пешачки   патеки   и   плоштади каде што карактеристиките на теренот 

 тоа го дозволуваат,   треба да се со контируирана   нивелета без скалести денивелации со подолжен  

наклон од најмалку 8,33%.   Доколку јавните   пешачки површини се на терен со големи висински  

разлики кои мораат да се совладаат со скали,   со урбанистчки план треба да се  предвиди  

алтернативна врска со рампа со максимален пад од   8,33%   или во однос   1:12.   Рампата мора да е 

за двосмерно движење на лица со колички при што   нејзината најмала   ширина треба да е 1,65м,  

а оптимална 1,8м .  

 

6.  МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА    

6.1.1  Заштита на животна средина 



Животната  средина е  простор  со  сите живи организми и природни богатства,  односно   но 

природни  и  создадени  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. Загадувањето на животната 

средина подразбира емисија на загадувачки материи и супстанции во воздухот, водата или почвата, 

како резултат на антропогените активности, која може да биде штетна за квалитетот на животната 

средина, животот и здравјето на луѓето или, емисија на загадувачки материи и супстанции од која 

може да произлезе штета за имотот или која ги нарушува или влијае врз биолошката и пределската 

разновидност и врз другите начини на користење на животната средина. Анализата на влијанијата 

врз животната средина, како превентива, има за цел да ги идентификува можните проблеми, да ги 

рационализира  трошоците  и  да  направи  оптимален  избор  на  мерките  за  заштита  на  животната 

средина.      За  разлика  од  “пасивниот”  пристап,    со  кој  се  применуваат  заштитни  мерки  по 

настанатиот проблем, што претставува финансиско оптоварување на производителите, давачите на 

услуги и општеството во целост, превентивната заштита на животната средина се трансформира во 

елемент на развој и појдовна основа за глобалното управување со животната средина засновано на 

принципите  на  одржливиот  развој.  Одржувањето  на  континуитет  во  следењето  на  состојбите  во 

медиумите  и  областите  на  животната  средина,      дава  претстава  за  трендот  на  промени  кои 

настанале  во  текот  на  подолг  временски  период  на  анализираното  подрачје,  како  основа  за 

планирање и предвидување на промените кои би можело да се очекуваат во животната средина во 

временската рамка на која се однесува планскиот документ. Нарушувањето на природните процеси 

во животната средина се јавува како последица на нерационалното искористување на природните 

ресурси  и  животниот  простор,  преку:  деградирање  на  почвените  површини  под  дејство  на 

природниот  или  антропогениот фактор;  пренамена на  земјоделско  земјиште  со  висока  бонитетна 

класа  за  непродуктивни  или  помалку  продуктивни  цели;  примена  на  застарени  производствени 

технологии  во  индустријата  и  т.н.  Заштитата  на  животната  средина  како  темелна  вредност  на 

Уставот на РМ (Член 8) е регулирана со Закон за животната средина (Сл.в. на РМ бр. 53/05, 81/05, 

24/07, 159/08, .83/09,   48/10, 124/10, 51/11, 123/12,   93/13,   187/13,  42/14,   44/15,   129/15, 192/15, 

39/16).  Основна  цел  на  Законот  за  животна  средина  е  зачувување,  заштита,  обновување  и 

унапредување на квалитетот на животната  средина;  заштита на животот и на  здравјето на луѓето; 

заштита на биолошката разновидност; рационално и одржливо користење на природните богатства 

и спроведување и унапредување на мерките за решавање на регионалните и глобалните проблеми 

на  животната  средина.  За  заштита  и  унапредување  на  квалитетот  и  состојбата  на  медиумите  и 

областите на животната средина, покрај одредбите од овој  закон се применуваат и одредбите на 

законите  за  одделните  медиуми  и  области:  Со  цел  да  се  обезбеди  заштита  и  унапредување  на 

животната средина при изработката на Локалната урбанистичка планска документација, потребно е 

да  се  почитуваат  одредбите  пропишани  во  Законот  за  животната  средина  и  подзаконските  акти 

донесени врз основа на овој закон. Исто така потребно е да се имплементираат плански мерки за 

заштита на биодиверзитетот. Планирање на современа инфраструктура и нови технологии. 

  

6.1.2  Заштита на природното наследство  



Согласно  Студијата  за  заштита  на  природното  наследство,    изработена  за  потребите  на 

Просторниот план на Република Македонија на просторот кој е предмет на разработка на Локална 

урбанистичка планска документација  за изградба на стопански комплекс, нема регистрирано ниту 

евидентирано природно наследство.   Доколку 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.  

  

6.1.3  Заштита на почвата и подземните води   

Во  смисол  на  заштита    на  подземните  води  потребно  е  изведба  на  непропусна 

канализација.  Фекалните  отпадни  води  преку  затворен  систем  на  канализациони  цевки  ќе  се 

одведуваат во компактна пречистителна станица  изградена во рамките на градежната парцела, од 

која  пречистени  отпадни  води  до  пропишениот  степен  на  чистота  може  да  се  испуштаат  во 

попивателни  бунари.    Атмосферските  води  од  поплочаните  партерни  површини  и  од  објектите 

преку  затворен  систем  на  атмосферска  канализација  ќе  се  одведуваат  во  попивателни  бунари  со 

претходнен нивен третман во сепаратори на масти за  нивно пречистување до потребниот степен на 

чистота.  

  

6.1.4  Заштита од бучава  

Емисијата  на  бучава  кон  околината  треба  да  биде  во  рамките  на  пропишаните  гранични 

вредности.  Прашањето  за  намалување  на  проблемите  на  бучавата  треба  да  се  решава  со 

обезбедување на заштитен зелен   појас   по должина на сообраќајниците и формирање на зелени 

коридори.  

6.2 Мерки за заштита и спасување 

 Согласно Законот за заштита и спасување (Сл.весник на РМ бр.36/04, 49/04, 86/08, 124/10 и 

18/11), Законот за пожарникарство (Сл.весник на РМ бр: 67/04 и 81/07) и Законот за управување со 

кризи  („Сл.весник на РМ“ бр.29/05), задолжително треба да се применуваат мерките за заштита и 

спасување.    Мерките  за  заштита  и  спасување  се  остваруваат  преку  организирање  на  дејства  и 

постапки од превентивен карактер, кои ги подготвува и спроведува Републиката преку органите на 

државната управа во областа за кои се основани.  Мерките за заштита и спасување задолжитело се 

применуваат при планирањето и уредувањето на просторот, во плановите како и при изградба на 

објекти и инфраструктура,  согласно Уредбата за начинот на применување на мерките за заштита и 

спасување,    при  планирање  и  уредување  на  просторот  и  населбите,  во  проектите  и  изградба  на 

објектите (Сл весник на РМ бр. 105/05), како и учество во техничкиот преглед.  Мерките за заштита и 

спасување се однесуваат на заштита од природни непогоди и други несреќи, во мир и во војна и од 

воени дејствија.   



6.2.1  Заштита од природни и технолошки хаварии  

Врз основа на загрозеноста на регионот од природни катастрофи, елементарни непогоди и 

технички хаварии може да настане повредливост на просторот на локалитетот и неговите физички 

структури. Повредливоста на просторот се одразува на објектите и нивната околина.  

6.2.2   Мерки за заштита од урнатини 

 Заштитата од урнатини како превентивна мерка се утврдува во урбанистичките планови во 

текот  на  планирањето  на  просторот.  Во  Просторниот  план  на  Република  Македонија  е  утврден 

претпоставениот  степен  на  урнатини,  нивниот  однос  према  слободните  површини  и  степенот  на 

проодност на улиците, врз основа на што е изработено и планираното решение. Според постојните 

анализи и добиените резултати за сеизмичност на месното подрачје според очекуваните дејности 

на  земјотреси  во иднина,  основен  степен на  сеизмички итензитет во    подрачјето    изнесува  8о по 

МЦС.   Дефинирање на сеизмички хазард всушост претставува дефинирање на економскотехнички 

критериуми  за  прифатливо  ниво  на  безбеденост  на  градежната  конструкција  за  различни 

материјали  на  објектите.  За  да  се  избегне  сеизмичкиот  хазард  потребно  е  градбите  да  се  градат 

според параметрите и критериумите за сеизмичка градба.  Во случај на можни разурнувања било од 

земјотес или од воздушен воен удар, планираното решение на уличната мрежа обезбедува: ‐ брза и 

непречена евакуација на луѓето (нема тесни грла) ‐ брз пристап на екипите за спасување и нивните 

специјални воизила ‐ непречена интервенција ‐ штетите да се сведат на минимум ‐ брза санација на 

последиците.  

6.2.3.  Мерки за заштита од пожар  

Влез  во предвидената  градежна парцела  е  обезбеден,  со што  се обезбедени и  услови  за 

пристап на противпожарни возила.   Минималните растојанијата на новите градби до границата на 

парцелата треба да изнесуваат ½ од висината на градбата која    гарантира сигурност   и заштита од 

ширење пожар од  една  на друга  градежна  парцела.      При  изведба на  водоводна мрежа  ќе  биде 

неопходно да се предвидат соодветен број надворешни и внатрешни противпожарни хидранти со 

кое ќе бидат задоволени мерките на превентива и заштита во случај на пожар.  Останатите мерки за 

заштита од пожар се предвидуваат со изработката на техничката документација на објектот и треба 

да  бидат  во  согласност  со  Законот  и    Правилниците  за  мерки  за  заштита  од  пожар.    При 

планирањето  почитуван  е  Законот  за  заштита  и  спасување,  како  и  Законот  за  пожарникарство. 

Инвеститорот е должен во постапката на добивање одобрение за градење  да достави елаборат за 

заштита  од  пожари,  експлозии  и  опасни  материи  и  да  прибави  согласност  за  застапеноста  на 

мерките за ЗПЕОМ.  

  

6.2.4.  Мерки за заштита 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  вода  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.  При 

изработката  на  проектната  документација  за  изградба  на  објектите  да  се  предвидат  потребните 

технички  мерки  за  заштита  од  поплави  како  што  се  :  Нивелирање  на  партерните  површини  во 

рамките на парцелата со падови кои ќе овозможат непречено одведување на атмосферските води. 

Поставување масивни оградни зидови кои ќе спречат продор на поројни води во локацијата, како и 

други  технички  мерки  по  согледување  на  проектантите  а  во  согласност  со  важечките  технички 

прописи.  

7. ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДБА  

Градежната парцела со бр. 1  

Класа  на  намена:  намена  Г‐производство,  дистрибуција  и  сервиси,    односно  Г2‐лесна  и 

незагадувачка  индустрија,  со  компитабилни  класи  на  Б1‐мали  комерцијални  и  деловни  дејности 

(30%),   Б2‐ Големи трговски единици(30%), Б4‐ Деловни простори(10%),   В2‐ Здравство и социјална  

заштита (5%),  Д2‐ заштитно  зеленило(30%),  Д3‐ спорт и рекреација(30%), Г3‐ Сервиси(30%) и      Г4‐ 

стоваришта(30%).  Процентот  на  збирот  на  компатибилните  намени  не  може  да  премине  49%  од 

основната намена. 

 Површина на градежна парцела: 4534м²  

Површина за градба: 3175м²  

Вкупна површина по катови: 9525м²  

Коефициент на искористеност (К): 2,1 

Процент на изграденост: 70 %  

Максимална висина до завршен венец: 12м 

 Максимален број на катови: П +2  

Максимална висина на слеме на кровот: 4.5м . над кота на венец 

 Потребен број на паркинг места се утврдува според класата на намена и во согласност со чл. 

59‐61 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање („Сл.весник на РМ“ бр. 

142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16 и 33/17). Во конкретниот случај потребниот број 

на паркинг места се утврдува со Архитектонско‐урбанистичкиот проект во зависност од потребите на 

градбата.  
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1 

 
Г 

 
Г2 

Б1‐ (30%),Б2‐ (30%), 
Б4‐ (10%), В2‐ (5%) 
Д2‐ (30%), Д3‐ (30%) 
Г3‐ (30%), Г4‐ (30%) 

 
49% 

 
4534 

 
3175 

 
9525 

 
12 

 
П+2 

 
70 

 
2,1 

За градежната парцела да се изработи Архитектонско‐урбанистички проект 
согласно член 51  од Закон за просторно и урбанистичко планирање 

(„Сл. весник на РМ“  бр.  199/14, 44/15, 193/15, 31/16 и 163/16) 

Потребен број на паркинг места  ќе се дефинира според член 59   од Правилникот за стандарди и нормативи за  
урбанистичко планирање  (Сл. Весник на РМ бр. 142/15, 217/15, 222/15,  228/15 , 35/16 , 99/16, 134/16 и 33/17) 
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