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"PARAMETAR" DOOEL - Skopje 
ТРГОВСКО ДРУШТВО ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ, ИНЖИНЕРИНГ, GRADBA I KONSALTING 

                                                                                                            

Врз основа на член 44 од Законот за урбанистичко планирање („Службен весник на 
РСМ“ број 32/2020), ПАРАМЕТАР ДООЕЛ - Скопје, го издава следното: 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
за назначување планер 

 
 

За изработка на планска програма за 
ДЕТАЛЕН	УРБАНИСТИЧКИ		ПЛАН	

ЗА		УРБАНА	ЕДИНИЦА	2	ДЕЛ	ОД	БЛОК	6	
(помеѓу	улица	„Гоце	Делчев	“	и	улица	„Васка	Калајџиска“)	

ОПШТИНА		НЕГОТИНО 
 

како планер се назначува: 
 

Методи Хаџи-Андов, дипл. инж. арх., овластување бр. 0.0583, планер 
 
 

Планерот е должен планската програма да ја изработи согласно член 44 од 
Законот за урбанистичко планирање („Службен весник на РСМ “бр. 32/2020), 
Правилникот за урбанистичко планирање („Службен весник на РСМ ” бр.225/2020) и, 
како и другите важечки прописи и нормативи од областа на урбанизмот. 
 

ПАРАМЕТАР ДООЕЛ Скопје 
 

Управител: 
Методи Хаџи - Андов 

 
 

___________________ 
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11..  ВВООВВЕЕДД		
	 Изработката	 на	Планската	 	 програма	 е	 законска	 обврска	 	 согласно	

член	44	од	Законот	за	урбанистичко	планирање		(„Сл.весник	на	РСМ“	бр.	32/20).		
Изработката		на			Детален	урбанистички		план		за		Урбана	единица	2	дел	од	блок	
6	(помеѓу	улица	„Гоце	Делчев	“	и	улица	„Васка	Калајџиска“)	општина	Неготино,	е	
планиран	во	Програмата	за	изработка	на	урбанистички	планови	за	2020	година,		
донесена	од	страна	на	Совет	на	општина	Неготино.	

	
   

22..  ППООДДРРААЧЧЈЈЕЕ		ННАА		ППЛЛААННССККИИ				ООППФФААТТ		
	
	 		Изработката		на	Детален	урбанистички		план		за		Урбана	единица	2	

дел	од	блок	6	(помеѓу	улица	„Гоце	Делчев	“	и	улица	„Васка	Калајџиска“)	општина	
Неготино,	 ќе	 се	 изработи	 за	 плански	 	 опфат	 согласно	 ажурираната	 геодетска	
подлога,	која	е	составен	дел		на	оваа	Планска			програма.	

Граници	на	планскиот	опфат	се:	
‐	на	север,	запад	и	југ	е			улица	„Васка	Калајџиска“	
‐	на	исток		улица	„Гоце	Делчев“.	
 

 

33..  ССППЕЕЦЦИИФФИИЧЧННИИ		ППООТТРРЕЕББИИ		
		
  ННААММЕЕННССККАА		УУППООТТРРЕЕББАА		ННАА		ЗЗЕЕММЈЈИИШШТТЕЕ		
Врз	 основа	 на	 барањата	 на	 инвеститорот,	 при	 изработката	 на	 	 Детелен	

урбанистички	 план	 за	 Урбана	 единица	 2	 дел	 од	 блок	 6	 (помеѓу	 улица	 „Гоце	
Делчев	 “	 и	 улица	 „Васка	 Калајџиска“)	 општина	 Неготино,,		 		 ддаа		 ссее		 ддееффиинниирраа		
ооссннооввннаа		ккллаассаа		ннаа		ннааммееннаа		:	

	
А	–	ДОМУВАЊЕ	И	ПРЕСТОЈ	
‐	А1	–	Домување	во	куќи	
‐	А2	–	Домување	во	згради		
	
В‐	ЈАВНИ	ДЕЈНОСТИ	И	ИНСТИТУЦИИ	
В4‐	Деловни	и	комерцијални	дејности	во	големи	канцелариски	згради	
	
Е‐	ИНФРАСТРУКТУРА	
E1	–	Сообраќајни	линиски	и	други	инфраструктури		

	
Компатибилните	 	 класи	 на	 намена	 во	 однос	 на	 основната	 намена	 да	 се	

одредат	 согласно	 член	 82	 од	 Правилникот	 за	 урбанистичко	 планирање	
(„Сл.весник	на	РСМ“		бр.	225/20).	
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44..  ООППШШТТИИ		ЦЦЕЕЛЛИИ		
	

Деталниот	урбанистички	план		треба	да	се	изработи	согласно	извод	од	ГУП	
за	 град	 Неготино,	 	 истражувањата	 извршени	 по	 пат	 на	 директен	 увид	 	 на	
теренот	и	 	 анализа	на	 добиените	податоци	 	 и	 истата	 треба	 да	 ги	 содржи	 сите	
елементи	 	 дефинирани	 за	 ваков	 вид	 на	 планови	 согласно	 Законот	 за	
урбанистичко	планирање		(„Сл.весник	на	РСМ“	бр.	32/20)		и	тоа:	

‐	Документациона	основа	со	текстуален,	графички		и	нумерички	дел	и		
‐	Планска	документација	со	текстуален,	графички	и	нумерички	дел.	

 

	 Графичкиот	 	 дел	 треба	 да	 се	 изработи	 во	 дигитална	форма	 и	 во	 размер	
1:1000.		

При	увид	на	лице	место	да	се	извршат	следните	задачи:	
‐	Инвентаризација	на	постоечки	објекти	во	рамките	на	планскиот	опфат,	
‐	Архитектонско	снимање	на	постоечките	објекти	на	планскиот	опфат,	
‐	 Анкета	 со	 корисниците	 на	 објектите	 и	 просторот,	 со	 што	 ќе	 се	 утврди	

намената,	процентот	на	изграденост	и	корисната	површина	на	градбите.	
	 При	 изработка	 на	 Урбана	 единица	 2	 дел	 од	 блок	 6	 (помеѓу	 улица	 „Гоце	

Делчев	 “	 и	 улица	 „Васка	 Калајџиска“)	 општина	 Неготино,	 да	 се	 почитува	
изведената	 сообраќајна	 мрежа	 и	 планираните	 сообраќајници	 	 од	 постоечките	
урбанистички	планови	за	планскиот	опфат.	

		Сите	 постоечки	 подземни	 и	 надемни	 градби	 во	 рамките	 на	 планскиот	
опфат	да	се	евидентираат	на	ажурираната	геодетска	подлога	која	треба	да	биде	
составен	дел	на	документационата	основа	на	планот.	

Да	 се	 почитува	 постоечката	 инфраструктурна	 мрежа	 ,	 а	 доколку	
инфраструктурата	 поминува	 низ	 приватно	 земјиште	 истата	 да	 се	 помести	 на	
јавна	површина.	

	
 

55..  ППООССЕЕББННИИ		ЦЦЕЕЛЛИИ		
	

  ННААММЕЕННАА		ННАА		ЗЗЕЕММЈЈИИШШТТЕЕТТОО		
Врз	основа	на	намените	на	просторот,	за	планираниот	опфат	ја	предлагаме		

следната	 концепција	 на	 организација	 на	 просторот	 според	 основната	 класа	на	
намена	на	земјиштето:	

	
А	–	ДОМУВАЊЕ	И	ПРЕСТОЈ	
‐	А1	–	Домување	во	куќи	
‐	А2	–	Домување	во	згради		
	
В‐	ЈАВНИ	ДЕЈНОСТИ	И	ИНСТИТУЦИИ	
В4	‐	Деловни	и	комерцијални	дејности	во	големи	канцелариски	згради	
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Е‐	ИНФРАСТРУКТУРА	
E1	–	Сообраќајна	патна	инфраструктура		
	
Заради	 флексибилноста	 на	 планот	 при	 одредување	 на	 намената	 на	

земјиштето	како	планска	одредба	да	се	утврди	максимален	процент	на	учество	
на	компатибилните	класи	на	намена		во	рамките	на	основната	класа	на	намена		
согласно	 Правилникот	 за	 урбанистичко	 планирање	 („Сл.весник	 на	 РСМ“	 	 бр.	
225/20).	

 
	
 ВИСИНА	НА	ОБЈЕКТИ	

Висината	 на	 објектите	 да	 биде	 согласно	 Законот	 за	 урбанистичко	
планирање	 	 („Сл.весник	 на	 РСМ“	 бр.	 32/20)	 и	 Правилникот	 за	 урбанистичко	
планирање	(„Сл.весник	на	РСМ“		бр.	225/20).	

	
 
 ГРАДЕЖНА	ЛИНИЈА	И	ПОВРШИНА	ЗА	ГРАДЕЊЕ	

‐	 При	 дефинирање	на	 површината	 за	 градење	 да	 се	 запазат	 растојанијата	
помеѓу	површината	 	 за	 градење	и	 границата	на	 градежната	парцела	 	 согласно	
член	107	од	Правилникот	за	урбанистичко	планирање	(„Сл.весник	на	РСМ“	 	бр.	
225/20).	

‐	 Да	 се	 дефинираат	 можните	 пречекорувања	 	 на	 издадените	 елементи,	
согласно	член	108	од	Правилникот	 за	урбанистичко	планирање	 („Сл.весник	на	
РСМ“		бр.	225/20).	

	
	
  ССООООББРРААЌЌААЈЈ		
--  ДДаа		ссее		ооббееззббееддии		ппррииссттаапп		оодд		ппооссттооееччккииттее		ссооооббррааќќаајјнниицции..		
--  ППааррккиирраањњееттоо		 ддаа		 ссее		 рреешшии		 ввоо		 ррааммккииттее		 ннаа		 ггррааддеежжннааттаа		 ппааррццееллаа		 ,,		 ссооггллаасснноо		

ччллеенн		 113344		 оодд		ППррааввииллннииккоотт		 ззаа		 ууррббааннииссттииччккоо		 ппллаанниирраањњее		 ((„„ССлл..ввеесснниикк		 ннаа		 РРССММ““		 		 ббрр..		
222255//2200))..		
	
	

66..  ППРРООГГРРААММССККИИ		ССООДДРРЖЖИИННИИ				
	

Содржината	на	Деталниот	урбанистички		план		за	 	Урбана	единица	2	дел	
од	 блок	 6	 (помеѓу	 улица	 „Гоце	 Делчев	 “	 и	 улица	 „Васка	 Калајџиска“)	 општина	
Неготино,	 	 да	 биде	во	 согласност	 со	Правилникот	 за	 урбанистичко	планирање	
(„Сл.весник	 на	 РСМ“	 	 бр.	 225/20)	 	 	 и	 	 согласно	 член	 44	 од	 Законот	 за	
урбанистичко	планирање		(„Сл.весник	на	РСМ“	бр.	32/20)		и	тоа:	

	
‐	Документациона	основа	со	текстуален,	графички		и	нумерички	дел	и		



12 
 

‐	Планска	документација	со	текстуален,	графички	и	нумерички	дел.	
	
За	 Деталниот	 урбанистички	 	 план	 	 за	 	 Урбана	 единица	 2	 дел	 од	 блок	 6	

(помеѓу	 улица	 „Гоце	 Делчев	 “	 и	 улица	 „Васка	 Калајџиска“)	 општина	 Неготино,	
задолжително	 треба	 да	 се	 изработи	 стручна	ревизија	 	 од	 овластена	планерска	
куќа.	

Исто	така	задолжително	треба	да	се	обезбедат	податоци	и	информации	од	
јавните	 претпријатија	 и	 органите	 на	 државната	 управа	 согласно	 член	 од	
Законот	за	урбанистичко	планирање	(„Сл.весник	на	РСМ“	бр.	32/20).	

	
При	 изработката	 на	 урбанистичкиот	 план	 ќе	 бидат	 почитувани	 сите	

податоци,	информации	и	мислења	добиени	од	органите	на	државната	управа	и	
другите	субјекти.	
 

	

																																																					Изработил: 

Методи Хаџи ‐ Андов диа 

Овластување број: 0.0583 
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