Дел.бр.09-3-05/2
12 05 2021

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ
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УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН

1. ОПШТ ДЕЛ
-

насловна страна
општи податоци
решение од централен регистар
лиценца за правното лице
решение за одговорен планер/проектанти
овластување за планери/проектантите
писма известувања
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Lokacija: Ul. "Александар Македонски" br.75 - Prilep

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН

УРБАНИСТИЧКО - ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
назив на проектот:

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА
ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ
ЕЛЕКТРАНИ - Е1.13

вид на проектот:

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ

инвеститор:

“КРИН КГ“ ДОО Прилеп “ 7 ми-км на Магистрален пат
Прилеп – Битола.

локација:

КП 216/3 – дел Мало Рувци - општина Прилеп

изработувач на проектот:

"ИЗОФАС"
ДОО
Прилеп
Македонски”бр.75 Прилеп

ПРОЕКТАНТСКИ ТИМ:
Марјан Шукуроски диа
Роми Ж. Иваноска диа
Лидија Шукуроска ги.
Ана Иваноска
миа
Орде Јолески
деи

овластување за планер
овластување за планер

–

Ул.“Александар

бр. 0.0060
бр. 0.0483

овластување за проектнт А бр. 4.0250
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Дел.бр.09-3-05/2
12 05 2021

Во согласност со Законот за урбанистичко планирање, (Службен весник на РМ,
бр.32/2021год.) го донесувам следното решение:

РЕШЕНИЕ
за одредување на одговорен планер и соработници:
лицето
Марјан Шукуроски дип. инг. арх. – Овластување за планер

бр. 0.0060

се одредува за одговорен планер и
Лицата:
Роми Ж. Иваноска
Лидија Шукуроска
Ана Иваноска
Ордан Јолески

дипл. инг.арх. овластување за планер бр. 0.0483
град. инг.
маг. инг. арх
дипл. ел. инг. овластување за проектнт А бр. 4.0250

Се одредуваат за соработници при изработка на
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ
НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН
за површински соларни и фотоволтаични електрани Е1.13
ко Мало Рувци општина Прилеп.
Образложение:
Планерите и проектантите се должни проектот да го изработат согласно Член 45
од Законот за урбанистичко планирање (Сл.Весник на РСМ бр 32/2020), Правилникот
за урбанистичко планирање (Сл.Весник на РСМ 225/2020). како и другите важечки
прописи и нормативи од областа на урбанизмот и проектирањето.
"ИЗОФАС" ДОО - Прилеп
Управител:
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СОРДЖИНА
ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА
- текстуален дел
- нумерички дел
- графички прилози
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
- текстуален дел
- нумерички дел
- графички прилози
ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
- идеен проект
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ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ Скопје
Друштво за дистрибуција на електрична енергија
Бр. 10-55/7-86 од 04.03.2021
Скопје
Одговорно лице: Драган Николоски
Контакт телефон: 02 3205 300 – 41 308

Предмет: Издавање на податоци за електроенергетски објекти и инфраструктура oд
ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ, Скопје
Почитувани,
Во врска со Вашиот допис број 09-3/5 -1 од 04.03..2021 година, со кој барате да Ви издадеме
податоци за електроенергетски објекти и инфраструктура од ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ,
Скопје за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план а кп 216/3 и кп 218/5,
Ве известуваме дека во согласност со податоците од службената евиденција, располагаме со
следните податоци:
Во дадениот опфат/локација имаме:
110(35)kV Трафостаница
110kV Подземна мрежа
110kV Надземна мрежа
35kV Подземна мрежа
35kV Надземна мрежа
10(20)/0.4kV Трафостаница
10(20)kV Подземна мрежа
10(20)kV Надземна мрежа
0.4kV Подземна мрежа
0.4kV Надземна мрежа
Друго Во доставениот плански опфат, не постојат елекроенергетски објекти и инсталации
соопственост на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје
Составен дел на овој одговор е и прилог – графички приказ (подлога во pdf и dwg формат со
соодветно обележани леери) со вцртани електроенергетски објекти и инфраструктура според
податоците од службената евиденција.
При постоење на подземна инфраструктура во дадениот опфат, потребно е да се обратите до
најблискиот Корисничко Енерго Центар, за проценка дали е потребно присуство на стручен
вработен на лице место при реализирањето на активностите во предметниот опфат.
Задолжително да се предвиди заштитен појас на електроенергетските објекти согласно Мрежните
правила за дистрибуција на електрична енергија.
Потврдата е од ограничено времетраење во рок од 3 месеци од датумот на нејзиното издавање.
Со почит,
Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје
Oддел Мрежен Инженеринг
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Македонски Телеком АД - Скопје
Кеј 13 Ноември бр.6, 1000 Скопје

Бр: 34376
Дата: 08.03.2021
До
Изофас ДОО Прилеп
Ул. Александар Македонски бр.75, Прилеп

Ваше упатување

Барање на податоци и информации

Наше контакт лице

Перо Ѓорѓески, Елизабета Манева

Телефон

+389 70 200 736; +389 70 200 571

Во врска со

Известување за планирани и постојни тк инсталации

Почитувани,
Во врска со Вашето Барање, добиено преку системот е-урбанизам, со кое што барате податоци за изработка на
Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за кп 216/3 и кп 218/5, Ве известуваме дека на
наведениот плански опфат нема постојна МКТ инфраструктура.
Напомена: Информациите содржани во овој документ се доверливи и тие се наменети за користење само од
страна на примателот. Примателот е обврзан да превземе разумно ниво на грижа заради заштита на доверливите
информации содржани во документот. Воедно, примателот е обврзан документот или било кој дел од неговата
содржина да не го открива или дистрибуира на трети лица кои не се засегнати со актуелниот предмет, а заради
спречување на можни злоупотреби.
Со почит,
Македонски Телеком АД Скопје
По овластување на
Директор на сектор за пристапни мрежи
Васко Најков

МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД - СКОПЈЕ
Адреса: „Кеј 13-ти Ноември“ број 6, 1000 Скопје, Р. Македонија
Tелефон: +389 2 3100 200 | Факс: +389 2 3100 300 | Контакт центар +389 2 122
E-Mail: kontakt@telekom.mk | Internet: www.telekom.mk
ЕМБС 5168660
ISO 9001, ISO 14001 и ISO 27001 сертифицирана компанија

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕТПРИЈАТИЕ
“ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА “П Р И Л Е П
жиро сметка: 500000000432065 -Стопанска Банка А.Д.Битола
Ул.”А.Македонски” бб Прилеп “ Телефони:(048) 421-775,Факс (048) 424-925
е-mail: vodovodpp@yahoo.com
===============================================================

До
ДОО „Изофас“ Прилеп
ул.„Александар Македонски“ бр.75
7500 Прилеп

Предмет: Одговор на барање

Врз основа на Вашето барање, Ве известуваме дека за проектниот
опфат на КП бр.218/5 и КП бр.216/3 КО Мало Рувци Општина Прилеп,ЈКП
Водовод и канализација не располага со никакви податоци што се
однесуваат на нашата подземна инфрастуктура, односно нема наши
инсталации.

05.03.2021
Прилеп

Ј.К.П. Водовод и канализација
Прилеп

Liljana
Nikolo
ska

Digitally signed by
Liljana Nikoloska
DN: cn=Liljana
Nikoloska c=MK
o=Makedonski Telekom
ou=JKP VODOVOD I
KANALIZACIJA
Prilep:4021003142266
Reason: I am the author
of this document
Location:
Date: 2021-03-05
15:45+01:00






H3BECTYBAFbE

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

teHTaU Hja KaKO, )l,eTaneH yp6aHHCTHI-IKH n:raH ()l,YI1); feHepaJIeH

yp6aH HCTJ1l.IKH nJIaH
nJlaH

3a BOH

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

HaCeJIeHO

"teCTO

( YfICBHM); nOK3.J1Ha yp6aHHCTHYKa nJIaHCKa

,noKYMeHTauHja (nY ll)J); ,Up)!(aBHa yp6aHHCTHYKa rrJIaHCKa ,noKYMeHTauHja (,UYll,U);
ApXI1TeKTOHCKO yp6aHHCTHYKa Ll,OKY'VleHTauHja (AYI1); I1poeKT 3a HHcppacTpYKTypa
(I1I1), HeMa Tpaca Ha nJIaHHpaH H H3BeLl,eH raCOBOLl,.

C o nOYHT,

f A-MA A,U CKorrje
113BPIlIHH Ll,HpeKTOpH,

AKL\IIIOHepCKO APYWTBO

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

ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН

СОДРЖИНА
ВОВЕДЕН ДЕЛ
1. ПОВРШИНА И ОПИС НА ГРАНИЦИТЕ НА ПРОЕКТЕН ОПФАТ СО ГЕОГРАФСКО И ГЕОДЕТСКО
ОДРЕДУВАЊЕ НА НЕГОВОТО ПОДРАЧЈЕТО
2. ИСТОРИЈАТ НА ПЛАНИРАЊЕТО И УРЕДУВАЊЕТО НА ПОДРАЧЈЕТО ВО БЛИЗИНА НА ПРОЕКТНИОТ
ОПФАТ И НЕГОВАТА НЕПОСРЕДНА ОКОЛИНА
3. ПОДАТОЦИ ЗА ПРИРОДНИ ЧИНИТЕЛИ КОИ МОЖЕ ДА ВЛИЈААТ НА РАЗВОЈОТ НА ПОДРАЧЈЕТО ВО
РАМКИ НА ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ, НА ПРОЕКТНИ РЕШЕНИЈА И НА НИВНО СПРОВЕДУВАЊЕ
3.1 Географско и геодетско одредување на подрачјето на планскиот опфат
3.2. Геолошки, педолошки, геомеханички и сеизмолошки карактеристики
- Сеизмика
3.3 Климатски карактеристики
- Клима
- Врнежи:
- Магла
- Ветрови
3.4 Природни ресурси и богатства
4. ПОДАТОЦИ ЗА СОЗДАДЕНИ ВРЕДНОСТИ И ЧИНИТЕЛИ КОИ ЈА СИНТЕТИЗИРААТ СОСТОЈБАТА НА
НАЧИНОТ НА ЧОВЕКОВАТА УПОТРЕБА НА ЗЕМЈИШТЕТО ВО РАМКИТЕ НА ОПФАТОТ
5. ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА НА ЗЕМЈИШТЕТО ВО ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ, ИЗГРАДЕНИОТ ГРАДЕЖЕН ФОНД,
ВКУПНАТА ФИЗИЧКА СУПРАСТРУКТУРА И ИНСТАЛАЦИИ ВО РАМКИ НА ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ
6. ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА НА ГРАДБИ СО РЕЖИМ НА ЗАШТИТА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО,
ПОСТОЈНИ СПОМЕНИЧНИ ЦЕЛИНИ, КУЛТУРНИ ПРЕДЕЛИ И ДРУГО
7.

ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА НА ИЗГРАДЕНА КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА

- електрика
- водовод
- аек
- телеком
- мепсо
- јавно претпријатие за државни патишта

ГРАФИЧКИ ДЕЛ
1. УСЛОВИ ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ
2. ИЗВОД ОД СОСЕДНИ УП
3. АЖУРИРАНА ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА
4. КАРТА НА ИЗГРАДЕН ГРАДЕЖЕН ФОНД
КАРТА НА ИЗГРАДЕНА КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА
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УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН

ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА
ВОВЕДЕН ДЕЛ
Урбанистичко проектната документација се изработува согласно член 58 и член 59 од Законот за
урбанистичко планирање (Сл. весник на РМ. бр.32/20) Предмет на договорот е изработка на
Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план. Станува збор за изработка на Урбанистичко
проектна документација која ќе создаде услови за реализација на пропратни содржини во функција на
фотоволтаична електрана кој е предвидена на соседната парцела 218/5 во сопстврност на ист
инвеститор и која е разделена од кп 216/3 со постоен катастарски пат. Опфатот е составен од
катастарската парцела КП 216/3 - дел во КО Мало Рувци.
Површината која ја опфаќа опишаната граница на проектниот опфат изнесува 0,29hа .
Оваа проектна документација се изработува по прифатена Иницијатива за изработка на
урбанистичката документација од страна Комисијата за урбанизам на Општина Прилеп заведена под
бр.10-47-18/2 од 22 04 2021 год. и добиени Услови за панирање заведени под тех. бр. Y19221 издадени
од Агенцијата за планирање на просторот, како и Решение за услови за планирање на просторот
заведено под бр.УП1-151318/2021 од 15 09 2021 издадено од Министерството за животна средина и
просторно планирање. Исто така добиено е Решение за одобрена Проектна програма заведено под бр.
10-525/2 од 15 02 2022год. а издадено од општина Прилеп – одделение за урбанизам и заштита на
животната средина.
Документацијата ќе биде изработена во согласност со новите и тековни законски прописи,
правилници и регулативи т.е Законот за урбанистичко планирање (Сл. Весник на РМ. бр. 32/20),
Правилникот за урбанистичко планирање (Сл. весник на РМ. бр. 225/20), Правилникот за измени и
дополнувања на Правилникот за урбанистичко планирање (Сл. весник на РМ. бр. 219/21). Сите
поединечни елементи ќе содржат текстуален дел со билансни показатели за постојната и проектната
состојба како и потребен број на графички прилози.
1.
ПОВРШИНА И ОПИС НА ГРАНИЦИТЕ НА ПРОЕКТЕН ОПФАТ СО ГЕОГРАФСКО И
ГЕОДЕТСКО ОДРЕДУВАЊЕ НА НЕГОВОТО ПОДРАЧЈЕТО
Проектниот опфат за УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН за
површински соларни и фотоволтаични електрани Е1.13, на КП 216/3 - дел, ко Мало Рувци општина
Прилеп, се наоѓа во месност викана “Мовче“ во ко Мало Рувци општина Прилеп. Парцелата КП 216/3 е
во приватана сопственост.
Парцелата 216/3 има површина од 0,29hа.
Проектниот опфат е предвиден во непосредна близина на автопатот А3 од левата страна при
паравец Прилеп Битола. Oд автопатот се двои локален пат према комплексот “Крин КГ“ на кој пак се
надоврзува постоен некатегоризиран пат, на кој се надоврзува земјиште под инфраструктурни објекти.
Пристапот до проектниот опфат е преку постоен катастарски пат (почнувајќи од кп 2255/2, потоа
на кп 138, се надоврзува на кп 1139 од каде преку кп 1135 се надоврзува на кп 217.).
Парцелата е со приближно триаголна форма. Од северосточната страна опфатот има должина
од приближно 111м, од југоисток должината изнесува 10м, од југозапад е со должина од 113м и од
северозапад должината изнесува приближно 52м.
Комплексот е на просечна надмоска висина од 639.28м со благ пад од југо исток кон северо
запад.
Од североисток се граничи со кп 216/1, потоа југоисток се граничи со катастарската парцела
216/1, од југозапад со кп 217 и од северозапад се граничи со катастрската парцела 216/1.
Целта на изработка на УП е формирање и дефинирање на градежна парцела, добивање на
максимална површина за градба согласно законските прописи за предвидување на градба со
класификација на намена Е 1.13 - ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКРТАНИ односно пропратни содржини кои ќе
бидат во функција на комплекост кој е наменет за фотоволтаични електрани а кој се наоѓа на соседната
парцела (преку постојниот пат и таа во сопственост на истиот инвеститор) на кој се предвидува
сместување на фотоволтаичните панели. Предвидената максимална моќност на фотоволтаичната
централа за производство на електрична енергија е 2,0 MW Намената е дефинирана согласно
графичкиот прилог кој е дел од Правилникот за урбанистичко планирање (реден бр. 479 од дадената
табела)
На микро план проектниот опфат се наоѓа југозападно од градот Прилеп.
Граничните точки на предвидениот проектен опфат се поврзани со прави линии помеѓу себе ги
имаат следните координати:
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точка
1
2
3
4

Координати х
7 542 710
7 542 787
7 542 780
7 542 677

Координати у
4 571 691
4 571 610
4 571 603
4 571 651

Во предвидениот опфат парцелата бр. 216/3 со намена - катастарска култура – “нива“, класа 4,
односно се сместани во месност “Мовче“.
2. ИСТОРИЈАТ НА ПЛАНИРАЊЕТО И УРЕДУВАЊЕТО НА ПОДРАЧЈЕТО ВО БЛИЗИНА НА
ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ И НЕГОВАТА НЕПОСРЕДНА ОКОЛИНА
Опфатот кој што е предмет на разработка се наоѓа вон проектен опфат. За овој дел не постои
урбанистичка документација. Урбанистичко проектната документација е изработена врз основ на Услови
за планирање на просторот кои произлегуваат од Просторниот план на Р.Македонија.
Во непосредна близина на проектниот опфат ( на помалку од 100м ) постои изготвена и усвоена
урбанистичка документација АУП чиј опфат се наоѓа северно од опфатот кој е предмет на разработка на
оваа документација.
Станува збор за АРХИТЕКТОНСКО УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ за кој има потврда за заверка
заведена под бр.10-765/9 од 14 11 2019год. издадена од општина Прилеп.
За да се обезбеди уредување на просторот за живеење и работа како и да се изврши заштита и
унапредување на животата средина и природата, потребно е да се изработат просторни и урбанистички
планови, а за конкретниотв случај потребно е да се изработи Урбанистички проект вон опфат на
урбанистички план.
Проектниот опфат досега не е третиран со планска документација од типот на ГУП, ДУП и други
УПД односно досега во рамките на самиот опфат нема изработено планска документација.
3. ПОДАТОЦИ ЗА ПРИРОДНИ ЧИНИТЕЛИ КОИ МОЖЕ ДА ВЛИЈААТ НА РАЗВОЈОТ НА
ПОДРАЧЈЕТО ВО РАМКИ НА ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ, НА ПРОЕКТНИ РЕШЕНИЈА И НА НИВНО
СПРОВЕДУВАЊЕ
Природните карактеристики на едно подрачје претставуваат збир на вредности и
обележја создадени од природата, без учество и влијание на човекот. Тие ги опфаќаат:
3.1 Географско и геодетско одредување на подрачјето на планскиот опфат
Општина Прилеп се наоѓа во централниот дел од јужното подрачје на Македонија и го зафаќа
Прилепското поле кое го сочинува северниот дел од најголемата котлина Пелагонија, потоа ги зафаќа
јужните падини на планината Даутица и Бабуна и падините на Селечка планина.
Проектниот опфат се наоѓа на југозападниот дел на Пелагониската котлина на оддалеченост од
10км. југозападно од градот Прилеп, додека оддалеченоста од автопатот А3 Прилеп - Биотола изнесува
приближно 400м.
Парцелата КП 216/3 ко Мало Рувци општина Прилеп, се наоѓа во месност викана “Мовче“ во КО
Мало Рувци општина Прилеп. Парцелата КП 216/3 е во приватана сопственост.
Од аспект на комунална инфраструктура низ опфатот не поминуваат никакви подземни и
надземни инсталации.
Со оглед на поставеноста на комплексот во однос на Пелагониската котлина, може да се
констатира дека за потребите за технолошки и ПП инсталации може да се користи артерски бунар со
оглед дека на овај дел од Пелагонија може да се набие експлатационен бунар, за снабдување со
потребните технолошки води.
3.2. Геолошки, педолошки, геомеханички и сеизмолошки карактеристики
Во геолешки поглед територијата на општина Прилеп припаѓа на геотектонските единици
пелагониски масив и вардарска зона. Пелагонискиот масив го сочинуваат терени изградени од високо
метаморфни карпи во ова подрачје представени со повеќе вариетети. На вардарската зона како
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геотектонска единица припаѓаат источните делови на општината и главно го сочинуваат седименти од
средна староист.
Според стабилноста се издвојуваат претежно стабилни терени, изградени од карбонатни карпи,
гранити, гнајсеви и микашисти, условно стабилни кои зафаќаат поголеми површини.
Геолошкиот состав на почвата во рамките на опфатот обезбедува фундирање на објекти со
мала и средна височина. Најзастапени се езерски песокливи глиновити седименти како и алувијални и
делувијални слоеви.
Согласно просторниот план на Република Македонија просторот на РМ е поделен во 6
земјоделско стопански реони и 54 микрореони. Предметната локација припаѓа на Пелагонискиот реон
кој има 10 микрореони и зафаќа земјоделско земјиште ниви (нива) IV класа.
- Сеизмика
Врз основа на досегашните испитувања и микросеизмичката реонизација на Македонија во
рамките на градот Прилеп односно во рамките на проектниот опфат очекуваните максимални земјотреси
од локални или далечински жаришта ќе се манифестираат со епицентрален интензитет до VII според
Меркалиевата скала. За градот Прилеп не се направени конкретни микросеизмички испитувања.
3.3 Климатски карактеристики
- Клима
Територијата на општина Прилеп се наоѓа под влијаније на умерено-континентална клима, кој се
одликува со ладни и врнежливи зими, суви и топли лета. На високите планини е изразена планинска
клима со кратки и ладни лета и долги и снежни зими.
Најтопол месец со средна просечна месечна температура е јули(август) со 25˚Ц.
Најстуден месец со средна просечна месечна температура е јануари со -15 до 3˚Ц.
Екстремни температура се движат од 41˚Ц во август до -27˚Ц во јануари.
- Врнежи:
Поради посебните географски услови подрачјето на општина Прилеп е со помалку врнежи од
подрачјата кои лежат источно и западно од него, односно на околните планини паѓаат поголеми
количини на врнежи отколку во котлинското рамниште. Минимумот на врнежи е во јули, а максимумот на
врнежи е во мај. Просечно годишно има 30,3 денови со снежна покривка т.е. денови кога таа е повисока
од 1см. во рамничарскиот дел, а во планините има просечно 80 денови со снежна покривка.
- Магла
Просечно годишно се јавуваат 13 денови со магла, а во поедини години бројот на деновите со
магла се движи од 4-26. Таа најчесто се јавува во есенските и пролетните месеци а најголема чистота
има во декември и јануари.
Просечно годишно има 93 ведри денови, 183 облачни и 89 тмурни. Подрачјето се смета за добро
проветрено, со најголема зачестеност на ветровите од североисточен правец.
- Ветрови
На територијата на општина Прилеп дуваат ветрови од различни правци но најчести се
ветровите од север што носат студен и сув воздух, а по нив по важност се јужните и југозападните
ветрови кои носат топло и суво време во лето, а во зима топло, што влијае на топењето на снегот.
Подетални информации се дадени на ружата на ветровите на графичките прилози.
3.4 Природни ресурси и богатства
На територијата на општина Прилеп постои голема разновидност на вегетација и богатство на
растителни елементи. Во планинските предели постојат сосема деградирани простори, меѓутоа на
повеќе простори се среќаваат дабови, борови и букови шуми.
Животните заедници на фауната се познати преку групата на птици и цицачи како што се зајакот,
полската еребица, еребица камењарка а мал дел срната и фазанот. Видови на риби кои воглавно ги има
во Црна Река се крап, мрена, клен и други. Од полјоделските култури се одгледува пченката, тутунот и
градинарските култури.
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4. ПОДАТОЦИ ЗА СОЗДАДЕНИ ВРЕДНОСТИ И ЧИНИТЕЛИ КОИ ЈА СИНТЕТИЗИРААТ
СОСТОЈБАТА НА НАЧИНОТ НА ЧОВЕКОВАТА УПОТРЕБА НА ЗЕМЈИШТЕТО ВО РАМКИТЕ НА
ОПФАТОТ
Начинот на употребата на земјиштето во рамките на проектенот опфат е условен од
создадените вредности и чинители кои ја синтетизираат состојбата. Тука пред се, се мисли на
чинителите од демографски стопански, економски и сообраќаен аспект. Со добрата сообраќајна врска,
демографскиот раст и развој, економскиот раст на производството, се развива малото стопанство и
потребата од изградба на нови и проширување на постојните капацитети, како и стварање услови за
планирање на организирани простори на градба кои ќе бидат реализирани од страна на корисниците на
земјиштето. Ова условува потреба од нови опфати со вакви содржини кои го детерминираат начинот на
употребата на земјиштето во рамките на проектенот опфат.
Во конкретниот случај со обезбедување на простор за поставување на пропратни содржини за
комплексот на фотоволтаични панели кој се предвидува на соседната парцела (преку постојниот
пат)која исто така е во сопственост на инвеститорот ќе може да започне со постапка за изработка на
Урбанистички проектот вон опфат на урбанистички план.
5. ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА НА ЗЕМЈИШТЕТО ВО ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ, ИЗГРАДЕНИОТ
ГРАДЕЖЕН ФОНД, ВКУПНАТА ФИЗИЧКА СУПРАСТРУКТУРА И ИНСТАЛАЦИИ ВО РАМКИ НА
ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ
Анализата на постојната состојба покажува дека на теренот опфатен со проектенот опфат нема
изграден градежен фонд и објекти.
6. ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА НА ГРАДБИ СО РЕЖИМ НА ЗАШТИТА НА КУЛТУРНОТО
НАСЛЕДСТВО, ПОСТОЈНИ СПОМЕНИЧНИ ЦЕЛИНИ, КУЛТУРНИ ПРЕДЕЛИ И ДРУГО
Согласно Законот за урбанистичко планирање е извршена инвентаризација и снимање на
проектенот опфат и е констатирано дека во овој локалитет не постојат споменички целини и градби од
културата. Према согледувањето и консултацијата со Завод за заштита на споменици Завод музеј Прилеп нема такви градби. Доколку при реализација на планот дојде до откривање на објекти, односно
предмети (целосно зачувани или фрагментирани) од материјалната култура на Р.Македонија, треба да
се постапи во согласност со одредбите според член 65 од Законот за заштита на културното наследство
(Сл.весник на Р.М бр.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 и 11/18)
Во рамките на предвидениот проектен опфат не постои културно наследство ниту добра за кои
основано се предпоставува дека представуваат културно наследство.
7.ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА НА ИЗГРАДЕНА КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА
Во границите на проектниот опфат нема изграден градежен фонд и физичка супраструктура.
Инфраструктура
- сообраќај
Комуникациските врски на просторот со индустриските центри во Македонија и пошироко се
поволни. Во непосредна близина поминува автопатот А3 (ГП Делчево (граница со Бугарија) со ГП
Меџитлија (граница со Грција, минувајќи преку Кочани, Штип, Велес, Прилеп и Битола), од автопатот се
двои локален пат према комплексот Крин КГ на кој пак се надоврзува постоен некатегоризиран пат преку
кој се надоврзува земјиште под инфраструктурни објекти од кое еден дел е и во рамките на проектниот
опфат. Пристапниот пат е со променлива ширина.
- електрика
Во рамките на опфатот согласно добиените податоци од ЕВН заведени под бр. 10-55/7-86 од 04
03 2021год. нема евидентирано постојна електрична мрежна инсталација.
- водовод
Во рамките на опфатот согласно добиените податоци од ЈКП “Водовод и канализации“ од 05 03
2021год. нема подземни инсталации во нивна надлежност.
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УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН
- аек
Електронска комуникациска инфраструктура и опрема согласно добиените податоци заведени
под бр. 1404-850/2 од 11 03 2021год. Агенцијата за електронски комуникации нема податоци за
изградени јавни електронски комуникациски мрежи и системи во рамките на опфатот.
- телеком
Во рамките на опфатот согласно добиените податоци од Македонски телеком заведени под
бр.34376 од 08 03 2021 год. нема постојни тк инсталации.
- мепсо
Согласно добиените податоци од страна на “Мепсо“ заведени под бр. 11-1441/1 од 09 03 2021 во
рамките на опфатот нема ЕЕ објекти во нивна сопственост.
- јавно претпријатие за државни патишта
Во рамките на опфатот согласно добиените податоци од ЈПДП заведени под бр.10-2490/2 од 10
03 2021год. проектниот опфат не граничи со државен пат во надлежност на Јавното претпријатие за
државни патишта.
- завод за заштита на спомениците на културата и музеј Прилеп
Во рамките на опфатот не се евидентирани остатоци од културно наследство согласно
добиеното известување од Заводот за заштита на спомениците на култирата и Музеј прилеп заведено
под бр. 09-377/2 од 30 11 2021год.
НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ
Во приложената табела се прикажани нумеричките податоци за опфатот во постојната состојба.

Проектниот опфат е со површина од 0,29hа.
Анализирајќи ги фактите изнесени во претходните поглавја може да се дојде до неколку
заклучоци кои всушност ќе претставуваат насока за планирањето и организацијата на просторот.
Задоволување на потребите од енергија преку адекватна и рационална инфраструктурна мрежа.
Анализата покажува дека на овој локалитет е можна реализација на висококвалитетна супра и
инфраструктура со целосно почитување и имплементирање на овие критериуми, што значи дека е
можен просторен развој на локалитетот.
Потребно е да се почитуваат постоечките инфрастуктурни системи доколку ги има со
максимално почитување на досега изведеното.
Со изработката на УП треба да се створат услови за целосна реализација на комуналната
инфраструктура која предходно не била реализирана, да се задоволат и да се подобрат условите за
опслужување на корисниците.

Makedonski
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MINISTERSTVO ZA @IVOTNA SREDINA I PROSTORNO PLANIRAWE
AGENCIJA ZA PLANIRAWE NA PROSTOROT
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MINISTERSTVO ZA @IVOTNA SREDINA I PROSTORNO PLANIRAWE
AGENCIJA ZA PLANIRAWE NA PROSTOROT
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IZVOD OD PROSTOREN PLAN NA REPUBLIKA MAKEDONIJA
2002 - 2020

MINISTERSTVO ZA @IVOTNA SREDINA I PROSTORNO PLANIRAWE
AGENCIJA ZA PLANIRAWE NA PROSTOROT
Sektor:

Sintezni karti
Tema:

Za{tita na `ivotnata sredina

Reonizacija i kategorizacija na prostorot za za{tita
Legenda:


#
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Granici na regioni za upravuvawe
so `ivotnata sredina
Za{tita na prostori so prirodni
vrednosti

Rekultivacija na degrad. prostori
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Za{tita na reki so naru{en kvalitet
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REPUBLIKA SEVERNA MAKEDONIJA
IZVOD OD PLAN BROJ:
(broj na izvod)

OP[TINA - PRILEP
BROJ: 10-741/2
od 23.03.2021 god.
(arhivski broj)
(datum)
Sektor za urbanizam, komunalni raboti
i za{tita na `ivotna sredina

PLAN:

AUP za preparcelacija odnosno formirawe na novi grade
parceli GP 1, GP 2, GP 3, GP 4 i GP 5 od postojna GP 1.1 za
stopanski kompleks vo KO Berovci op

ni

UP za selo:

UP von nas. mesto:
Odluka br.: potvrda br.10/765-9 od 14.11.2019 god
GP 1 i GP 2 namna G2-

Namena na gradba:
Ul.

br.

K.P. 10648/8 i dr.
K.O.Berovci
(katastarska op{tina)
(br. na kat. parcela)
DL:
M 1: 1 000
(broj na detalen list)
(razmer)
IZVODOT ZA GP 1, GP 2, GP 3, GP 4 i GP 5
(edna ili pove}e grade`ni parceli/ katastarska parcela vo
katastarska op{tina/ blok/ ~etvrt/ urbana edinica/ cel planski opfat)
SODR@I:
1.
*
-

GRAFI^KI DEL
Zaverena kopija od sintezen plan vo identi~na forma so granica na planski opfat
za koj se odnesuva baraweto za izvod so:
legenda ima
tabela so numeri~ki pokazateli ima

*
2.

Po potreba i zaverena kopija od drugi prilozi so legenda

*

Zaverena kopija od: op{tite i posebnite uslovi za gradewe, parametri za
sporeduvawe na planot, merki za za{tita na kulturno nasledstvo, na prirodata i
`ivotnata sredina, merki za za{tita i spasuvawe, merki za dvi`ewe na
hendikepirani lica i sl.
Po potreba i zaverena kopija od drugi uslovi;

*
3.

TEKSTUALEN DEL

PODATOCI ZA POSTOJNA INFRASTRUKTURA I PRIKLU^OCI

izgotvil:

kontroliral:

Petre Najdoski

OVLASTENO LICE OD OP[TINATA

M.P.

TO^KI NA SOOBRAKAJNICI SO KOORDINATI
r.br

GRAFI^KI DEL

A PREMERUVAWE

T

T

M = 1 : 1000
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4 571 814.23
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Granica na KP

GG
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3
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Broj na KP

4
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KO Malo Ruvci

g.l

Znak za pripadnost

.

F

Deloven objekt
Objekt

9

E2 1

8
9

El. osvetlenie
Stolb na dalekovod so visok napon betonski so dva sistema
Stolb na dalekovod so visok napon - betonski
Stolb na dalekovod so visok napon - drven
Trafostanica

GGP

Granica na Katastarska Op{tina
Trevnik
Kanal
Granica na planski opfat
Granica na opfat
za a`urirawe

LEGENDA:

M = 1: 1000

GRANICA NA PROEKTEN OPFAT

GL

GRADE@NA LINIJA

2

GRADE@NA LINIJA PO LUPD

145 213.79 m2

povr{ina na proekten opfat

PREGLED NA POVR[INI I NUMERI^KI POKAZATELI

100.00%
red.br.na GP 1.1 po
GP
LUPD
po LUPD
povr{ina

144 827.47 m2

povr{ina na gp po LUPD

osnovna
klasa
na namena
po LUPD

kompatibilni klasi
na namena na osnovna.
klasa na namena
po LUPD

klasa na namena:
2

klasa na namena:

E2

3-

2

3

povr{ina na gp 1

68 986.16

m

4

povr{ina na gp 2

22 907.05

m2

44.75

2

E2

klasa na namena:
2

4-

-

2

klasa na namena:
1

P+1
Hmax=10.0m
GP 1,

5-

662.54

2

5
6

KOTA NA NULTA PLO^A

i=1.82%
L=159m

PAD NA ULICI

7

PREKR[NI TO^KI

8

KOLOVOZ - ASFALT

povr{ina na gp 3
povr{ina na gp 4

38 117.39

VISOKO I SREDNO ZELENILO

9
10

LEGENDA INFRASTRUKTURA:

11

VODOVODNA MRE@A (planirana)
KANALIZACIONA MRE@A - FEKALNA (planirana)
KANALIZACIONA MRE@A - ATMOSFERSKA (planirana)
ELEKTRI^NA MRE@A - (planirana)

G2

"B1, B2, B4, V2, D2,D3
D4,G3 i G4" mah. do 49% od
osnovnata klasa na namena

vkupna povr{ina na gp po AUP

138 526.04

m

95.40%

6 687.75

m2

4.60%

12

ELEKTRI^NA MRE@A - (postojna)

35 585.67

bruto povr{ina za gradba
pod objekt
bruto razviena povr{ina za
gradba po katovi

G.P 1

2

komunalna infrastruktura E1
procent na ozelenetost

m2
m2

%

25 905.36

m2

37 500.79

m2

23.52%

KOORDINATI

VKRSNI TO^KIr.br
APSOLUTNI KOTI

h

u

1
2

636.93

7 542 373.94

4 571 752.41

636.67

7 542 409.18

4 571 797.17

3

637.07

7 542 445.73

4 571 844.84

4

637.09

7 542 501.68

4 571 913.57

5

636.78

7 542 546.75

4 571 967.88

6

637.58

7 542 663.00

4 571 863.23

7

637.78

7 542 620.00

4 571 814.23

P.H.

PROTIVPO@AREN NADZEMEN HIDRANT

13

procent na izgradenost - Pi

[AHTA ZA VODOVODNA INSTALACIJA

14

koficient na iskoristenost - Ki

0.27

REZERVOARI ZA VODA
KOMBINIRANA VODONEPROPUSNA SEPTI^KA JAMA
(PRE^ISTITELNA STANICA)
SEPTI^KA JAMA

1 2 3
4
5
6

BAZENI - TALO@NICI
ZA RECIRKULACIONA VODA
KANAVKA - OTVOREN KANAL KON R. [TAVI^KA

7
8

Stolb na dalekovod so visok napon - betonski
Stolb na dalekovod so visok napon - drven

1
2 3
4
5
6
7

LEGENDA GP 4:

RABOTEN PROSTOR
MAGACINSKI PROSTOR
MA[INA ZA DROBEWE
PARKING PROSTOR
SLOBODEN PROSTOR
ZELENILO

LEGENDA GP 3:

1

TRAFOSTANICA do 20kv

T

T

LEGENDA GP 5:

3

TRGOVSKI CENTAR
PARKING PROSTOR
SLOBODEN PROSTOR

4

VNATRE[NA KOMUNIKACIJA

4

5

ZELENILO

5

1
2

Stolb na dalekovod so visok napon betonski so dva sistema

NOV POGON ZA PRERABOTKA I FINALIZACIJA
NA UKRASEN KAMEN
PRE^ISTITELNA STANICA
RABOTEN PROSTOR
PARKING PROSTOR
SLOBODEN PROSTOR
ZELENILO

1
2
3

DELOVEN PROSTOR
PARKING PROSTOR
VNATRE[NA KOMUNIKACIJA
RASADNIK
ZELENILO

1.5

7
10

"E2"komunal.
suprastruktu.
38 117.39 "B2"golemi
trgovski edin.
8 470.69 "B1"mali kom.
i del. nameni
44.75

138 526.04

144 827.47

18.70%

LEGENDA GP 2:

G.P 3

G.P 5
vkupno:

POSTOEN I PLANIRAN BUNAR
LEGENDA GP 1:

22 907.05

G.P 4

[AHTA ZA ATMOSFERSKA KANALIZACIJA
[AHTA ZA FEKALNA KANALIZACIJA

G.P 2

1.5

str.2

"G2"lesna in.

mah. viso~ina na gradba
vkupno izgrade.
do zavr - spratnost
povr{ina
{en venec na
objekti
m2
N= m1

procent na koef. na potreb procent na
izgrade.
iskoris. broj na ozelenetost
parkir.
mesta

%

objekt 1.

2 146.51

2 146.51

18.0

P

3.11%

0.03

objekt 2.

4 857.30

4 857.30

18.0

P

7.04%

0.07

objekt 3.

5 666.12

5 666.12

18.0

P

8.21%

0.08

objekt 4.

97.50

97.50

18.0

P

0.14%

0.001

objekt 5.

40.00

40.00

18.0

P

0.06%

0.0005

12 807.43

12 807.43

18.56%

0.18

objekt 1.

375.00

375.00

4.5

P

1.64%

0.016

objekt 2.

375.00

375.00

4.5

P

1.64%

0.016

objekt 3.

375.00

375.00

4.5

P

1.64%

0.016

1 125.00

1 125.00

4.92%

0.048

17.50

17.50

3.0

P

39.10%

0.39

/

11 595.43

23 190.86

12.0

P+1

30.42%

0.60

332

23.36%

360.00

360.00

4.5

4.25%

0.054

13

35.99%

25 905.36

37 500.79

18.70%

0.27

"G2"lesna in.

NIVELMANSKO RE[ENIE NA VKRSNI
TO^KI NA SOOBRAKAJNICI SO KOORDINATI

TELEKOMUNIKACISKA MRE@A - (postojna)
TELEKOMUNIKACISKA MRE@A - (planirana)

68 986.16

povr{ina
za gradba
m2

m

8 470.69

povr{ina na gp 5

SLOBODNI POVR[INI
ZELENILO

144 827.47

klasa
na namena

1

SPRATNOST
MAKSIMALNA VISINA DO HORIZONTALEN VENEC
BROJ NA GRADE@NA PARCELA
VLEZ VO PARCELA

0.00=...

G.P 1.1

red.br.na GP vo
GP
AUP
po AUP
povr{ina
m2

P

potreben br. na parkirni
mesta }e se utvrdi so
proektna dokumentacija

1

REGULACIONA LINIJA
GGP
GRANICA NA GRADE@NA PARCELA

20.46%
potreben br. na parkirni
mesta }e se utvrdi so
proektna dokumentacija

RL

28.48%
/

23.52%

Архитектонско урбанистички проект

ТЕХНИЧКИ ОПИС ЗА
АРХИТЕКТОНСКО УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ
Инвеститор е ДОО“Крин КГ“ - Прилеп ул. “Орде Тодороски Шемко“ бр. 43 во Прилеп
Локација:
Градежната парцела 1.1 согласно Изводот од ЛУПД за која треба да се
изработи АУП се наоѓа на к.п. бр. 1064/9, 1066/1, 1066/3, 1064/12, 1064/8, 1064/1, 1066/2,
1063/2, 1061/15, 1061/14, 1063/1 и 1066/5 ко Беровци.
ОБРАЗЛОЖЕНИЕ (за изработка на архитектонско урбанистички проект)

Согласно добиениот Извод од ЛУПД заведен под бр. 10-1875/2 од 31.10.2018 та
година, одобрен со решение бр.03-1855/3 од 24 07 2013год, кој се однесува за ГП 1.1, како
и во согласнот со Законот за просторно и урбанистичко планирање Сл. В. На РМ бр. 199/14, 44/15,
193/15, 31/16, 163/2016 и 64/18 год, член 51, а по барање на инвеститорот отпочната е постапка
за изработка на Урбанистичко-проектна документацја – АУП за препарцелација односно
формирање на нови градежни парцели за стопански комплекси.
Градежната парцела 1.1 согласно Изводот од ЛУПД за која треба да се изработи
АУП се наоѓа на к.п. бр. 1064/9, 1066/1, 1066/3, 1064/12, 1064/8, 1064/1, 1066/2, 1063/2,
1061/15, 1061/14, 1063/1 и 1066/5 ко Беровци.
Градежната парцела 1.1 согласно Изводот од ЛУПД е со површина од 144 827,47м2,
а додека согласно ажурираната подлога површината на опфатот кој се движи по границите
на градежната парцела изнесува 145 213,79м2.
Градежната парцела ГП 1.1, предмет на овој Архитектонско урбанистички проект,
се наоѓа покрај магистралниот пат А3 (Битола - Прилеп), КО Беровци од југоисточната
страна на патот. Границите на проектниот опфат од сите страни се движат по
катастарските граници на соседните парцели.
Парцелата е на просечна надморска висина од 637м. Теренот е во многу благ пад
од околу 0.04% во правец од југо запад кон северо исток.
2. ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА НА СНИМЕН ИЗГРАДЕН ГРАД. ФОНД, ВКУПНА ФИЗИЧКА
СУПРАСТРУКТУРА И КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА
Во границите на проектниот опфат веќе има изграден градежен фонд и физичка
супраструктура.
Во северниот дел од парцелата има постојни градби кои се во функција на
стопанскиот комплекс за преработка на мермер и гранит и тоа има два постојни погони
како и управна зграда со висина од П+2 и за овие објекти има изведено пристапи до сите
објекти како и манипулативен простор и паркинг простори за потребите на истите.
- Инфраструктура
Во поглед на комуналната инфраструктура согласно теренските анализи, согласно
Изводот од план и добиените податоци се констатирана следната состојба:
- електрика
Во рамките на опфатот согласно добиените податоци од ЕВН заведени под бр. 141809/2 од 13 12 2018год. има евидентирано постојна електрична мрежна инсталација
односно поминува среднонапонски кабелски вод, среднонапонски надземен вод, и има
трансформаторска станица и истите се прикажани во графичките прилози.

D.O.O."I Z O F A S "
Lokacija: Ul. "Dim~e Jovanoski" br. 11 - Prilep
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- водовод
Во рамките на опфатот согласно добиените податоци од ЈКП “Водовод и
канализации“ заведени под бр. 03-12/238-1 од 13 12 2018год. нема подземни инсталации
во нивна надлежност
- електронска комуникациска инфраструктура и опрема – во непосредна близина во
рамките на опфатот согласно добиените податоци од Македонски телеком заведени од бр.
04-869479/1 од 20 12 2018 год. има постојни тк инсталации.
- согласно добиеното известување од АД Водостопанство заведено под бр. 104752/2/2018 од 10 01 2019 нема свои објекти и своја инфраструктура.
- Културно наследство
Со добиените податоци од Министерството за култура – Управа за заштита на
културно наследство заведени под бр. 17-3900/2 од 19 12 2018год., потврдено е дека на
подрачјето на опфатот нема
заштитни добра ниту добра за кои основано се
предпоставува дека представуваат културно наследство.
3. ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА ГРАДБИ СО ПРАВЕН СТАТУС СТЕКНАТ ПО ОСНОВ НА
ЗАКОНОТ ЗА ПОСТАПУВАЊЕ СО БЕСПРАВНО ИЗГРАДЕНИ ОБЈЕКТИ
Според податоците добиени од општина Прилеп заведени под бр. 18823 од 10 12
2018год. во предметните парцели има бесправно изградени градби односно има два
легализирани објекти заведени во имотен лист бр.912 на Кп 1064/9,
4. ОПИС И ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПРОЕКТНИОТ КОНЦЕПТ НА УРБАНИСТИЧКОТО
РЕШЕНИЕ
Со изработката на АУП потребно е да се изврши препарцелизација односно да се
формираат 5 (пет) нови градежни парцели, во кои ќе се предвидат површини за градба
согласно намената.
Исто така потребно е да се решат сите инфраструктурни системи односно да се
обезбедат приклучоци кон електрична, водоводна, канализациона и атмосверска и
телекомуникациска инсталација, во согласност со постојната законска регулатива.
Пристапот во градежните парцели е предвиден од новопредвидена Индустриската
улица која се протега од југозапад кон југо исто и кон југ низ проектниот опфат.
Во рамките на градежните парцели да се предвидат:
-максимална површина, висина и спратност на една или повеќе градби, потребен
број паркирни места како и да се решат сите инфраструктурни системи, во согласност со
постојната законска регулатива.
При разработката треба да се почитува постојната мрежа на инфраструктирните
системи кои постојат.
Урбанистичко проектна документација треба да се изработи согласно:
- Закон за просторно и урбанистичко планирање Сл. в. на РМ бр. 199/14, 44/15, 193/15,
31/16, 163/16, 64/18 и 168/18 год,
- Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање Сл. в. на РМ бр.
142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17 и 86/18 год.
- Правилник за поблиска содржина и начин на графичка обработка на урбанистички
планови Сл. в. на РМ бр. 142/15 год.

D.O.O."I Z O F A S "
Lokacija: Ul. "Dim~e Jovanoski" br. 11 - Prilep

6

Архитектонско урбанистички проект
5. ОПИС И ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПРОЕКТНИОТ КОНЦЕПТ НА УРБАНИСТИЧКОТО
РЕШЕНИЕ ВО РАМКИ НА ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ


парцелација и регулација на новите ГП 1, ГП 2, ГП 3, ГП 4 и ГП 5 формирани
со препарцелација на ГП 1.1
Самата препарцелација на новите градежни парцели кои се формираат од
постоната ГП 1.1 произлегуваат од потребите на инвеститорот искажани во проектната
програма, а во согласност со член 51 став 3 алинеја 1 од Законот за Просторно и
урбанистичко планирање.
Пристапите до сите градежни парцели се обезбедени од новопредвидената
индустриска улица.
Новата ГП 1 се наоѓа во северниот дел од постојната гп 1.1, потоа ГП 2 и ГП 3 се
предвидени на југоисточниот од постојната ГП 1.1 а додека ГП 4 е предвидена во јужниот
дел и ГП 5 се предвидува во југозападниот дел од постојната парцела 1.1.
 намена на земјиштето
Земјиштето кое е предмет на анализа предвидено е за група на класа на намена “Г“
производство, дистрибуција и сервиси односно “Г2“ - лесна и незагадувачка индустрија во
согласност со Изодот од ЛУПД. Во истата може да се сместат компатибилните класи на
намени како што се: “Б1“, “Б2“, “Б4“, “В2“, “Д2“, “Д3“, “Д4“, “Г3“ и “Г4“ .
- Градежната парцела ГП1
е предвидена со намена “Г“ производство, дистрибуција и сервиси односно “Г2“ лесна и незагадувачка индустрија. Во истата може да се сместат компатибилните класи на
намени како што се: “Б1“, “Б2“, “Б4“, “В2“, “Д2“, “Д3“, “Д4“, “Г3“ и “Г4“ .
Со Архитектонско урбанистичкиот проект предвидено е да се задржат постоечките
објекти и да се предвидат нови содржини, во сооднос со големината на градежната
парцела и законските прописи:




Погон за преработка и финализација на украсен камен (објект 1, 2 и 3)
Пречистителна станица
Работен простор

Местоположбата на новиот погон е во југоисточниот дел од парцелата, со катност
од П и висина до венец од 18м.
Наспроти постоечката управната зграда, на југоисточниот дел од парцелата исто
така е предвиден нов погон за преработка и финализација на украсен камен со катност П
и висина до венец од 18м.
На источната страна од постојниот погон да се предвиди пречистителната станица,
со висина до венец од 18м.
Исто така да се предвиди помал работен простор како лепенка до постојниот стар
погон со висина до 18 м.
Во градежната парцела се задржуваат постојните објекти:
 Управна зграда
 Погон за преработка и финализација на украсен камен и базна хала, со можност
за нивна реконстукција и препокривање за зголемена висина согласно условите
од ЛУПД.
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Стар погон за преработка и финализација на украсен камен и базна хала, со
можност за нивна реконстукција и препокривање за зголемена висина согласно
условите од ЛУПД.
Санитерии и гардероби
Трафостаница.

Во согласност со ваквата намена изнајдено е оптимално решение за
организацијата на парцелата со можност за уредување на максимални површини за
градба во рамките на градежната парцела, како и утврдување на максимални висини и
спратност на градбата согласно правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко
планирање.
- Градежната парцела ГП2
се наоѓа во јужниот дел од проектниот опфат и таа исто така е предвидена со
намена “Г2“ лесна и незагадувачка индустрија односно нејзината намена е предвидена за
стопански комплекс за дробење на камен, така што во неа се предвидени следните
содржини:
Површини за градба на повеќе објекти со катност П и висина до 4,5м, како и
простор за машина за дробење, простор за сепарирани фракции, простор за санитарна и
пожарна вода со пумпна станица, септичка јама, базени - таложници и сите други
пропратни содржини за нормално функционирање како што се пристап од
новопланираната индустриска улица, плато за манипулација како и паркинг простор за
потребите на комплексот.
- Градежната парцела ГП3
Оваа новопредвидена градежна парцела е предвидена со намена “Е“
инфраструктура односно “Е2“ комунална супраструктура - трафостаница до 20кв. Во
градежна парцела ГП3 е предвидена површина за градба согласно намената со спратност
П.
- Градежната парцела ГП4
со изработката на АУП - то предвидено е намената на оваа градежна парцела да
биде “Б“ комерцијални и деловни намени односно “Б2“ големи трговски единици. Во
согласност со Изводот од ЛУПД на постојната ГП 1.1 може да се предвиди намена Б –
комерцијални и деловни намени односно “Б2“ големи трговски единици до 30% од
вкупната површина на ГП 1.1, така што на новопредвидената ГП4 намената со изработката
на АУП – то и е предвидена “Б2“.
Во согласност со намената предвидена е површина за градба со катност П+1 и
висина до 12м. Исто така предвидени се пречистителни станици (водонепропусни септички
јами), резервоари за вода, обезбедени се потребен број на паркинг места како и
сообраќајници за непречен пристап во и околу комплексот.
Пристапот и до ГП 4 е предвиден од новопланираната индустриска улица од
југозападната страна на градежната парцела ГП4.
- За градежната парцела ГП 5 која се добива со препарцелацијата исто така во
согласност со Изводот од ЛУПД предвидена е намена “Б“ - односно “Б1“ мали
комерцијални и деловни намени максимум до 30% од основната намена. Просторот во
оваа ГП е предвиден за расадник заради својата форма односно парцелата има
издолжена а тесна форма. Наменета е за расадник (рассадување на зимзелени и др.
украсни садници).
Предвидена е површина за градба во југозападниот дел од парцелата со катност П
и висина 4,2м, како и сите пропратни содржини и тоа пристап од новопредвидената
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индустриска улица, паркинг и маниполативен простор како и септичка јама и простор за
санитарна и пожарна вода потребни за ваков вид на градба.
Вкупниот процент на застапеност на Б1 и Б2 несмее да биде повеќе од 49% од
основната намена на ГП 1.1 согласно изводот од ЛУПД, така што со изработката на АУП –
то површината на ГП4 и ГП 5 заедно да не го надминува дозволениот процент.
За сите новоформирани градежни парцели, предмет на овој Архитектонско
урбанистички проект, предвидена е квалитетна инфраструктура.
Пешачките патеки, водовите за снабдување со електрична енергија, вода, треба да
пристигнат до секојa градба. Исто така предвидена е канализациона инфраструктура за
прифаќање на атмосферските, технолошките и фекалните отпадни води. Сите водови
предвидено е да се водат подземно во јасно дефинирани инфраструктурни коридори.
 висински план
So definiraweto na maksimalnata viso~ina na gradbite vo градежните парцели
se definira maksimalnata viso~ina na gradbata merena od pristapniot trotoar, pa se
do horizontalniot venec na gradbata izrazena vo metri. Бидејќи теренот е во благ пад
дефинирањето на максималната височина или апсолутната кота на нултата плоча на
градбата ќе биди од пристапниот тротоар од предната страна на истата. Така за
планираните градби во ГП 1 објектите 1, 2, 3 , 4 и 5 се предвидени со спратност П
односно со висина од 18.0м во согласност со намената и со изводот од ЛУПД.
Во ГП 2 спратноста на предвидените објекти 1,2 и 3 е П односно висина од 4,5м
исто така во согласност со намената односно оваа гп предвидена е како комплекс за
дробење на камен.
Во ГП 3 предвиден е објект за сместување на трафостаница со спратност П
односно висина од 3,0м.
Намената на ГП 4 е Б2 големи трговски единици и во согласност со намената
предвидениот објект е со спратност од П+1 односно со висина од 12.0м., а додека во ГП 5
намената е мали комерцијални и деловни намени односно Б1, предвиден е еден објект со
спратност П и висина од 4,5м.
За вака дефинираната максимална височина на градбите во градежните парцели
бројот на спратови и вкупната изградена површина го дефинира коефициентот на
искористеност на земјиштето.
 Внатрешен динамичен сообраќај
Сообраќајната инфраструктура представува значаен фактор во еден планиран
простор и е од витално значење за остварување на животот во истиот, така што до
планскиот опфат, односно за новоформираните градежни парцели главен носител на
севкупниот сообраќај e новопредвидената индустриска улица.
Во самите градежни парцели одвивањето на интерниот моторен сообраќај е предвиден
со внатрешните интерни сообраќајници.
 Стациониран сообраќај паркирање
Parkiraweto ili gara`iraweto e eden od osnovnite preduslovi za planirawe
na gradbite vo градежните парцели i istoto e potrebno da se realizira vo sostav na
самите градежни парцели. Parkiraweto koe e предвидено vo sklop na samite GP e
definiraно soglasno na ~len 59 od Pravilnikot za standardi i normativi za
urbanisti~ko planirawe.
Во ГП 1 и ГП 2 потребниот број на паркинг места се утврдува со проектна документација
во зависност од потребите за градбата и специфичните услови кои произлегуват од
нејзината намена.
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Во ГП 3 согласно намената не се предвидува паркирање, а додека во ГП 4
правилникот член 59 став 2 предвидено е по едно паркинг место на секои
вкупната изградена површина од кои 3% треба да се предвидат за инвалиди
намената и на ГП 5 согласно правилникот и намената по едно паркинг место
60м2 од вкупно изградената површина.


согласно
70м2 од
согласно
на секои

Нивелациско решение

Самото нивелациско решение e диктирано со постојниот терен кој е релативно
рамен во рамки на целиот плански опфат.
Сите елементи на сообраќајното и нивелманското решение ќе бидат конечно
дадени во основните проекти за објектите.
Во проектниот опфат е опфатена сообраќајница од јавен интерес и тоа
новопредвидената индустриска улица.
УРБАНИСТИЧКО РЕШЕНИЕ СО НАМЕНА НА ГРАДБИТЕ
Со проектниот концепт се планира обезбедување на простор со намена “Г2“ –
лесна и незагадувачка индустрија, Б1 мали комерцијални и деловни намени и Б2 големи
трговски единици и Е2 комунална супраструктура.
Во согласност со потребите и желбите на инвеститорот како и согласно законските
прописи со Архитектонско урбанистичкиот проект се предвидува поделлба на постојната
градежната парцела 1.1 согласно Изводот од ЛУПД на пет (5) нови градежни парцели.
Сите овие објекти кои се предвидени во градежните парцели треба да обезбедат
непречен технолошки процес на работа, така што инвеститорот со понатамошна
разработка на основни проекти ќе може да обезбеди нормално функционирање на сите
комплекси.
Во продолжение низ табеларен преглед е дадена подетална анализа за
планираната градба во рамките на градежната парцела, согласно добиениот Извод од
ЛУПД ко Беровци Општина Прилеп.
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Во продолжение низ табеларен преглед е дадена подетална анализа за
планираните градби во рамките на градежните парцели, согласно изработениот АУП.
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Од споредбените анализи на нумерички показатели по Изводот од ЛУПД и од АУП
се гледа дека сите параметри од АУП се во рамки на одобрената ЛУПД односно
максималната површина за градење по АУП е помала од таа во ЛУПД, а од тука и вкупно
изградената површина по катови согласно АУП е помала од таа во ЛУПД, со што се
потврдува дека параметрите од ЛУПД се почитувани во целост.


ПОВРШИНИ ЗА ГРАДЕЊЕ СО ГРАДЕЖНИ ЛИНИИ
- градежна линија
Градежната линија е планска одредба која представува граница на површината за
градење во градежната парцела и ја дефинира просторната граница до која градбата
може да се гради. Таа се исцртува во градежни парцели каде што со планот се утврдуваат
услови за идна градба.
постојат три вида на градежни линии и тоа:
1. градежна линија како ознака за просторна граница за градење.
2. помошна градежна линија како ознака за денивелација, пасажи или друга
промена во рамките на површината за градење.
3. подземна градежна линија - со која се уредува површината за градење под кота
на теренот, доколку таа не се совпаѓа со градежната линија која ја ограничува надземната
изградба. Во конкретниов случај не се предвидува подземна градежна линија.
Градежната линија е повлечена мин 10,0м од границата на парцелата
- површина за градење
Површината за градење е планска одредба со која во урбанистичкиот план се
утврдува делот од градежната парцела која се предвидува за градење на градбите. Со
ЛУПД е предвиден утврден простор за градење согласно правилникот за стандарди и
нормативи за урбанистичко планирање, а со изработката на овој Архитектонско
урбанистички проект се предвидуваат повеќе површини за градба во секоја парцела и
истите се во рамките на утврдениот простор за градба согласно потребите на инвеситорот.
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Вака предвидените максимални површини за градба на објектите (процентот на
изграденост) и нивниот проектиран волумен (коефициентот на искористеност на
земјиштето) се утврдени према пропишаните норми односно се во склоп со Правилникот
за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Сл. В. На Р.М. бр. 142/15, 217/15,
222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17 и 86/18год.).
- опис на архитектонските елементи на објектите (еркери, тераси, влезни
партии и стреи)
Во рамките на предвидените површини за градба во градежните парцели се
планираат објекти со различна висина. Висината на објектите произлегува од намената и
поединечно е дадена за секој објект во табеларниот приказ прикажан погоре.
Со оглед на големината на парцелите и растојанието кон соседите, за сите објекти
се дозволени елементи на второ степена пластика (еркери, тераси и сл.). како и елементи
на третостепена пластика - пиластри, корнизи, подпрозорници, венци и сл. кои подетално
ќе се разработат во основните проекти за објектите.


НАМЕНА НА ГРАДБИТЕ
Градежната парцела ГП1 и ГП 2 се предвидени со намена “Г“ производство,
дистрибуција и сервиси односно “Г2“ - лесна и незагадувачка индустрија. Во истите може
да се сместат компатибилните класи на намени како што се: “Б1“, “Б2“, “Б4“, “В2“, “Д2“,
“Д3“, “Д4“, “Г3“ и “Г4“ .
Во ГП 3 е предвидена со намена “Е“ инфраструктура односно “Е2“ комунална
супраструктура - трафостаница до 20кв.
Во ГП 4 е предвидена намена “Б“ комерцијални и деловни намени односно “Б2“
големи трговски единици. Во согласност со Изводот од ЛУПД на постојната ГП 1.1 може да
се предвиди намена Б – комерцијални и деловни намени односно “Б2“ големи трговски
единици до 30% од вкупната површина на ГП 1.1,.
За градежната парцела ГП 5 која се добива со препарцелацијата исто така во
согласност со Изводот од ЛУПД предвидена е намена “Б“ - односно “Б1“ мали
комерцијални и деловни намени максимум до 30% од основната намена.


МАКСИМАЛНА ВИСИНА НА ГРАДБИТЕ - ВИСОЧИНА НА ГРАДЕЊЕ
Плански одредби за ограничување на височината за градбите се:
- висинска кота на тротоар или пристапна сообраќајница
- височина на приземна или нулта плоча
- максимален број на спратови
- максимална височина на кровна конструкција
- правила за градење над максималната височина на градба, односно кота на горен

венец.
Максималната височина на градбата за рамен терен се изразува во метри должни,
како вертикално растојание помеѓу тротоарот и завршниот венец на градбата во должни
метри. Горен или завршен венец на градбата е хоризонталната линија до која завршува
вертикалниот фасаден ѕид од градбата поставен на градежна линија.
Во услови кога теренот долж лицето на парцелата е во пад, максималната
височина се одредува од висинската кота на тротоарот во средината на страната на
објектот долж падот на теренот. Максималната височина на површината за градење се
одредува на онаа страна која е ориентирана кон страната на лицето на парцелата.
Mаксимална висина на објектите до кота на венец во ГП 1 е 18.0м.
Височината на слемето во однос на височината на венецот на објектите
предвидена е да биде мах. 3.5м која е помала од максимално дозволените 4.5м, во
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согласност со член 46 од правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко
планирање.
Котата на првата подна (нулта) плоча согласно намената и согласно проектната
програма на објектот е предвидена на + 0,35м во однос на котата на тротоарот.
Во ГП 2 максималната висина на објектите до кота на венец е до 4,5м, во ГП 3
максималната височина до кота на венец е 3,0м.
Во ГП 4 со оглед на намената максималната висина до кота на венец е 12,0м а додека во
ГП 5 максималната висина до кота на венец е 4,5м.


ПРОЦЕНТ НА ИЗГРАДЕНОСТ И КОЕФИЦИЕНТ НА ИСКОРИСТЕНОСТ НА
ЗАМЈИШТЕТО

- процент на изграденост
Процентот на изграденост на земјиштето е урбанистичка величина која ја покажува
густината за изграденост, односно колкав дел од градежното земјиште е зафатен со
градбата и истиот се изразува во проценти.
Површината за градба се рачуна како површина ограничена со надворешни ѕидови
и столбови на градбата во висина на приземната плоча, без надворешни тераси, скали,
рампи, патеки и др.
Површината под планирани објекти предвидени со АУП - то во секоја градежна
парцела е пресметана и дадена во табела каде Пи е процент на изграденост и истиот е
доста помал од максимално дозволени 70%.
- Коефициентот на искористување на земјиштето
Коефициентот на искористување на земјиштето е урбанистичка величина која го
покажува интензитетот на изграденост на градежното земјиште. Коефициентот на
искористеност се утврдува како однос помеѓу вкупната изградена површина, односно
збирот на сите изградени надземни спратови и површината на парцелата. И коефициентот
на искористеност е пресметан за секоја градежна парцела посебно и е прикажан во
соодветната табела.


СООБРАЌАЈНО РЕШЕНИЕ
Сообраќајната инфраструктура е значаен фактор во еден планиран простор и има
витално значење во остварувањето на животните функции на истиот. Една од најважните
основи на модерното урбанистичко планирање е концепцијата на уличната мрежа да биде
прегледна и јасна и да овозможи безбедно и непрекинато одвивање на сообраќајот и сите
учесници рамноправно да ги третира.
- Opis i obrazlo`enija na сообраќајна мрежа:

Во рамките на проектниот опфат предвидена е индустриска улица со краен профил
од 10,0м (1,5+7,0+1,5м) така што сите новопредвидени градежни парцели имаат пристап
од индустриската улица. Исто така предвидено е високо и средно зеленило – дрворед како
бариера помеѓу објектите со намена Г2 и останатите парцели со различна намена . Внатре
во градежните парцели предвидени се внатрешни комуникации за брз и безбеден пристап
до сите објекти.
- Organizacija na vnatre{en soobra}aj:

Vnatre{niot soobra}aj e reguliran preku organizirawe na vnatre{ni
komunikacii - soobra}ajnici.
Обезбедени се контролирани влеза-излеза во сите градежни парцели, со радиус на
вртење од 6м, 8м и 12м. Внатре во градежните парцели се обезбедени обиколни
сообраќајници, како и паркиралишта за лесни возила, моторцикли и велосипеди.
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Движењето на возила во градежните парцели каде се предвидени комплексите е so
ograni~ena brzina od 20km/~as. при што обезбедено е непречено внатрешно движење на
возилата до сите објекти, што се гледа од графичкиот прилог. Внатрешните комуникации
се планирани со пропишана ширина и се со обезбедени радиуси на свртување.
Исто така решен е и статичкиот сообраќај, преку посебни паркинзи за тешките и
лесните возила внатре во рамките на парцелите.
Дел од предвидените паркирни места се за посетители од надвор, а додека
останатите паркирни места се за запослените. Dol`inite i {irinata na внатрешните
комуникации, se vo soglasnost so re`imot i brzinata na движење. Радиусуите на вртење
во рамките на комплексите се во согласност со предвидениот ~len 74 од Правилникот за
стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Сл. В. На Р.М. бр. 142/15, 217/15,
222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17 и 86/18год.)
- Стационарен сообраќај:
Стационарниот сообраќај ги анализира просторите за паркирање и гаражирање во
рамките на парцелата.
Паркинг место е правоаголна површина за стационирање на возило во мирување
со димензи, простор за пристап, маневрирање и пристапна сообраќајница или рампа кои
соодвејствуваат со димензиите на визилото.
Во ГП 1 и ГП 2 потребниот број на паркинг места се утврдува со проектна
документација во зависност од потребите за градбата и специфичните услови кои
произлегуват од нејзината намена.
Во ГП 3 согласно намената не се предвидува паркирање, а додека во ГП 4 согласно
правилникот член 59 став 2 предвидено е на едно паркинг место на секои 70м2 од
вкупната изградена површина и на ГП 5 согласно правилникот и намената по едно

паркинг место на секои 60м2 од вкупно изградената површина.


ПАРТЕРНО РЕШЕНИЕ:
Во рамките на парцелите предвидено е содветно партерно решение, кое
одговара на ваков вид на комплекси.
Теренот за изградба на комплексите е со благ пад за што е предвидено
нивелирање на истиот, а во граници на локацијата. Со проектот се планира да се засадат
садници по периферија на градежните парцели, додека ниско зеленило да се предвиде
околу објектите.
Со Проектот комплетно се опфатени интерните сообраќајници, тротоари,
бетонските острова, како и оградата околу парцелата.
Внатрешните комуникации се предвидени од асвалт, ивичњаците се предвидени а
од павер елементи, со заоблен горен раб а во делот на налегнување, залиени во бетон.


НИВЕЛМАНСКО РЕШЕНИЕ
Согласно добиените податоци од ажурираната геодетска подлога, парцелите
сместени во рамки на проектниот опфат на разработка се со благ пад кон север.
Највисоката апсолутна кота на јужната страна е на околу 637,58.00м, а најниската на север
на висина од околу 635,91м. Со вака поставени нивелети на парцелата, максимално се
прилагодува планираниот терен во однос на постојната состојба, а со цел да се обезбеди
нивелета на внатрешни комуникации која ќе биде со согласност со Правилникот за
стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Сл. В. На Р.М. бр. 142/15, 217/15,
222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17 и 86/18год.). Исто така и попречните падови на
внатрешните сообраќајници ќе бидат поставени да бидат во согласност со горенаведениот
правилник. Сите други елементи на нивелманското решение ќе бидат опфатени со
Основните проекти за сообраќајот во рамките на стопанските комплекси.
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Планираната сообраќајна мрежа која е прилагодена на условите на теренот, со
минимален подолжен наклон од 1,0% овозможува нормален и безбеден приклучок од
парцелата.


ОЗЕЛЕНУВАЊЕ
Во сите градежни парцели се предвидени ниски и високи зимзелени растенија, како
и дрворед - високо заштитно зеленило, додека напред пред објектите е предвиден
простор за хортикултурно уредување со засадување на ниски украсни зимзелени
растенија.
Процентот на озеленетост во градежните парцели е поголем од 10%.


КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

Со добиените податоци од Министерството за култура – Управа за заштита на
културно наследство заведени под бр. 17-3900/2 од 19 12 2018год., потврдено е дека на
подрачјето на опфатот нема
заштитни добра ниту добра за кои основано се
предпоставува дека представуваат културно наследство.
Dokolku pri zemjanite raboti dojde do otkrivawe na objekti, odnosno predmeti
(celosno za~uvani ili fragmentirani) od materijalnata kultura na Republika
Makedonija, treba da se postapi vo soglasnost so odredbite spored ~len 65 od Zakonot
za zaшtita na kulturno nasledstvo (Sl. Vesnik na RM br. 20/04, 71/04, 115/07, 18/11,
148/11, 23/13, 137/13, 164/13, 38/14, 44/14, 199/14, 104/15, 154/15, 192/15 i 39/16), po koj
izveduva~ot na rabotite e dol`en:
1. Da go prijavi otkritieto vo smisla na ~lenot 129 stav (2) na ovoj zakon;
2. Da gi zapre rabotite i da go obezbedi naoѓaliшteto od eventualno oшtetuvawe i
uniшtuvawe, kako i od neovlasten pristap i
3. Da gi za~uva otkrienite predmeti na mestoto i vo sostojbata vo koja se najdeni.
(2) Po isklu~ok od stavot (1) na ovoj ~len, ako predmetite se iskopani, odnosno
izvadeni zaradi nivna podobra za[tita ili so ogled na okolnostite, izveduva~ot
na rabotite e dol`en:
1. Da gi predade otkrienite predmeti pri nivnoto prijavuvawe ili toa da go napravi
pri identifikacija vo smisla na ~lenot 66 na ovoj zakon, a до предавањето да
превземе мерки кои се нужни за да не пропаднат и не се оштетат или да се отуѓат и
2. Da gi dade site relevantni podatoci vo vrska so mestoto i polo`bata na predmetite
vo vremeto na otkrivaweto i za okolnostite pod koi toa e napraveno.


ОСНОВНИ ВИДОВИ НА ИНФРАСТРУКТУРА:
- водовод
Во рамките на опфатот согласно добиените податоци од ЈКП “Водовод и
канализации“ заведени под бр. 03-12/238-1 од 13 12 2018год. нема подземни инсталации
во нивна надлежност
Во сите градежни парцели снабдувањето со технолошка и против пожарна вода е
предвидено од бунари, додека вода за пиење во предвидените градби ќе се обезбеди со
апарати за вода.
Za po`arnata zaшtita na gradbite vo GP ќe se koristi planiranata nadzemna
hidrantska mre`a.
- атмосверска канализација
Sevkupnata atmosferska voda od krovovite povr[ini, platoata, parkinzite i
pristapnite ulici vo grade`nite parceli ќe bidi prifatena preku slivnici,
popre~ni re[etki i dvorni rigoli vo pove]e ogranoci na atmosferska kanalizaciona
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mre`a koja e predvidena od plasti~ni kanalizacioni cevki i ќe bidi odvedena kon
recipientot.
- фекална канализација
Целокупната количина на фекални отпадни води од сите санитарни чворови во сите
градби, ќе биде прифатена во систем од фекална канализацина мрежа за градежните
парцели, која ќе се собере во еден одводен канал, кој преку ревизиони шахто ќе се поврзе
со планираната фекална каналчизација и ќе се одведе до водонепропусни септички јами
за ГП 2 и ГП5. За овие градежни парцели треба да се склучи договор со ЈКП Водовод и
Канализација прилеп, за периодично црпење и одвезување на фекалиите од јамите.
За ГП 1 и ГП 4 се предвидени комбинирани пречистителни станици кои ќе ја
преработуваат фекалната и технолошката канализација, а преработените отпадни води,
до степен на класа како атмосферска вода, треба да се насочат во непосредната околина
и испуштат во речното корито на р. Штавичка, која е на самата граница на северо
источната страна од предметниот опфат.
Отпадните води за ГП 4 откако ќе се пречистат, ќе се насочат во отворена канафка
со закосени страни, ќе се завртат кон југозападната страна и покрај ГП 5, а понатаму и
покрај ГП 1, а паралелно покрај опфатот ќе се насочат кон речното корито на р. Штавичка.
Оваа канафка треба да ги собере и атмосферските води кои ќе се насоберат непосредно
покрај Магистралниот патен правец Прилеп – Битола, бидеќи истиот е за окоу 1.5м на
повисока апсолутна кота.
Целокупната канализациона мрежа низ градежните парцели треба да биде од ПВЦ
канализациони цефки со осодветен профил, према условите на самите локации, а на секој
прелом ќе се постават ревизиони шахти со ф800 или ф100. Со понатамошна разработка
на Основни проекти ќер се додефинираат точните должини, профили и материјали за
изведување на канализационата мрежа.
- електронска комуникациска инфраструктура и опрема
Во непосредна близина во рамките на опфатот согласно добиените податоци од
Македонски телеком заведени од бр. 04-869479/1 од 20 12 2018 год. има постојни тк
инсталации.
До сите градежни парцели предвиден е приклучок на електронска комуникациска
инфраструктура. Во секоја градежна парцела предвидено е да се обезбедат приклучоци
до објектите согласно потребите.
- електика
Согласно добиените податоци од ЕВН во рамките на опфатот има евидентирано
постојна електрична мрежна инсталација, односно поминува среднонапонски надземен
вод 10KV кабел, потоа среднонапонски кабелски вод и трафостаница.
До сите објекти во сите градежни парцели предвидени се нисконапонски подземни
водови.
Snabduvaweto so elektri~na energija }e bide izvedeno od merno razvodnи ormarи
- MRO postaven spored standardite na EVN Makedonija - KEC Prilep.

6.ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ГРАДЕЊЕ
- мерки за заштита на животната средина
Со Законот за заштита на животната средина Сл.в. бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08,
83/09, 47/10, 124/10, 51/11, 123/12, 19/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15 и 39/16) се
уредени правата и должностите на Р. Македонија, во општините, како и правата и
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должностите на правните и физичките лица, во обезбедување услови за заштита и за
унапредување на животната средина, заради остварување на правото на граѓаните на
здрава животна средина.
Да се преземат мерки и активности за контрола на бучавата и вабрациите од
опремата, со цел да се избегнат негативните ефекти од бучавата врз здравјето на
населението во непосредната околина и да се почитуваат пропишаните гранични
вредности за дозволено ниво на бучава во животната средина.
Да се преземат мерки за минимизирање на емисијата на прашината.
Согласно член 7 од Законот за управување со отпад (Сл.Весник на РМ бр.51/11,
123/12 и 147/13) создавачите на отпад се должни во најголема можна мера, да го избегнат
создавањето на отпад и да ги намалат штетните влијанија на отпадот врз животната
средина, животот и здравјето на луѓето.
Задолжително депонирање на евентуално создадениот отпад во постојна депонија.
Потребно е да се потенцира дека создавачот или поседувачот на отпадни материи и
емисии ги сноси сите трошоци за санација на евентуално предизвиканото нарушување во
животната средина.
Заштита, унапредување и адекватно користење на природните предели,
амбиентите и пејсажите во просторот во насока на зачувување на амбиенталните,
естетските ии рекреативните потенцијали на просторот.
Сепак најважен приоритет и мерка е да проработи совеста на секој поединец и
жител за сочувување и подобрување на животната средина, од која директно зависи
неговото здравје и квалитет на живеење.

-

Мерки за заштита и спасување

Согласно член 53 од Законот за заштита и спасување (Сл.в.на Р.М. бр. 36/04,
49/04, 86/08, 124/10,18/11, 41/14, 129/15, 71/16 и 106/16) се наметнува задолжителна
примена на мерките за заштита и спасување.
Во функција на уредувањето на просторот задолжително се обезбедува:
-Изградба на објекти отпорни на сеизмички влијанија;
-Регулирање на водотеците и изградба на систем на одбранбени насипи;
-Обезбедување на противпожарни пречки;
-Изградба на потребна инфраструктура
Предложениот простор се наоѓа во зона изложена на потреси од VII0 по
Меркалиева скала 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.
За спроведување на мерките за заштита и спасување, потребно е да се почитува
постојната законска регулатива, согласно Законот за заштита и спасување (Сл.в.на Р.М.
бр. 36/04, 49/04, 86/08, 124/10,18/11, 41/14, 129/15, 71/16 и 106/16.

-

Мерки за заштита од пожар

Заштитата и спасувањето од пожари опфаќа мерки и активности од нормативен,
оперативен, организационен, надзорен, технички, образовен, воспитен и пропаганден
карактер.

D.O.O."I Z O F A S "
Lokacija: Ul. "Dim~e Jovanoski" br. 11 - Prilep

18

Архитектонско урбанистички проект
Заштитата и спасувањето од пожари се планира, организира и спроведува во сите
средини, објекти и места со превентивни и оперативни мерки.
Превентивните мерки за заштита и спасување од пожари се активности кои се
планираат и спроведуваат со просторното и урбанистичко планирање и со примена на
техничките нормативи при проектирањето и изградбата на објектите.
Широчината, носивоста и проточноста на патиштата да овозмои пристап на
противпожарните возила до секој објект и нивно интервенирање за врема на гасење
на пожарите.
Извори за снабдување со вода, капацитет на водоводна мрежа, водоводните
објекти (црпна станица, резервоари, бунари, ПП хидрантска мрежа и сл.) што би
обезбедувале доволно количество вода за гасење пожари.
Од аспект на мерки за заштита од пожар може да се каже дека објектите што ќе се
градат во рамки на проектниот опфат се предвидени од тврда градба, со огноотпорни
материјали, односно нивните конструктивни системи
(столбови, носачи, меѓукатни
конструкции) ќе бидат изведени од армиран бетон и челик со висок степен на отпорност од
(V I VI степен).
Објектите се планираат на соодветно растојание едни од други, а како
дополнителна заштитна зона представува коридорот на внатрешни сообраќајници.
По однос на пожарното оптоварување објектите треба да имаат ниско пожарно
оптоварување кое е помало од 1GJ/м2.
За соодветна заштита во рамките на опфатот односно парцелите ќе бидат
предвдена прстенеста противпожарна хидрантска мрежа, со поставување на доволен број
на надворешни надземни хидранти кои ќе бидат поставени на меѓусебно растојание од
80м, а оддалечени од објектите мин. 5,0м. кои ќе ги задоволуваат потребите од против
пожарна вода. Доколку неможе да се постигне минималниот притисок од 2,5бари, за
период мин. 2часа потребно е да се предвидат резервоари за против пожарна вода, како и
уреди за постигнување на притисок – хидрофори. Исто така потребно е да се обезбеди и
резервен извор на енергија – дизел агрегат кој ќе може да го стартува и да го напојува
хидрофорот во случај на избивање на електричната енергија.
Во рамките на објектите а во согласност со потребните анализи и пресметки ќе се
предвидат доволен број на ПП апарати, поставени на ѕид на 1,5м од подот како и сите
неопходни мерки за заштита од пожари.
Во графичкиот прилог на ситуационото решение за инфраструктура, прикажана е
диспозиција на објектите, влезовите во објектите, хидрантската мрежа како и пристапот
на ПП возилата.
Пристигнувањето на ПП возилата може да се очекува за околу 8-10мин. со оглед
дека противпожарниот центар е на растојание од околу 8,0км.
Потребно е редовно да се врши преглед на исправноста на апаратите,
сервисирање и полнење како и контролно испитување на истите.
Утврдувањето на потребните мерки за заштита од пожар е во согласност со
Законот за пожарникарство Сл. в. на Р.М. бр. 67/2004, 81/07 и 55/13 год.
- Правилникот за техничките нормативи за хидрантска мрежа за гасење на пожари (Сл. в.
на Р.М. бр. 26/2018год).
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- Правилникот за поблиско определување на изборот на видовите и на количините на
противпожарните апарати со кои треба да располагаат правните лица и граѓаните, како и
за утврдување на критериумите што треба да ги исполнуваат правните лица кои вршат
сервисен преглед и контролно испитување на противпожарните апарати, кои се
однесуваат на техничкџата опрема и просторот за работа (Сл. в. на Р.М. бр. 26/2018год).
- Непречен пристап и движење до и во градбата
Согласно Правилникот за начинот на обезбедување на непречен пристап, движење
(хоризонтално и вертикално), престој и работа на лица со инвалидност до и во градби во
градежните парцели
запазени се начинот и обезбедување на пристапот на
инвалидизираните лица
За одстранување и спречување на архитектонските бариери за инвалидизирани
лица потребно е по ширината на пешачкките премини помеѓу коловозите како и помеѓу
тротоарите и коловозите да нема рабови односно да се предвидат рампи за совладување
на денивелацијата помеѓу коловозите и тротоарите.
- заштита на културно историско наследство
Со добиените податоци од Министерството за култура – Управа за заштита на
културно наследство заведени под бр. 17-3900/2 од 19 12 2018год., потврдено е дека на
подрачјето на опфатот нема
заштитни добра ниту добра за кои основано се
предпоставува дека представуваат културно наследство.
Доколку при земјените работи дојде до откривање на објекти, односно предмети
(целосно зачувани или фрагментирани) од материјалната култура на Македонија, треба да
се постапи во согласност со одредбите според член 65 од Законот за заштита на културно
наследство.
7. ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ГРАДБА
- ГП 1:
- ВИД НА ГРАДБА: Стопански комплекс за преработка и финализација на украсен
камен
- НАМЕНА: - “Г“ производство, дистрибуција и сервиси односно “Г2“ - лесна и
незагадувачка индустрија. Во истата може да се сместат компатибилните класи на намени
како што се: “Б1“, “Б2“, “Б4“, “В2“, “Д2“, “Д3“, “Д4“, “Г3“ и “Г4“ .
- ДОЗВОЛЕНА ВИСИНА: Максимална висина на градбите до 18м.
- СПРАТНОСТ: П, П+3.
- МАКСИМАЛНА ДОЗВОЛЕНА ВИСИНА: + мах. 4.5m во однос на кота на венец на
објектот. За градби за кои ќе се примени кос кров како завршеток максималниот нагиб на
кровот не треба да поминува 350
- РЕЖИМ НА ГРАДЕЊЕ НАД КОТА НА ВЕНЕЦ: Над кота на горен венец (кота на
слеме) може да излегуваат само инсталациони или лифтовски окна.
- КОТА НА НУЛТА ПЛОЧА: Кота на нулта плоча во однос на кота на тротоарот ќе се
утврди со изработка на основните проекти за градбите но не повеќе од 1,20м во однос на
тротоарот пред објектот за админстративниот објект (управната зграда), а за производните
погони кота на нулта плоча е до + 0.16м над пристапниот тротоар.
- ВНАТРЕШЕН СООБРАЌАЈ: не се планира динамичен сообраќај во парцелата,
дозволен е само статичен сообраќај сообраќај (паркирање во рамките на дворното место)
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- ПОВРШИНА ЗА ГРАДЕЊЕ: Во согласност со Изводот од план во рамките на
парцелата со АУП - то се предвидени повеќе површините за градење и тоа:




Погон за преработка и финализација на украсен камен (објект 1, 2 и 3)
Пречистителна станица
Работен простор

Местоположбата на новиот погон е во југоисточниот дел од парцелата, со катност
од П и висина до венец од 18м.
Наспроти постоечката управната зграда, на југоисточниот дел од парцелата исто
така е предвиден нов погон за преработка и финализација на украсен камен со катност П
и висина до венец од 18м.
На источната страна од постојниот погон да се предвиди пречистителната станица,
со висина до венец од 18м.
Исто така да се предвиди помал работен простор како лепенка до постојниот стар
погон со висина до 18 м.
За објектите во парцелата се дозволени пречекорувања – второстепена пластика
согласно член 38 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање
(Сл. В. На Р.М. бр. 142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17 и 86/18год.)
- КОЛСКИ ПРИСТАП ДО ПАРЦЕЛАТА: Пристапот на моторни возила обезбеден е од
секундарна улица односно од индустриска улица и тоа обезбедени се два пристапи од
југозападната страна на парцелата.
- РЕЖИМ НА ГРАДЕЊЕ ПОД ЗЕМЈА: Ќе биде во рамките на површината за градба,
но не се планира градење под земја.
- ПАРКИРАЊЕ И ГАРАЖИРАЊЕ: Паркирањето ќе биде обезбедено во рамките на
дворното место, а пристапот до паркирните места е од индустриската улица.
- ПРИКЛУЧОК НА КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА: снабдувањето со технолошка и
против пожарна вода е предвидено од бунари, додека вода за пиење во предвидените
градби ќе се обезбеди со апарати за вода.
За пожарна заштита во градежната парцела ќе се користи постоечката и планираната
надземна хидрантска мрежа.
- атмосверска канализација
Севкупната атмосверска вода од кровните површини, платоата и паркинзите ке
биде прифатена преку сливници, попречни решетки и дворни риголи во повеќе огранци на
атмосверската канализациона мрежа која е предвидена од пластични канализациони
цевки и ќе биде одведена кон пречистителните станици а од таму кон реципиентот.
- фекална канализација
Целокупната количина на фекална отпадна вода од сите санитарни и водени
чворови во сите градби ќе биде прифатена во систем од канализациона мрежа во
градежната парцела, која ќе ги собери во еден собирен одводен канал кој преку ревизиона
приклучна шахта ќе се поврзи со планираната фекална канализациона мрежа и ќе се
одведи до пречистителните станици а од таму до реципиент. Севкупната канализациона
мрежа во градежната парцела да биде од пластични канализациони цевки со соодветен
профил према потребите. Со основните проекти да се дефинираат сите основни потребни
големини и показатели за изведување на канализационата мрежа во парцелата.
- електронска комуникациска инфраструктура и опрема
До градежната парцела предвиден е приклучок на електронска комуникациска
инфраструктура, исто така предвидено е да се обезбедат приклучоци до објектите
согласно потребите.
- електика
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Согласно добиените податоци од ЕВН има евидентирано постојна електрична
мрежна инсталација, односно поминува среднонапонски надземен вод 10KV кабел, потоа
среднонапонски кабелски вод и трафостаница.
До сите објекти во градежната парцела предвидени се нисконапонски подземни
водови.
Snabduvaweto so elektri~na energija }e bide izvedeno od merno razvodnи ormarи
- MRO postaven spored standardite na EVN Makedonija - KEC Prilep.
- ОБРАБОТКА НА ПАРТЕР И ЗЕЛЕНИ ПОВРШИНИ: Да се обработи со повер
елементи и ниско парковско зеленило околу правната зграда. Од сите страни кон границата
на парцелата да се предвиди средно и високо заштитно зеленило.
- КУЛТУРНО НАСЕДСТВО: Со добиените податоци од Министерството за култура –
Управа за заштита на културно наследство потврдено е дека на подрачјето на опфатот
нема заштитни добра ниту добра за кои основано се предпоставува дека представуваат
културно наследство.

- ГП 2:
- ВИД НА ГРАДБА: Стопански комплекс за дробење на камен
- НАМЕНА: - “Г“ производство, дистрибуција и сервиси односно “Г2“ - лесна и
незагадувачка индустрија. Во истата може да се сместат компатибилните класи на намени
како што се: “Б1“, “Б2“, “Б4“, “В2“, “Д2“, “Д3“, “Д4“, “Г3“ и “Г4“ .
- ДОЗВОЛЕНА ВИСИНА: Максимална висина на градбите до 4,5м.
- СПРАТНОСТ: П.
- МАКСИМАЛНА ДОЗВОЛЕНА ВИСИНА: + мах. 4.5m во однос на кота на венец на
објектот. За градби за кои ќе се примени кос кров како завршеток максималниот нагиб на
кровот не треба да поминува 35о
- РЕЖИМ НА ГРАДЕЊЕ НАД КОТА НА ВЕНЕЦ: Над кота на горен венец (кота на
слеме) може да излегуваат само инсталациони или лифтовски окна.
- КОТА НА НУЛТА ПЛОЧА: Кота на нулта плоча во однос на кота на тротоарот ќе се
утврди со изработка на основните проекти за градбите но не повеќе од 1,20м во однос на
тротоарот пред објектот.
- ВНАТРЕШЕН СООБРАЌАЈ: не се планира динамичен сообраќај во парцелата,
дозволен е само статичен сообраќај сообраќај (паркирање во рамките на дворното место)
- ПОВРШИНА ЗА ГРАДЕЊЕ:
Површини за градба на три објекти со катност П, како и простор за машина за
дробење, простор за сепарирани фракции, простор за санитарна и пожарна вода со
пумпна станица, септичка јама, базени – таложници.
За објектите во парцелата се дозволени пречекорувања – второстепена пластика
согласно член 38 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање
(Сл. В. На Р.М. бр. 142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17 и 86/18год.).
- КОЛСКИ ПРИСТАП ДО ПАРЦЕЛАТА: Пристапот на моторни возила обезбеден е од
секундарна улица односно од индустриска улица и тоа обезбедени се два пристапи од
северозападната и северо источната странана парцелата.
- РЕЖИМ НА ГРАДЕЊЕ ПОД ЗЕМЈА: Ќе биде во рамките на површината за градба,
но градење под земја не се планира.
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- ПАРКИРАЊЕ И ГАРАЖИРАЊЕ: Паркирањето ќе биде обезбедено во рамките на
дворното место, а пристапот до паркирните места е од индустриската улица.
- ПРИКЛУЧОК НА КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА: снабдувањето со технолошка и
против пожарна вода е предвидено од бунари, додека вода за пиење во предвидените
градби ќе се обезбеди со апарати за вода.
За пожарна заштита во градежната парцела ќе се користи планираната надземна
хидрантска мрежа.
- атмосверска канализација
Севкупната атмосверска вода од кровните површини, платоата и паркинзите ке
биде прифатена преку сливници, попречни решетки и дворни риголи во повеќе огранци на
атмосверската канализациона мрежа која е предвидена од пластични канализациони
цевки и ќе биде одведена кон реципиентот.
- фекална канализација
Целокупната количина на фекална отпадна вода од сите санитарни и водени
чворови во сите градби ќе биде прифатена во систем од канализациона мрежа во
градежната парцела, која ќе ги собери во еден собирен одводен канал кој преку ревизиона
приклучна шахта ќе се поврзи со планираната фекална канализациона мрежа и ќе се
одведи до септичка јама која во одреден период ќе се празни од службите на комуналното
претпријатие во Прилеп. Севкупната канализациона мрежа во градежната парцела да
биде од пластични канализациони цевки со соодветен профил према потребите. Со
основните проекти да се дефинираат сите основни потребни големини и показатели за
изведување на канализационата мрежа во парцелата.
- електронска комуникациска инфраструктура и опрема
До градежната парцела предвиден е приклучок на електронска комуникациска
инфраструктура, исто така предвидено е да се обезбедат приклучоци до објектите
согласно потребите.
- електика
До сите објекти во градежната парцела предвидени се нисконапонски подземни
водови.
Snabduvaweto so elektri~na energija }e bide izvedeno od merno razvodnи ormarи
- MRO postaven spored standardite na EVN Makedonija - KEC Prilep.
- ОБРАБОТКА НА ПАРТЕР И ЗЕЛЕНИ ПОВРШИНИ: Да се обработи со повер
елементи и ниско парковско зеленило. Од сите страни кон границата на парцелата да се
предвиди средно и високо заштитно зеленило.
- КУЛТУРНО НАСЕДСТВО: Со добиените податоци од Министерството за култура –
Управа за заштита на културно наследство потврдено е дека на подрачјето на опфатот
нема заштитни добра ниту добра за кои основано се предпоставува дека представуваат
културно наследство.

- ГП 3:
- ВИД НА ГРАДБА: Комунална супраструктура – трафостаница
За изградба на електрича дистрибутивна мрежа и комунална супраструктура (ТС)
потребно е да се изработи проект за инфраструктура.
- НАМЕНА: - “Е2“ комунална супраструктура - трафостаница.
- ДОЗВОЛЕНА ВИСИНА: Максимална висина на градбата до кота на венец 3,5м.
- СПРАТНОСТ: П (објектот е типски со рамен кров).
- КОТА НА НУЛТА ПЛОЧА: Кота на нулта плоча да биде мах. До 1,0м повисока во
однос на тротоарот.
D.O.O."I Z O F A S "
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- ПОВРШИНА ЗА ГРАДЕЊЕ: Површината за градење е централно поставена во
рамки на градежната парцела.
- КОЛСКИ ПРИСТАП ДО ПАРЦЕЛАТА: Пристапот на моторни возила обезбеден е од
постоен катастарски пат.
- Паркирање и гаражирање: Не се предвидува
- ГП 4:
- ВИД НА ГРАДБА: Трговски комплекс
- НАМЕНА: - “Б“ – комерцијални и деловни намени односно “Б2“ големи трговски
единици
- ДОЗВОЛЕНА ВИСИНА: Максимална висина на градбите до 12,0м.
- СПРАТНОСТ: П+1.
- МАКСИМАЛНА ДОЗВОЛЕНА ВИСИНА: + мах. 4.5m во однос на кота на венец на
објектот. За градби за кои ќе се примени кос кров како завршеток максималниот нагиб на
кровот не треба да поминува 350
- РЕЖИМ НА ГРАДЕЊЕ НАД КОТА НА ВЕНЕЦ: Над кота на горен венец (кота на
слеме) може да излегуваат само инсталациони или лифтовски окна.
- КОТА НА НУЛТА ПЛОЧА: Кота на нулта плоча во однос на кота на тротоарот ќе се
утврди со изработка на основниот проект за градбата но не повеќе од 35см во однос на
тротоарот пред објектот.
- ВНАТРЕШЕН СООБРАЌАЈ: не се планира динамичен сообраќај во парцелата,
дозволен е само статичен сообраќај сообраќај (паркирање во рамките на дворното место)
- ПОВРШИНА ЗА ГРАДЕЊЕ:
Површина за градба на објект со катност П+1,
За објектите во парцелата се дозволени пречекорувања – второстепена пластика
согласно член 38 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање
(Сл. В. На Р.М. бр. 142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17 и 86/18год.).
- КОЛСКИ ПРИСТАП ДО ПАРЦЕЛАТА: Пристапот на моторни возила обезбеден е од
секундарна улица односно од индустриска улица и тоа обезбедени се три пристапи и тоа
еден од источната страна (за дотур и снабдување со рабоа, како и за вработени) и два од
западната страна на парцелата наменети за посетители.
- РЕЖИМ НА ГРАДЕЊЕ ПОД ЗЕМЈА: Ќе биде во рамките на површината за градба.
- ПАРКИРАЊЕ И ГАРАЖИРАЊЕ: Паркирањето ќе биде обезбедено во рамките на
дворното место, а пристапот до паркирните места е од индустриската улица.
- ПРИКЛУЧОК НА КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА: снабдувањето со технолошка и
против пожарна вода е предвидено од бунари, додека вода за пиење во предвидената
градба ќе се обезбеди со апарати за вода.
За пожарна заштита во градежната парцела ќе се користи планираната надземна
хидрантска мрежа.
- атмосверска канализација
Севкупната атмосверска вода од кровните површини, платоата и паркинзите ке
биде прифатена преку сливници, попречни решетки и дворни риголи во повеќе огранци на
атмосверската канализациона мрежа која е предвидена од пластични канализациони
цевки и ќе биде одведена кон реципиентот.
- фекална канализација
Целокупната количина на фекална отпадна вода од сите санитарни и водени
чворови во сите градби ќе биде прифатена во систем од канализациона мрежа во
градежната парцела, која ќе ги собери во еден собирен одводен канал кој преку ревизиона
приклучна шахта ќе се поврзи со планираната фекална канализациона мрежа и ќе се
одведи до пречистителна станица а по прочистување ќе се испусти во ......... Севкупната
канализациона мрежа во градежната парцела да биде од пластични канализациони цевки
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со соодветен профил према потребите. Со основниот проект да се дефинираат сите
основни потребни големини и показатели за изведување на канализационата мрежа во
парцелата.
- електронска комуникациска инфраструктура и опрема
До градежната парцела предвиден е приклучок на електронска комуникациска
инфраструктура, исто така предвидено е да се обезбедат приклучоци до објектот согласно
потребите.
- електика
До објектот во градежната парцела предвидени се нисконапонски подземни водови.
Snabduvaweto so elektri~na energija }e bide izvedeno od merno razvodnи ormarи
- MRO postaven spored standardite na EVN Makedonija - KEC Prilep.
- ОБРАБОТКА НА ПАРТЕР И ЗЕЛЕНИ ПОВРШИНИ: Да се обработи со повер
елементи и ниско парковско зеленило. Од источната и северната страна да се предвиди
средно и високо заштитно зеленило.
- КУЛТУРНО НАСЕДСТВО: Со добиените податоци од Министерството за култура –
Управа за заштита на културно наследство потврдено е дека на подрачјето на опфатот
нема заштитни добра ниту добра за кои основано се предпоставува дека представуваат
културно наследство.

- За градежната парцела ГП 5 која се добива со препарцелацијата исто така во
согласност со Изводот од ЛУПД предвидена е намена “Б“ - односно “Б1“ мали
комерцијални и деловни намени максимум до 30% од основната намена. Просторот во
оваа ГП е предвиден за расадник заради својата форма односно парцелата има
издолжена а тесна форма. Наменета е за расадник (рассадување на зимзелени и др.
украсни садници).
Предвидена е површина за градба во југозападниот дел од парцелата со катност П
и висина 4,2м, како и сите пропратни содржини и тоа пристап од новопредвидената
индустриска улица, паркинг и маниполативен простор како и септичка јама и простор за
санитарна и пожарна вода потребни за ваков вид на градба.
- ГП 5:
- ВИД НА ГРАДБА: Расадник
- НАМЕНА: - “Б“ – комерцијални и деловни намени односно “Б1“ мали комерцијални и
деловни намени
- ДОЗВОЛЕНА ВИСИНА: Максимална висина на градбите до 4,2м.
- СПРАТНОСТ: П.
- МАКСИМАЛНА ДОЗВОЛЕНА ВИСИНА: + мах. 4.5m во однос на кота на венец на
објектот.
- РЕЖИМ НА ГРАДЕЊЕ НАД КОТА НА ВЕНЕЦ: Над кота на горен венец (кота на
слеме) може да излегуваат само инсталациони или лифтовски окна.
- КОТА НА НУЛТА ПЛОЧА: Кота на нулта плоча во однос на кота на тротоарот ќе се
утврди со изработка на основниот проект за градбата но не повеќе од 35см во однос на
тротоарот пред објектот.
- ВНАТРЕШЕН СООБРАЌАЈ: не се планира динамичен сообраќај во парцелата,
дозволен е само статичен сообраќај (паркирање во рамките на дворното место)
- ПОВРШИНА ЗА ГРАДЕЊЕ:
Површина за градба на објект со катност П,
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За објектите во парцелата се дозволени пречекорувања – второстепена пластика
согласно член 38 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање
(Сл. В. На Р.М. бр. 142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17 и 86/18год.)
- КОЛСКИ ПРИСТАП ДО ПАРЦЕЛАТА: Пристапот на моторни возила обезбеден е од
секундарна улица односно од индустриска улица од источната страна на парцелата.
- РЕЖИМ НА ГРАДЕЊЕ ПОД ЗЕМЈА: Ќе биде во рамките на површината за градба.
- ПАРКИРАЊЕ И ГАРАЖИРАЊЕ: Паркирањето ќе биде обезбедено во рамките на
дворното место, а пристапот до паркирните места е од индустриската улица.
- ПРИКЛУЧОК НА КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА: снабдувањето со технолошка и
против пожарна вода е предвидено од бунари, додека вода за пиење во предвидената
градба ќе се обезбеди со апарати за вода.
За пожарна заштита во градежната парцела ќе се користи планираната надземна
хидрантска мрежа.
- атмосверска канализација
Севкупната атмосверска вода од кровните површини, платоата и паркинзите ке
биде прифатена преку сливници, попречни решетки и дворни риголи во повеќе огранци на
атмосверската канализациона мрежа која е предвидена од пластични канализациони
цевки и ќе биде одведена кон реципиентот.
- фекална канализација
Целокупната количина на фекална отпадна вода од сите санитарни и водени
чворови во сите градби ќе биде прифатена во систем од канализациона мрежа во
градежната парцела, која ќе ги собери во еден собирен одводен канал кој преку ревизиона
приклучна шахта ќе се поврзи со планираната фекална канализациона мрежа и ќе се
одведи до пречистителна станица а по прочистување ќе се испусти во р. Штавичка.
Севкупната канализациона мрежа во градежната парцела да биде од пластични
канализациони цевки со соодветен профил према потребите. Со основниот проект да се
дефинираат сите основни потребни големини и показатели за изведување на
канализационата мрежа во парцелата.
- електронска комуникациска инфраструктура и опрема
До градежната парцела предвиден е приклучок на електронска комуникациска
инфраструктура, исто така предвидено е да се обезбедат приклучоци до објектот согласно
потребите.
- електика
До објектот во градежната парцела предвидени се нисконапонски подземни водови.
Snabduvaweto so elektri~na energija }e bide izvedeno od merno razvodnи ormarи
- MRO postaven spored standardite na EVN Makedonija - KEC Prilep.
- ОБРАБОТКА НА ПАРТЕР И ЗЕЛЕНИ ПОВРШИНИ: Да се обработи со повер
елементи и ниско парковско зеленило. Од северната и западната страна да се предвиди
средно и високо заштитно зеленило
- КУЛТУРНО НАСЕДСТВО: Со добиените податоци од Министерството за култура –
Управа за заштита на културно наследство потврдено е дека на подрачјето на опфатот
нема заштитни добра ниту добра за кои основано се предпоставува дека представуваат
културно наследство.

Прилеп мај 2019 год.
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Skica na premeruvawe
M = 1 : 1000

KO Malo Ruvci

Legenda:
Granica na opfat
za a`urirawe
Granica na planski opfat
Granica na KP

:
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:

Broj na KP
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Izrabotil
GEONET DOO Prilep

Skica na premeruvawe
M = 1 : 1000
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УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА
ДОКУМЕНТАЦИЈА

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН

СОДРЖИНА
ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ
1. Проектна програма
2. Инвентаризација на снимен градежен фонд, вкупна физичка супраструктура и
инфраструктура во рамки на проектниот опфат
3. Опис и образложение на проектниот концепт за урбанистичкото решение за
градежната парцела определена со градежни линии, на градежно земјиште за општа
употреба, сообраќајна и комунална инфраструктура и др.
4. Детални услови за проектирање и градење
5. Мерки за заштита
- Заштита и спасување од пожари, експлозии и опасни материи
- Заштита и спасување од урнатини
- Заштита и спасување од поплави, уривање на брани и други
- Заштита и спасување од свлекување на земјиштето
- Заштита од загадување
- Заштита од воени разурнувања
- Заштита од природни непогоди

6. НУМЕРИЧКИ ДЕЛ
- Нумеричките показатели за проектниот опфат
- Нумеричките показатели за градбите во проектниот опфат

ГРАФИЧКИ ДЕЛ
1.НАМЕНА НА ЗЕМЈИШТЕ И НАМЕНСКА КЛАСА
2.ПОВРШИНИ ЗА ГРАДЕЊЕ И ГРАДЕЖНИ ЛИНИИ
3.СООБРАЌАЈНО И НИВЕЛМАНСКО РЕШЕНИЕ,
ВОДОВИ И ГРАДБИ НА ИНФРАСТРУКТУРА
4. УРБАНИСТИЧКО РЕШЕНИЕ ЗА ПРОЕКТЕН ОПФАТ
2. ЗБИРЕН ГРАФИЧКИ ПРИЛОГ – СИНТЕЗЕН ПЛАН
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Lokacija: Ul. "Александар Македонски" br.75 - Prilep

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА
ЗА
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА
ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ Е1.13
ЗА КП 216/3, ко Мало Рувци општина ПРИЛЕП.
ВОВЕД:
Врз основа на член 62 од Законот за урбанистичко планирање (Сл.Весник на РМ бр.32
од Септември 2020год) изработена е Проектна програма за изработка на УРБАНИСТИЧКИ
ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН, Е1.13 ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И
ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКРТАНИ на КП 216/3, ко Мало Рувци општина Прилеп.
1. ПРЕДМЕТ НА ПРОЕКТНАТА ПРОГРАМАТА
Реализацијата на стопанските капациети е во функција со одредбите на Просторниот
план на Република Северна Македонија за концентрирана дисперзија на стопанските
активности.
Дејноста која треба да се одвива во планираниот проектен опфат на КП 216/3 е во
функција на соседниот комплекс за производство на електрична енергија од обновливи извори
на енергија–сончева енергија кој се наоѓа на КП 218/5. Двете парцели се во сопстевеност на
ист инвеститор и се разделени со локален некатегоризиран пат. По барање на инвеститорот
на КП 216/3 треба да се поставеат пропратни содржини - објекти односно стражарска куќа и
магацински простор за одлагање на репроматеријали или работи за одржување на
комплексот, како и санитерен чвор кои ќе бидат во функција на соседниот комплекс бидејќи
парцелите се непосредно една до друга разделени со локален пат. Исто така во оваа парцела
ќе се обезбеди паркирање на возила, со оглед дека соседната парцела треба да биде
максимално искористена.
Во проектниот опфат нема технолошки процес на работа, односно предвидените
објекти стражарска куќичка и магацински простор како и санитарниот чвор ќе служат за
поставување на стражарска служба кој ќе биде во функција за одвивање на текнолошкиот
процес кој не е зависен од присуство на вработени, во соседната парцела КП 218/5.
Технолошкиот процес не е зависен од присуство на вработен персонал освен лица
кое ќе вршат чување на фотоволтаичните панели.
Производството на електрична енергија се одвива со поставување на фотоволтаици
(панели) на КП 218/5. Панелите се поврзани во заеднички систем и произведената енергија
како готов производ се трансферира до енергетските објекти на електростопанство на Р.
Македонија .
За таа цел неопходно е да се изработи УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА

УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ
ЕЛЕКТРАНИ Е1.13 ЗА КП 216/3, како пратечки содржини во ко Мало Рувци општина
ПРИЛЕП.
Согласно добиеното известување од општина Прилеп за одобрена Иницијатива за
изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план заведена под бр. 10-4718/2 од 22 04 2021 год, се изработува Проектна програма за изработка на Урбанистички
проект вон опфат на урбанистички план.
Опфатот се предвидува на КП 216/3, ко Мало Рувци - општина Прилеп.
Согласно потребите на инвеститорот и согласно Законот за урбанистичко планирање
(Службен весник на РСМ бр.32/2020 год) како и Правилникот за урбанистичкото планирање
(Службен весник на РСМ бр.225/2020год), урбанистичка проектна документација, се
предвидува да биде со класификација на намена Е – ИНФРАСТРУКТУРНИ односно Е1.13
површински соларни и фотоволтаични електрани.
Урбанистичкиот проект кој е предмет на донесување треба да овозможи изградба на објекти
од втора категорија на градба.

2. ПРИЧИНИ И ЦЕЛ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА
АНАЛИЗА НА ПОСТОЈНА СОСТОЈБА:
Опфатот се наоѓа во КО Мало Рувци во општина Прилеп во непосредна близина на
стопанскиот комплекс за преработка на мермер и гранит “Крин КГ“ и непосредна близина на
автопатот пат “А3“, Прилеп - Битола од неговата лева страна при правец на движење од
Прилеп кон Битола, со исклучување на надвозникот и продолжување кон локален пат кон с.
Марул.
Границата на опфатот се движи по границите на катастарските парцели и тоа:
Од северозапад, север и северо источната страна опфатот се движи по границата на кп
216/3 а граничи со кп 216/1, потоа од југоисток, југ и југозапад по границата на кп 217(земјиште
под инфраструктурни објекти).
Опфатот е на просечна надморска восина од ~ 640м, со благ пад од југоисток кон
северозапад од околу 1% што е поволно за решавање на комунална инфраструктура.
Поточно највисоката висинска кота е на југоисточната страна со 639,79м, а додека
најниската е на 639.18 која се наоѓа на северозападната страна од опфатот.
Катастарската парцелата бр. 216/3 е со намена - катастарска култура – “нива“, класа 4,
и е надвор од градежниот реон, односно е сместена во место викано Мовче.
АНАЛИЗА НА МОЖНОСТИ ЗА ПРОСТОРЕН РАЗВОЈ:
Со урбанистичката документација потребно е да се предвиди градежна парцела со
група на класа на намена “Е” градби од ниско градба - инфраструктури, односно основна класа
на намена Е1.13 површински соларни и фотоволтаични електрани кои може да се
организираат на оваа површина.
Проектниот опфат е со површина од 0,29ха. Пристапот до проектниот опфат е преку
постоен некатегоризиран јавен пат на кп 217, односно земјиште под инфраструктурни објекти.
Просторот односно парцелата представуваат одржлива средина за урбанистички
развој со основна класа на намена “Е” градби од ниско градба - инфраструктури, односно
основна класа на намена Е1.13 површински соларни и фотоволтаични електрани односно
пропратни објекти во склоп на површински соларни и фотоволтаични електрани кои се
предвидени на соседната парцела КП 218/5 која е од ист сопственик.
Со оглед дека во рамките на парцелата не постојат подземни или надзени инсталации, а
теренот е со благ пад од југоисток кон северозапад од околу 1% што е поволно за решавање на
комунална инфраструктура и просторот треба да се организира се цел да се постигне
оптимално функционално техничко решение.

3. МЕТОДОЛОГИЈА НА УП
Урбанистичко проектната документација, да се изработи согласно:
- Законот за Урбанистичко планирање (Службен весник на РМ, бр.32 од 10 02 2020год.)
- Правилникот за Урбанистичко планирање (Службен весник на РМ, бр.225 од 18 09
2020год.) и Правилникот за изменување и дополнување на правилникот за Урбанистичко
планирање сл.в. бр. 219 од 23 09 2021.
- Правилникот за поблиска содржина, форма и начин на обработка на ГУП, ДУП, УПС,
УПВНМ и Регулациски план на ГУП, формата, содржината и начинот на обработка на
Урбанистичко-плански документации и Архитектонско-урбанистички проект и содржината,
формата и начинот на обработка на Проектот за инфраструктура (Службен весник на РМ,
бр.142/15).

- Законот за заштита и спасување (Сл. Весник на РМ, бр.36/04, 49/047, 86/08, 124/10,
18/11, 41/14, 129/15, 106/16 и 83/18).
- Правилник за мерките за заштита од пожари, експлозии и опасни материи Сл. в. на
Р.С.М бр. 231/2020.
Исто така треба да се почитуваат и другите подзаконски акти од другите области.
Урбанистичка проектната документација да се изработи врз основа на ажурирана
геодетска подлога, каде се евидентираат сите постојни надземни и подземни градби во
рамките на планскиот опфат во документационата основа на планот.
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УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН

2.ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА НА СНИМЕН ИЗГРАДЕН ГРАДЕЖЕН ФОНД, ВКУПНА ФИЗИЧКА
СУПРАСТРУКТУРА И ИНФРАСТРУКТУРА ВО РАМКИ НА ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ
Согласно член 58 и чл.59 од Законот за урбанистичко планирање (Сл.Весник на
РСМ бр. 32/20) предмет на работа е УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН за површински соларни и фотоволтаични електрани Е1.13, на КП
216/3- дел ко Мало Рувци општина Прилеп.
Проектна документација се изработува во согласност со одобрената Проектната
програма за кое има добиено Решение за одобрување на проектна програма заведено
под бр. 10-525/2 од 15 02 2022 год. издадено од општина Прилеп одделение за
урбанизам и животна средина и Законот за урбанистичко планирање („Службен весник
на РСМ“, број 32/20), Правилникот за урбанистичко планирање (Сл. весник на РСМ. бр.
225/20) како и добиените Услови за планирање заведени под тех. бр. Y19221 издадени
од Агенцијата за планирање на просторот и Решението за Услови за планирање на
просторот заведено под бр. УП1 – 151318/2021 од 15 09 2021 издадено од
Министерствотоза животна средина и просторно планирање.
Сите поединечни елементи ќе содржат текстуален дел со нумерички показатели за
постојната и проектната состојба како и потребен број на графички прилози.
До градежната парцела се доаѓа преку земјиште за општа употреба односно од
постоен пристапен пат преку кој е предвиден колскиот пристап. Постојна супраструктура и
инфраструктура во рамките на проектниот опфат нема.
Проектниот опфат се наоѓа на катастарската парцела : КП 216/3 – дел во КО Мало
Рувци општина Прилеп.
Проектниот опфат е дефиниран во меснот викана “Мовче“, со приближно
триаголна форма форма со завршни (прекршни) точки дадени во следната табела:
точка
1
2
3
4

Координати х
7 542 710
7 542 787
7 542 780
7 542 677

Координати у
4 571 691
4 571 610
4 571 603
4 571 651

Површината која ја опфаќа опишаната граница на проектниот опфат изнесува 0.29м2 .
Конфигурацијата на теренот заедно со урбанистичките стандарди и нормативи во
планирањето на просторот како и насоките од Условите за планирање на просторот, во
голем дел ја насочуваат концепцијата на разработката.
Со урбанистичката документација почитувани се основните начела во процесот на
урбанистичкото планирање и уредување на просторот, а тоа се:
- интегрален пристап на планирањето
- грижа за развој на регионалните особености
- остварување на јавен интерес и заштита на приватниот интерес
- хоринзонтална и вертикална усогласеност и координација
- уважување на научно и стручно утврдените факти и стандарди
Применети се сите методолошки начела за применување на правилникот за
урбанистичко планирање.
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3. ОПИС И ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПРОЕКТНИОТ КОНЦЕПТ НА УРБАНИСТИЧКО
РЕШЕНИЕ ВО ГРАДЕЖНАТА ПАРЦЕЛА, ОПРЕДЕЛЕНА СО ГРАДЕЖНИ ЛИНИИ, НА
ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ОПШТА УПОТРЕБА, СООБРАЌАЈНА И КОМУНАЛНА
ИНФРАСТРУКТУРА И ДР.
- УРБАНИСТИЧКО ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ НА НАМЕНА НА ПОВРШИНА НА ПРОЕКТЕН ОПФАТ,
НАМЕНА НА ПОВРШИНА ЗА ГРАДЕЊЕ, ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА, РЕГУЛАТОРНИ И ГРАДЕЖНИ
ЛИНИИ

Согласно член 58 од Правилникот за урбанистичко планирање и дефинираниот
проектен опфат во урбанистички проект, се дефинира една градежна парцела со една
дефинирана класа на намена на градежната парцела. Просторна единица на намената на
земјиштето е дефинирана согласно дејностите и активностите кои се планирани да се
случуваат на земјиштето, потребите на инвеститорот и согласно дозволените можности
на Законот и Правилникот за урбанистичко планирање. Намената на новоформираната
градежна парцела во целост е класифицирана со инфраструктури односно Е1.13 –
површински соларни и фотоволтаични електрани.
Во согласност со член 19 Табела за “Класификација на градби и намени“ помошни и
времени градби реден бр.552 (паркинзи и паркирни места) и помошни градби и градби за
нивно надкривање реден бр. 561 ( спремишта за алати и дворни машини) и ред. бр. 562
(објекти за чуварски служби и обезбедување).
Регулационата линија е застапена на северизападната страна во градежната
парцела. Со неа е разграничено земјиштето за општа употреба (постоен пат) и
парцелираното градежно земјиште за поединечна употреба. Формирањето на границата
на градежната парцела ја следи границата на катастарската парцела. До градежната
парцела се доаѓа преку земјиште за општа употреба односто од постоен пристапен пат
преку кој е предвиден колскиот пристап, а со самото тоа е овозможен непречен пристап
за самостојна изградба и одржување на фотофолтаичните панели. Градежната парцела
има димензии и форма кои соодвествуваат со намената на земјиштето и градбата и
начинот на користење. Градежната линија ја означува површината за градење.
УРБАНИСТИЧКО ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ НА НАМЕНА НА ЗЕМЈИШТЕ ЗА ОПШТА
УПОТРЕБА
Во рамките на градежната парцела нема земјиште за општа употреба.
Градежната парцела граничи со постоен пат кој разделува две парцели во
сопственост на еден инвеститор.
УРБАНИСТИЧКО ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ НА КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА
ВОДОВОДНА ИНСТАЛАЦИЈА - ПЛАНИРАНА
Во рамките на опфатот согласно добиените податоци од ЈКП “Водовод и
канализации“ нема подземни инсталации во нивна надлежност. Бидејќи предметната
локација се предвидува за пропратни содржини односно за стражара и магацински
простор од тие причини снабдувањето со вода за пиење предвидено е да се врши со
апарати со боци, односно со пакувана вода за пиење, бидејќи во поблиската околина
нема регистрирано извори на вода за пиење.
ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА – ПЛАНИРАНА
Во рамките на градежната парцела не се планира изградба на фекална
канализација. За потребите на вработените ќе бидет монтиран еден преносен тоалет.
Како подвижен тоалет за конкретниот објект се предлага моделот „Toi Fresh“, што е
еден од богатата палета на производи на фирмата.

Технички карактеристики
Кабината е со димензии од 1,2 х 1,2 х 2,3 метри и е изработена од
висококвалитетни и отпорни полимерни пластични маси. И покрај големата издржливост
на надворешни атмосферски влијанија, тежината на кабината (со празен резервоар)
изнесува само 105 килограми. Капацитетот на резервоарот за отпадни (фекални) материи
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изнесува околу 250 литри. Резервоарот е со интегрирана двојна вентилација.
Овозможена е и заштита од замрзнување. Во рамките на кабината е вградена WC-школка
со потребен санитарен прибор – огледало, држач за хартија, закачалка и сл, а како
дополнителна опрема и мијалник и осветлување.
Транспортот на кабината го врши овластениот дистрибутер. Исто така празнењето
на резервоарот и монтирање на новиот (празен) го врши дистрибутерот. Комплетното
отстранување на фекалните води е потполно безбедно и еколошко, бидејќи фекалиите
во резервоарот воопшто не доаѓаат во контакт со надворешната средина. Покрај тоа во
течноста за испирање се вградени и антибактериски и антисептички супстанции.

АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА
Во планскиот опфат и во негова близина нема инсталации на атмосверска
канализација. Истото ќе се врши по природен пат во почвата (зеленило).
ПЛАНИРАНА ЕЛ. ЕНЕРГЕТСКА ИНСТАЛАЦИЈА, УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ И
ТЕЛЕФОНСКА ИНСТАЛАЦИЈА
Во опфатот за КП 216/3 во КО мало Рувци општина Прилеп, е предвидено
изградба на пропратни содржини односно стражара и магацински простор како еден
објект во функција на комплексот во кој се поставени фотоволтаични панели.
Приклучувањето на објектот на нисконапонска инсталација ќе биде со поврзување
на планираната електро-енергетска мрежа. Се предвидува потребите за електрична
енергија да се задоволат преку најблиските трансформаторски станици.
Сите приклучоци како и изградбата на електро-енергетски објекти треба да се
извршуваат откако инвеститорот ќе добие електро-енергетска согласност од надлежна
институција - ЕВН Македонија. Снабдувањето со електрична енергија ќе биде изведено
од мерно разводен ормар МРО поставен според стандардите на ЕВН Македонија – Кец
Прилеп.
Со оглед на трендот за штедење на електрична енергија, за внатреешната
сообраќајница како и на паркинг просторот се предвидуваат светилки со LED диоди кои
даваат добар светлосен флукс, трошат малку електрична енергија и имаат долг век на
траење (живот). Проектирано е надворешно осветлување на просторот околу објектот
со светилки поставени на посебни метални столбови.
КОМУНИКАЦИСКА ИНФРАСТРУКТУРА
- телеком – новопроектирана ситуација
Телефонскиот сообраќај во наредниот период ќе доведе до пораст со изградбата
на новите објекти. Со планот за развој на претпријатието и воведување на нови ИСДН
линии, АДСЛ, мобилна телефонија ќе се овозможи побрза комуникација и пристап до
информациите. Телефонската мрежа за поврзување на телефонските приклучници со
телефонските централи ќе се врши во подземна телефонска канализација и надземна
мрежа према потребите на теренот и програмата на надлежното претпријатие за
телефонски сообраќај. За дефинирање на потребниот број на телефонски приклучници,
од првостепено значење се намената на објектите. Димензионирањето на телефонската
мрежа треба да се изведе према сегашните и идните потреби на корисниците. Начинот
на изведба и поврзување на телефонските приклучници, треба да биде извршено до
најблиската автоматска телефонска централа, а во согласност со А.Д. "Македонски
Телекомуникации" - подружница Прилеп.
УРБАНИСТИЧКО ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ НА СООБРАЌАЈНО РЕШЕНИЕ
Во однос на сообраќајното решение показателите ја потврдуваат добрата
поставеност на локацијата во однос на сообраќајните правци и текови во Р.Македонија.
Врската до проектниот опфат е овозможена преку постоен катастарски пат од западната
страна на проектниот опфат кој се поврзува со автопатот А3 Прилеп Битола.
Секундарна сообраќајна мрежа:
Постојната состојба покажува дека до градежната парцела постои пристапен
некатегоризиран пат кој поминува помеѓу градежните парцели 216/3 и 218/5 односно ги
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разделува парцелите кои се во сопственост на еден инвеститор. Пристапот до парцелата
се одвива преку локален земјен пат со променлив профил од 5.4м до 9.4м.
Паркирањето и гаражирањето во проектниот опфат ќе се одвива во рамките на дворното
место од градежната парцела согласно чл.134 од Правилникот за урбанистичко
планирање (Сл. Весник на Р.М. бр.225/20).
Предвидени се четири паркирни места за лесни моторни возила со димензии 2.5x5.0m и
едно паркирно место за товарно возило до димензии 3.5х15.0м
Комплетната сообраќајна сигнализација на уличната мрежа и паркинзите како
вертикална и хоризонтална треба да се изведе согласно прописите од областа на
сообраќајот.
Радиусите на кривините и техничките елементи на мрежата кон и од локалитетот
потребно е да овозможуваат брзини на движење според Правилникот.
Нивелманско решение
Со урбанистичкото решение решена е нивелацијата на теренот. Теренот ќе биде
профилиран за да обезбеди истек на атмосферската вода кон пониската страна.
Појдовна основа за изработка на вертикалното решение е постојната нивелета и
постојниот терен на локалитетот.
Се почитува природниот пад на терен при што подолжните падови се движат во
границите на дозволените.
4. ДЕТАЛНИ УСЛОВИ ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ И ГРАДЕЊЕ
Предметниот простор со површина од (2905.01м2) градежно претставува
неизграден простор. Бидејки проектната задача е со веќе однапред дефинирана цел и со
дадени насоки од нарачателот, новоппроектираната урбанистичка документација на
проектниот опфат се проектира со градежна парцела со група на класа на намена
основна класа на намена Е 1.13 (Површински соларни и фотоволтаични електрани),
односно пропратни содржини во функција на комплекс за фотоволтаични електрани
согласно правилникот за измени и дополнувања на правилникот за урбанизам член 19
Табела за “Класификација на градби и намени“ помошни и времени градби реден бр.552
(паркинзи и паркирни места) и помошни градби и градби за нивно надкривање реден бр.
561 ( спремишта за алати и дворни машини) и ред. бр. 562 (објекти за чуварски служби и
обезбедување).
Деталните услови за изградба важат за градежната парцела.
Градежна парцела бр: 1
Класификација на намена - Е 1.13 (Површински соларни и фотоволтаични електрани);
Површина на градежна парцела: 2 905,01 м2
Површина за градење: 45,00 м2
Бруто површина: 45,00 м2
Процент на изграденост: 1,55%
Висина на објект Нмах=4.5м
Број на катови: П
Колски пристап: Градежната парцела сообраќајно се опслужува преку пристапен пат кој
се надоврзува на автопатот А3 Прилеп - Битола
Паркирањето ќе се одвива во рамките на градежната парцела.
Потребниот број места за паркирање 4 +1 е согласно Правилникот за урбанистичко
планирање (Сл.Весник на РСМ бр. 225/20).
Кота на нултата плоча – дадена во графичките прилози.
Зеленило: Планираното зеленило во ГП изнесува 68,02%
Спроведување: Зададена е површина за градење и приложен Идеен проект, во следна
фаза пред реализација потребно е да се изработи основен проект за градбата.
Доколку при реализација на УП се увидени можни археолошки заштитени добра, односот
према нив треба да е согласно чл. 65 од Законот за заштита на културно наследство
(Сл.весник бр.20/04 и 115/07).
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5. НУМЕРИЧКИ ДЕЛ
Нумеричките показатели на урбанистичките параметри за проектниот опфат се
прикажани во следната табела.

Нумеричките показатели на урбанистичките параметри за градбите во проектниот опфат
се прикажани во следната табела.

6. МЕРКИ НА ЗАШТИТА
- ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА
Со цел да се обезбеди заштита и унапредување на животната средина
потребно е да се почитуваат одредбите пропишани со законската регулатива од
областа на заштита на животната средина и подзаконските акти донесени врз нивна
основа.
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- ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ОД ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИИ И ОПАСНИ МАТЕРИИ
При изработка на техничката документација и изведбата на објектите, истите
треба да ги задоволуваат сите мерки на превентива и заштита во случај на пожар и
паника. Изработката на техничката документација треба да биде во согласност со
Законот за заштита од пожар.
Во процесот на планирање потребно е да се води сметка за конфигурацијата на
теренот, степенот на загрозеноста од пожари и услови кои им погодуваат на пожарите:
климатско-хидролошките, ружата на ветрови и слично кои имаат влијание врз загрозеност
и заштита од пожари. Заради поуспешна заштита од ваквите појави во урб. планови и
проекти се превземаат низа мерки за отстранување на причините за предизвикување на
пожари, спречување на нивното ширење, гаснење и укажување на помош при
отстранување на последиците предизвикани од пожари.
Ивичњаците на пристапниот пат треба да бидат со висина не поголема од 7,0 см и
закосени поради лесен пристап на пожарни возила до објектот. При планирањето на
просторот и површините за градба, е водена посебна сметка за вградувањето на
постојните противпожарни прописи, кои го бараат следното:
- брз и лесен пристап на ПП возила и другата ПП опрема во опфатот од неколку страни
како би се овозможило кружно движење на истите,
- непосреден пристап на ПП возила и другата ПП опрема до ГП и до секој објект во неа,
- обезбедување на пропусна моќ и сообраќаен профил на сите улици во планскиот опфат
и носивост на коловозот до 10,0 тони осовински притисок, за да може да се движат ПП
возилата и останатата ПП опрема.
Во однос на диспозицијата на против пожарната заштита предметната локација во случај
на пожар ќе ја опслужуваат противпожарните единици на градот Прилеп
Заштитата од пожари опфаќа мерки и дејности од нормативен, оперативен,
огранизационен, технички, образовно-воспитен и пропаганден карактер, кои се уредени
со Законот за заштита и спасување (Сл. Весник на РМ бр. 36/04, 49/04, 86/08, 124/10,
18/11, 93/12, 41/14, 129/15, 71/16, 83/18).

- 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 изградбата
на објектите. Во урбанистичките решенија се утврдува претпоставениот степен на
урнатини, нивниот однос према слободните површини и степенот на проодност на
сообраќајниците. При проектирањето да се води сметка да не се создаваат тесни грла на
сообраќајниците и зони на тотални урнатини. Заштитата од урнатини се обезбедува со
изградба на оптимално отпорни објекти согласно сеизмолошката карта на РСМ, кои се
изградени со помала количина на градежен материјал и релативно помали тежини.

- ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ОД ПОПЛАВИ, УРИВАЊЕ НА БРАНИ И ДРУГИ
АТМОСФЕРСКИ НЕПОГОДИ
При изработка на Урбанистичката проектна документација да се предвидат и
пропишат мерките за заштита од поплави, уривање на брани и други атмосверски
непогоди согласно Законот за заштита и спасување (“Службен весник на РМ” бр. 36/04,
49/04 и 86/08),и другите позитивни прописи со кои е регулирана оваа област.
- ЗАШТИТА ОД ЗАГАДУВАЊЕ
При издавањето на одобренијата за градење за новите објекти доколку е потребно
ќе се бара изработка на Студија за влијанието врз животната средина и нема да биде
дозволено изградба на објекти кои се загадувачи на животната средина и природата.
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Основен загадувач на просторот претставува постоењето на моторен сообраќај,
кој е минимален. Имајќи ја оваа состојба во предвид, може да се изврши поделба на две
основни групи на загадувања со дадени основни смерници и мерки за заштита на истите:
- аерозагадување и мерки за заштита
- загадување на почва и подземни води и мерки за заштита
- извори на бучава и мерки за заштита

- ЗАШТИТА ОД ВОЕНИ РАЗУРНУВАЊА
Согласно просторниот план на РМ предметната локација се наоѓа во простори со
висок степен на загрозеност од воени дејствија и индиректно загрозени простори од
воени дејствија.
Просторите со висок степен на загрозеност од воени дејствија се простори кои во случај
на војна би се нашле во зафатот на стратегиските насоки на нападот на агресорот.
Истовремено тоа се насоки кои се совпаѓаат со природните комуникациски коридори во
кои се сконцентрирани најразвиените физички структури и се со најгуста
населеност.Оттука во случај на војна во овие простори може да се очекува висок степен
на повредливост на физичките структури, луѓето и материјалните добра.
- ЗАШТИТА ОД ПРИРОДНИ НЕПОГОДИ
Со оглед дека територијата е изложена на сеизмичко дејство со интензитет од 7
степени по МСЅ скалата, 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.
- ЗАШТИТА НА ПРИРОДНОТО НАСЛЕДСТВО

- ЗАШТИТА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО
Во рамките на опфатот не се евидентирани остатоци од културно наследство
согласно добиеното известување од Заводот за заштита на спомениците на култирата и
Музеј прилеп заведено под бр. 09-377/2 од 30 11 2021год.
Доколку при уредување на просторот се дојде до остатоци од културно историска
вредност потребно е да се постапи согласно Законот за заштита на културното

Проектант: "ИЗОФАС" ДОО Прилеп, Локација: Ул.“Александар Македонски” бр.75, Прилеп 10

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН

наследство Сл. в. бр. 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
- УСЛОВИ ЗА ДВИЖЕЊЕ НА ЛИЦА СО ИНВАЛИДИТЕТ
За обезбедување услови за движење на лица со инвалидитет важат одредбите за
стандарди за мобилност и пристапност на член 188 и 189 од Правилник за урбанистичко
планирање (Службен весник на РМ бр. 225/20).
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Телефон;факс: +389 (0)48 411-758 E-mail: biromarjan@yahoo.com
ИНВЕСТИТОР

“КРИН КГ“ ДОО ПРИЛЕП

OБJEKT

СТРАЖАРНИЦА И МАГАЦИНСКИ ПРОСТОР
(ОБЈЕКТ ОД ВТОРА КАТЕГОРИЈА)

ВИД НА ПРОЕКТОТ

- A – ИДЕЕН АРХИТЕКТОНСКИ ПРОЕКТ

ЛОКАЦИЈА

КП 216/3 - дел К.О. МАЛО РУВЦИ, ОПШТИНА ПРИЛЕП
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март 2022год.
тех. бр.154/2021
Проектант: "Биро Шукуроски" ДОО Прилеп
Локација: Ул.“Јане Сандански” б.б. Бизнис центар кат II локал 100 – Прилеп

ИДЕЕН ПРОЕКТ

1. ОПШТ ДЕЛ
-

НАСЛОВНА СТРАНА
ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАНА ДЕЈНОСТ
РЕШЕНИЕ ОД ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР
ЛИЦЕНЦА ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ
РЕШЕНИЕ ЗА ОДГОВОРЕН ПРОЕКТАНТ
ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ПРОЕКТАНТОТ

ПРОЕКТАНТ: “БИРО ШУКУРОСКИ” ДОО - ПРИЛЕП
Локација: Ул. “Јане Сандански” б.б. Бизнис центар кат 2 локал 100 - Прилеп

ИДЕЕН ПРОЕКТ

објект:

ИДЕЕН ПРОЕКТ
(ОБЈЕКТ ОД ВТОРА КАТЕГОРИЈА)

назив на проектот:

ИДЕЕН АРХИТЕКТОНСКИ ПРОЕКТ

инвеститор:

“КРИН КГ“ ДОО Прилеп

локација:

КП 216/3 - дел К.О. МАЛО РУВЦИ, ОПШТИНА ПРИЛЕП

изработувач на проектот: "Биро Шукуроски" ДОО Прилеп – Ул. “Јане Сандански”
- Бизнис центар II кат, локал 100

ПРОЕКТАНТСКИ ТИМ:
- А - АРХИТЕКТОНСКИ ПРОЕКТ:
Марјан Шукуроски дипл. инг. арх. - Овластување А бр. 1.0293
Марјан Шукуроски дипл. инг. арх. - Овластување А бр. 12.0043
Лидија Шукуроска град. инг.

тех. бр.154/2021

ПРОЕКТАНТ: “БИРО ШУКУРОСКИ” ДОО - ПРИЛЕП
Локација: Ул.“Јане Сандански” б.б. Бизнис центар кат 2 локал 100 - Прилеп

Дел. Бр. 08-32/2
29. 11. 2021год.

Во согласност со Законот за градење, објавен во Сл. Весник на Р.М.
бр. 130/09год, 124/10, 18/11, 36/2011, 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, 71/16, 132/16, 35/18, 64/18, 168/18, 18/20 и
279/20 го донесувам следното:
РЕШЕНИЕ
За одредување на одговорен проектант и проектанти
Лицето:
Марјан Шукуроски дипл. инж.арх. - А - Овластување А бр. 1.0293
се одредува за одговорен проектант за изработка на Техничка
документација за ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА СТРАЖАРНИЦА И МАГАЦИНСКИ
ПРОСТОР (ОБЈЕКТ ОД ВТОРА КАТЕГОРИЈА)
Лицата:
Марјан Шукуроски дипл. инж.арх. - А - Овластување А бр. 1.0293
(одговорен проектант – архитектонски проект)
Соработник:
Лидија Шукуроска град. инж.- соработник
Се одредуваат за проектанти врз техничката документација за
ИДЕЕН ПРОЕКТ на СТРАЖАРНИЦА И МАГАЦИНСКИ ПРОСТОР –
(ОБЈЕКТ ОД ВТОРА КАТЕГОРИЈА)
Образложение:
Во согласност со Законот за градење, објавен во Сл. Весник на Р.М.
бр. 130/09год, 124/10, 18/11, 36/2011, 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, 71/16, 132/16, 35/18, 64/18, 168/18, 18/20 и
279/20 погоре наведеното лице ги исполнува условите пропишани согласно
позитивните законски прописи, односно има повеќе од пет години искуство
во струката.
ДОО "Биро Шукуроски" - Прилеп
Управител:
Makedonski
Telekom CA,
Marjan
Shukuroski
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ПРОЕКТЕН ДЕЛ

ИДЕЕН ПРОЕКТ

СОДРЖИНА

- Проектна програма
- Технички опис

ГРАФИЧКИ ДЕЛ

1. Ситуација
2. Основа на приземје
основа на кров и пресек 1-1

М = 1:100

3. Изгледи
M = 1:100

PROEKTANT: “BIRO [UKUROSKI” DOO - PRILEP
Lokacija: Ul. “Jane Sandanski” b.b. Biznis centar lokal 100 kat 2 - Prilep

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА
По барање на инвеститорот, потребно е да се изработи техничка
документација – ИДЕЕН ПРОЕКТ за објект во кој ќе бидат сместени стражарница и
магацински простор.
Конкретната парцела за разработка се наоѓа на К.П. бр.216/3 Г.П. 1 К.О.
Мало Рувци.
Треба да се предвиди изградба на објект со спратност П.
Во предвидениот објект треба да се сместат стражарница и магацински простор.
Објектот за стражарница и магацински простор да биде организиран на едно ниво,
однонсо на приземје.
Врската од влезот на градежната парцела кон објектот односно стражарницата
да се обезбеди преку посебен влез, поставен на јужната страна – директно од влезот
во парцелата, додека посебен влез да има предвидено за магацинскиот простор од
северозападната страна.
Стражарницата да се предвиди со површина не помала од 15м2, а додека
2
магацинскиот простор да се предвиди со површина не помала од 20м .
Во конструктивна смисла објектот да биде со максимални димензии на
габаритот на основата на приземје 9.0х5.0 и да биде решен како систем на
армиранобетонски столбови и греди.
Во стражарницата да се предвиди под од керамички плочки, а додека во
магацинскиот простор да се предвиди бетонски под.
Сите прозори да се предидат од алуминиумски профили со застаклуваење со
термопан стакло како комбинирани односно фиксни и прозори со крила за отворање.
Вратите во објектот да се предвидат како метални од елоксиран алуминиум
застаклени со стакло со дебелина од 6мм.
Кровот да биде предвиден со дрвена кровна конструкција како двоводен кров.
Покривањето да биде со пластифициран лим.
Сите градежно занаетчиски работи да се извршат технички исправно, со сите
предработи, работни и завршни работи. Објектот да се изгради во согласно со проектот
и градежните прописи.
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Telekom CA,
Marjan
Shukuroski
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ИДЕЕН ПРОЕКТ

ИДЕЕН АРХИТЕКТОНСКИ ПРОЕКТ
Инвеститор: “КРИН КГ“ ДООЕЛ Прилеп
Локација:

КП 216/3 – дел КО Мало Рувци, општина Прилеп

Објект:

СТРАЖАРНИЦА И МАГАЦИНСКИ ПРОСТОР (ОБЈЕКТ ОД ВТОРА КАТЕГОРИЈА)

ОПШТО:
За потребите на инвеститорот, изработен е Идеен проект за стражарница и
магацински простор на ГП 1, во ко Мало Рувци општина Прилеп..
Објектот е од втора категорија, во склоп на новопредвиден комплекс за намена (Е1.13)
согласно изработен Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план.
1. ЛОКАЦИСКА ПОСТАВЕНОСТ НА ОБЈЕКТОТ:
Градежната парцела ГП 1 за која има изработено Урбанистичкиот проект вон опфат
на урбанистички план е составена од една катастарска парцела и тоа к.п. 216/3 - дел се
наѓаат во к.о. Мало Рувци, општина Прилеп.
Градежната парцела се наоѓа во КО Мало Рувци во општина Прилеп во
непосредна близина на стопанскиот комплекс за преработка на мермер и гранит “Крин КГ“
и непосредна близина на автопатот “А3“, Прилеп - Битола од неговата лева страна при
правец на движење од Прилеп кон Битола.
Површината на парцелата изнесува 2905,01м2. Од северо источната страна
опфатот се движи по границата на кп 217(земјиште под инфраструктурни објекти), потоа
завртува десно и ја прати границата на кп 217 од југ и југоисток, потоа завртува десно и од
северозападната страна, северната и североисточната страна се граничи со кп 216/1.
Во рамките на градежната парцела комплекс нема изградено никаква градба.
Потребно е да се изврши изградба на објектот кој е ориентиран кон
северозападната страна од градежната парцела.
Намената на парцелите ќе биде во согласност со намената од УП, односно ќе биде
Е1.13 – површински соларни и фотоволтаични електрани, односно согласно новиот
Правилник 225/2020.
Во согласност со член 19 Табела за “Класификација на градби и намени“ помошни
и времени градби реден бр.552 (паркинзи и паркирни места) и помошни градби и градби
за нивно надкривање реден бр. 561 ( спремишта за алати и дворни машини) и ред. бр.
562 (објекти за чуварски служби и обезбедување).
Градежната парцела е на просечна надмоска висина од 639.38m, со благ пад од
север кон југ, што е поволно за одводнување на атмосферски.
Објект се планира во рамките на Г.П. 1.
Висината до кота на венец од објектот изнесува 4,50м мерено од тротоарот пред
објектот.
Објектот кој ќе се гради е поставен на поширокиот дел од градежната парцела,
осносно на северозападната страна, а околу него се обезбедува доволен манипулативен
простор, како и интерна сообраќајница.
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На северната страна од објектот, а во склоп на градежната парцела е организиран
паркинг простор за лесни возила за вработени и за посетители, а има превидено и едно
пркинг место за товарно возило, предвидено на северзападната страна од објектот.

2. ФУНКЦИОНАЛНА ПОВРЗАНОСТ:
Предвиден е еден објект во кој треба да се сместат стражарница и магацински
простор .Објектот за стражарница и магацински простор е организиран на едно ниво,
однонсо на приземје.
Врската од влезот на градежната парцела кон објектот односно стражарницата е
обезбедена преку посебен влез, поставен на јужната страна – директно од влезот во
парцелата, додека посебен влез има предвидено за магацинскиот простор од
северозападната западната страна.
3. УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ
- Површината на градежната парцела (ГП бр. 1) изнесува: 1905,01м2
2
- Површина за градба изнесува:
45.89м
2
- Развиена површина изнесува.
45.89м
- Висина на венец: 4,5m
- Број на катови: П
4. ПРОЕКТНИ СОДРЖИНИ:
Со проектот се предвидува објект со катност од приземје.
Подетално во табеларен приказ се дадени информации за намена на простории, површина и
подна обработк.

5. ОПИС НА ГРАДЕЖНИТЕ РАБОТИ И КОНСТРУКЦИЈАТА
Во конструктивна смисла објектот со максимални димензии на габаритот на
основата на приземје 9.0х5.0 е решен како систем на армиранобетонски столбови и греди.
Конструктивната висина на објектот изнесува 2.,88м.
Темелењето на објектот се врши на темелни ленти. Димензиите на сите
конструктивни елементи на објектот ќе бидат подетално опфатени во делот од фазата
статика при изработката на основниот проект.
Зидањето на објекто да се изведи со продолжен малтер 1:3:9 со шупливи керамички
блокови со димензии 16х25х40см. со дебелина на ѕидовите од 16 и 25см.
Сите позиции во објктот што се предвидени како ѕидани од шупли керамички блокови
внатрешно и надворешно да се малтерисуваат со продолжен малтер грубо и фино со
завршна обработка со бојадисување со еко колор боја од внатрешната страна а фасадекс од
надворешната страна.
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Таванот се предвидува да биде обработен со класична таванска обработка
со малтерисување и боење со еко колор боја.
Се предвидува под од керамички плочки во стражарницата, а додека во магацинскиот
простор се предвидува бетонски под.
Сите прозори да бидат изведени од алуминиумски профили со застаклуваење со
термопан стакло 4+12+4мм. Прозорите се предвидени како комбинираниодносно фиксни и
прозори со крила за отворање.
Вратите во објектот се предвидени како метални од елоксиран алуминиум застаклени
со стакло со дебелина од 6мм.
При обликување и изборот на фасадната обработка потребно е да се задоволат
естетските барања за ваков вид на објекти со употреба на материјали и боја во траен
колорит.
Кровот е предвиден со дрвена кровна конструкција како двоводен кров.
Покривањето е предвидено со пластифициран лим ТП 38/150/06мм. Поставен на
гредички 5х8см.

Сите градежно занаетчиски работи да се извршат технички исправно, со
сите предработи, работни и завршни работи. Објектот да се изгради во согласно
со проектот и градежните прописи.
6. ИНФРАСТРУКТУРА
Целокупната инфраструктура треба да биде усогласена со податоците од УП вон
опфат на урбанистички план.
Во објектот нема да биде предвидена фекална канализација бидејќи во самиот
комплекс се предвидува поставување на монтажен тоалет.
Во планскиот опфат и во негова близина нема инсталации на атмосверска
канализација. Истото ќе се врши по природен пат во почвата (зеленило).
Исто така ќе биде предвидена соодветна електрична инсталација.
Снабдувањето со вода за пиење предвидено е да се врши со апарати со боци,
односно со пакувана вода за пиење, бидејќи во поблиската околина нема регистрирано
извори на вода за пиење.
Напомена:
Сите Инфраструктурни траси – инсталации подетално ќе бидат обработени со
понатамошна разработка на Основен проект за сите фази.
Објектот да се испроектира према зададените барања на инвеститорот и према важечките
технички прописи.
Паркирањето е решено во границите на градежната парцела бр. 1, а согласно член
129, член 130, член 131, член 132 и член 134 од Правилникот за урбанистичко планирање
(Сл. весник на РСМ бр. 225/20), и правилникот за изменување и дополнување на
правилникот за урбанизам (Сл. весник на РСМ бр. 2195/21).
7. ОСНОВНИ БАРАЊА НА ГРАДБАТА
Во согласност со Закон 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, 71/16, 132/16, 35/18, 64/2018,
168/2018, 18/2020 и 279/2020), за секоја градба предвидени се основни барања за градбата,
зависно од намената на истата.
7.1. Механичка отпорност, стабилност и сеизмичка заштита
Со проектот е предвидено градбата да биде изведена на таков начин што во текот на
изведувањето на градежните работи како и во текот на употребата, не смее да дојде до
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нарушување на механичката отпорност, стабилност и сеизмичката заштита, а особено не
смее да дојде до:
- уривање на целата или дел од градбата,
- оштетување на делови од градбата, темелната основа или опремата како резултат
на големи деформации на носивата конструкција на градбата и
- несразмерно големи деформации и оштетувања во однос на причината од кои
настанале.
За да се постигне ова, ќе се направи статичка пресметка на објектот, а за заштита од
земјотрес ќе се направи сеизмичка анализа и пресметка на сеизмички сили со кои сили ќе се
пресмета целата конструкција. Користејќи ги така добиените пресметки димензионирани се
носивите елементи од конструкцијата, за да не дојде до нарушување на механичката
отпорност и стабилност на објектот и да не настанат деформации и оштетување на објектот.
За овој тип на објекти со разработката на Основен проект, не се изработува елаборат
за заштита од пожари, експлозии и опасни материи.
- Непречен пристап и движење до и во градбата
Согласно Правилникот за начинот на обезбедување на непречен пристап, движење,
престој и работа на лицата со инвалидност до и во градби (Сл. Весник на РМ бр. 17/15) и
Правилникот за техничките карактеристики и димензиите на патеката за движење на лица со
телесен хендикеп и лица со оштетен вид (Сл. Весник на РМ бр. 17/15), се пропишува начинот
на обезбедување на непречен пристап на лицата со инвалидност и смалена подвижност до и
во градбите за јавна, деловна, станбена и станбено-деловна намена.
- Во согласност со законската и подзаконската регулатива, со проектната
документација овозможен е непречен пристап и движење на лица со инвалидност во
рамките на градежната парцела.
- Целото плато е изведено во една рамнина со мали подолжни и попречни падови
(<1%) и избегнати се било какви вертикални препреки и денивелации.
- Сите решетки, шахти и капаци се поставени во рамнина на површината на платото и
внатрешната сообраќајница.
МЕРКИ ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ НА ГРАДБАТА
Бидејќи станува збор за армирано бетонска констукција, која во иднина ќе има
фасадна обработка, со понатаамошна разработка на Основен проект, ќе се запазат мерките
кои ја регулираат оваа материја - мерки за енергетска ефикасност на градбата.
- Закон за енергетика на Р.М. – (Службен весник на Р.М. 16/11)
- Закон за измени и дополнување на законот за енергетика на Р.М. – (Сл.весник на Р.М.
79/13)
-Правилник за енергетски карактеристики на зградите (Сл. весник на Р.М. 94/13, 7/2015)
-Правилник за енергетска контрола (Сл.весник на Р.М. 94/13)
8. ОПИС НА ТЕХНОЛОШКИОТ ПРОЦЕС ВО РАБОТНИОТ ПРОСТОР
Во објектот односно во магацинскиот простор не се одбивиа технолошки процес на работа,
односно објектот е наменет за складирање.
9.ОДСТАПУВАЊЕ ОД ОСНОВНИТЕ БАРАЊА И НЕПРЕЧЕН ПРИСТАП И ДВИЖЕЊЕ
ДО И ВО ГРАДБАТА
Со оглед дека станува збор за изградба на објект во рамките на стопански комплекс,
кој е поставен на слободна локација, пристапот до и во објектите е обезбеден без притоа да
има опасност од несакани појави.
Сите приоди се обезбедени со приодни патишта со мин. ширина поголема за
пристап на пожарни возила.
Возилата влегуваат во кругот на комплексот, а потоа преку платото и внатрешната
обиклона сообраќајница доаѓаат до секоја предвидена градба.
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На графичкиот прилог за ситуационо решение прикажани се прилазите и пристапните
сообраќајници.
10. ЗАТОПЛУВАЊЕ И ВЕНТИЛАЦИЈА НА ПРОСТОРОТ
Објектот само во стражарницата ќе се затоплува и вентилира. Природното
вентилирање ќе се обезбеди преку прозори.
11. БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ, РАБОТА ВО СМЕНИ, ИСХРАНА И ПРЕВОЗ ЗА ЛИЦА ВО
РАБОТЕН ПРОСТОР
Со оглед дека станува збор за објект наменет за стражарница и магацински простор
инвеститорот во работниот простор ќе предвиди вработување на 2-3 лица кои ќе ги
задоволуваат потребите на просторот во една или две смени по потреба. Исхраната и
превозот на вработените ги решава работодавачот.
12. НАЧИН НА ДВИЖЕЊЕ НА ВРАБОТЕНИТЕ И ВНАТРЕШЕН ТРАНСПОРТ
Вработените во работниот простор влегуваат од надвор преку тротоарот, а внатре се
движат праволиниски без сечење на патиштата.
13. ЛИЧНИ ЗАШТИТНИ СРЕДСТВА
За вработените во работниот простор е потребна работна облека – работно одело, а
само во исклучителни случаеви употреба на гумени ракавици.
На видно место потребно е да се постави кутија за прва помош, со потребен
санитетски материјал.
14. ЗНАЦИ ЗА ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
На видни места треба да се постават соодветни знаци, во согласност со конкретната
намена на доградениот простор, односно:
- забрането пушење.
- опасност од струја – на разводниот ормар.
- забрането движење на невработени лица низ комплексот.
15. ПАРТЕРНО УРЕДУВАЊЕ
Бидејки станува збор за изградба на објект во склоп на стопански комплекс во
рамките на парцелата се предвидени и хортилултурни површини. На повеќе простори се
предвидени садници со зимзелени дрва, како и тревната површина.
Внатрешните сообраќајници и паркирните места се предвидени од тампон.
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tampon 15sm.
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