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УРБАН ПЛАННЕР ДООЕЛ010-УП/2020 

ОПШТИ ПОДАТОЦИ 

Место: КП 1874/2, КП1874/4, КП 1874/5, дел од  КП 1874/3 и 

дел од КП 1874/1 
Општина Маврови и Ростуше 

Инвеститор: ИГОР ТРАЈКОВСКИ 

Предмет:
УРБАНИСТИЧИ ПРОЕКТ ЗА СЕЛО ЗА 

ФОРМИРАЊЕ НА ГРАДЕЖНИ ПАРЦЕЛИ НА ДЕЛ 
ОД БЛОК 20 ОД УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА 

с.МАВРОВО на кп.бр.187/2, 1874/4, 1874/5, дел 
од кп.бр.1874/3 и дел од кп.бр.1874/1 

К.О.Маврово- с.Маврово 

Извршител: УРБАН ПЛАНЕР ДООЕЛ, ГОСТИВАР 

Адреса: Ул." Иво Лола Рибар" бр.8, Гостивар 

Телефон: 075235544

Е - маил:   info.upa2019@gmail.com 

Овластен планер:  Петрит Далипи,дипл.инж.арх. 

Технички број: 010-УП/2020 

Датум на изработка: 

РАБОТЕН ТИМ: 

УПРАВИТЕЛ: 

Мaj,2021 

Фаза:Урбанистички проект 

дипл. инж.арх.Петрит Далипи 

УРБАН ПЛАНЕР ДООЕЛ, ГОСТИВАР 

УПРАВИТЕЛ 

Петрит Далипи, дипл. инж. арх. 
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УРБАН ПЛАННЕР ДООЕЛ010-УП/2020 

СОДРЖИНА 
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УРБАН ПЛАННЕР ДООЕЛ010-УП/2020 

СОДРЖИНА  НА ОПШТ ДЕЛ 

 - ДРД образец на фирма 

 - Лиценца 

 - Решение за овластен планер 

 - Овластување  

 - Решение за планер соработник 

- ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ  

1. Проектна програма

2.  Инвентаризација на снимен изграден градежен фонд, вкупна визичка
супраструктура и инфраструктура во рамки на проектен опфат 

3. Опис и образложение на проектенот концепт на урбанистичко решение во
која е утврден проестор определен со градежни линии во кој може да се поставуваат 
повеќе градби 

4. Детални услови за проектирање и градење

5. Мерки за заштита

- ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ 

1. Извод од урбанистички документации лист.1 

2. Ажурирана геодетска подлога лист.2 

3. Карта на изграден градежен фонд лист.3 

4. Урбанистичко решение на проектен опфат со дефиниран план на површини
за градење  на градежна парцела и соодветна  намена на површината на градбите 

5. Урбанистичко решение на проектен опфат со дефиниран сообраќаен и
нивелациски план и планирана комунална инфраструктура 

6. Идејно решение на проектираните објекти
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УРБАН ПЛАННЕР ДООЕЛ010-УП/2020 

ОПШТ ДЕЛ 



П О Т В Р Д А
за регистрирана дејност

Број:  0809-50/155020210043124
Датум и време:  11.5.2021 г. 09:21:06

ТЕКОВНИ ПОДАТОЦИ ЗА СУБЈЕКТОТ
ЕМБС: 7248504

Назив: Друштво за проектирање, градежништво, трговија и услуги УРБАН 
ПЛАННЕР ДООЕЛ Гостивар

Седиште: ИВО ЛОЛА РИБАР бр.8 ГОСТИВАР, ГОСТИВАР

ПОДАТОЦИ ЗА РЕГИСТРИРАНА ДЕЈНОСТ
Предмет на работење: Регистрирана е општа клаузула за бизнис

Приоритетна дејност/ 
главна приходна шифра: 71.11 - Архитектонски дејности

Други дејности во 
внатрешниот промет: Нема

Евидентирани дејности 
во надворешниот 
промет:

Има

Одобренија, дозволи, 
лиценци, согласности: Нема

www.crm.com.mk

/Електронски издаден документ/

Правна поука: Против овој реален акт може да се изјави приговор до Централниот регистар на 
Република Северна Македонија во рок од 8 дена од денот на приемот.

                             Трговски регистар и регистар на други правни 
лица

Страна 1 од 1Број:  0809-50/155020210043124
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УРБАН ПЛАННЕР ДООЕЛ010-УП/2020 
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УРБАН ПЛАННЕР ДООЕЛ010-УП/2020 

Согласно чл.67 од Законот за урбанистичко планирање ( Сл.Весник на Р.М бр. 
32/20),и чл.17 и 45 од Законот за градење (Сл.Весник на Р.М 
бр130/09,124/10,18/11,36/11,54/11,13/12,144/12,25/13,79/13,137/13,163/13,28/14,42/14 
,115/15,149/14,187/14,44/15,129/15,217/15,226/15,30/16,31/16,39/16,71/16,132/16 и 
64/18) а во врска со изработка на УРБАНИСТИЧИ ПРОЕКТ ЗА СЕЛО ЗА 
ФОРМИРАЊЕ НА ГРАДЕЖНИ ПАРЦЕЛИ НА ДЕЛ ОД БЛОК 20 ОД УРБАНИСТИЧКИ 
ПЛАН ЗА с.МАВРОВО на кп.бр.187/2, 1874/4, 1874/5, дел од кп.бр.1874/3 и дел од 
кп.бр.1874/1 К.О.Маврово- с.Маврово УРБАН ПЛАННЕР го издава следново : 

Р Е Ш Е Н И Е 
за назначување на изработувач на  

урбанистички проект за село 

За изработка на УРБАНИСТИЧИ ПРОЕКТ ЗА СЕЛО ЗА ФОРМИРАЊЕ НА 
ГРАДЕЖНИ ПАРЦЕЛИ НА ДЕЛ ОД БЛОК 20 ОД УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА 
с.МАВРОВО на кп.бр.1874/2, 1874/4, 1874/5, дел од кп.бр.1874/3 и дел од 
кп.бр.1874/1 К.О.Маврово- с.Маврово УРБАН ПЛАННЕР како планер се назначува: 

Далипи Петрит- дипл.инж.арх. 

Планерот е должен урбанистичката документација да ја изработи согласно Согласно 
Законот за урбанистичко планирање ( Сл.Весник на Р.М бр. 32/20),Правилни за 
урбанистичко планирање (Сл.Весник на Р.М бр225/20) као и другите важечки 
прописи и нормативи од областа на урбанизмот. 

Управител  
Далипи Петрит дипл.инж.арх 
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ПЛАНСКИ ДЕЛ 
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ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ 
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ВОВЕДЕН ДЕЛ 

Урбанистичкиот проект се изработува согласно член 58, од Законот за урбанистичко 
планирање (Сл.весник на РСМ бр.32/20). Согласно член 56, став 1, од Правилникот за 
урбанистичко планирање (Сл.Весник на РСМ бр.225/20). 
 Урбанистичкиот проект за село се изработува заради разработување на 
земјиштето каде што со урбанистички план за село, односно општ акт за село кој се 
применува, не се формирани градежни парцели, а катастарските парцели ги 
задоволуваат условите за формирање на градежната парцела пропишани во овај 
правилник. 
Согласно горенаведеното се изработува предметниот Урбанистички проект за село за 
формирање на градежни парцели  на дел од БЛОК 20 од Урбанистички план за 
с.Маврово на кп.бр.1874/2, 1874/4, 1874/5, дел од кп.бр.1874/3 и дел од кп.бр.1874/1 
К.О МАВРОВО, с.Маврово 
Предметниот проектен опфат е дел од планскиот опфат на село Маврово, за кое 
населено место има изработено: Урбанистичкиот план за село Маврово кој е усвоен 
со: Одлука бр. 08-68/13 од 26.02.2015год. донесена од Советот на Општина Маврово и 
Ростуша и Согласност бр. 24-138/2 од 25.02.2015год донесена од страна на 
Министерството за транспорт и врски. Од оваа урбанистичка документација добиен е 
Извод за предметните катастарски парцели со бр. 10-536/2 од 01.02.2021 год. 
издаден од Одделението за урбанизам, комунални дејности, ЛЕР и заштита на 
животната средина, на Општина Маврово и Ростуша. Според изводот градежните 
парцели се формираат на  кп.бр.1874/2, 1874/4, 1874/5, дел од кп.бр.1874/1 и дел од 
кп.бр.1874/3 К.О МАВРОВО,с.Маврово со намена А1- индивидуално домување. 
Согласно Праволникот за урбанистичко планирање (Сл.Весник на РСМ бр.225/20), 
номенклатурата и групирањето на системот на класи на намени, проектниот опфат е 
уреден со класа на намени: А1.3- семејни куќи во низа со споени ѕидови на меѓа од 
двете страни. 
Урбанистичкиот проект содржи Плански дел и Проектен дел. Ќе се изработи со 
содржина согласно член 59, 60 и 61, од Правилникот за урбанистичко планирање 
(Сл.Весник на РСМ бр. 225/20). 
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1. ПРОЕКТНА ПРОГРАМА





Место: КП 1874/2, КП1874/4, КП 1874/5, дел од  КП 1874/3 и дел од КП 
1874/1 

Општина Маврови и Ростуше 

Инвеститор: ИГОР ТРАЈКОВСКИ 

Предмет: 

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧИ 
ПРОЕКТ ЗА СЕЛО СО НАМЕНА А1.3-СЕМЕЈНИ КУЌИ ВО НИЗА СО 

СПОЕНИ ЅИДОВИ НА МЕЃА ОД ДВЕТЕ СТРАНИ,  ОПШТИНА 
МАВРОВО И РОСТУША 

Извршител: УРБАН ПЛАНЕР ДООЕЛ, ГОСТИВАР 
Адреса: Ул." Иво Лола Рибар" бр.8, Гостивар 
Телефон: 075235544 
Е - маил:   info.upa2019@gmail.com 
Овластен планер: Петрит Далипи, дипл. инж. арх. 
Технички број: 010-УП/2020 

Датум на изработка: Март  2021 
РАБОТЕН ТИМ: Фаза:Проектна програма 

дипл. инж.арх. Петрит Далипи 
УРБАН ПЛАНЕР ДООЕЛ, ГОСТИВАР  

УПРАВИТЕЛ: УПРАВИТЕЛ 
Петрит Далипи, дипл. инж. арх. 

mailto:atrium@atrium.mk
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СОДРЖИНА НА ОПШТ ДЕЛ 

-ДРДобразецнафирма 
-Лиценца 

-Решениезаовластенпланер 
-Овластување 

-Решениезапланерсоработник 

ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ 

1. ПРЕДМЕТ НА ПРОЕКТНАТАПРОГРАМАТА
- Опфатнапроектнадокументација/површинаиграници/ 

- Проектирананаменаназемјиштеворамкитенапроектенопфат 

2. ПРИЧИНИ И ЦЕЛ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ПРОЕКТНА 
ДОКУМЕНТАЦИЈАТА 

3. СОДРЖИНА НАУП

ГРАФИЧКИДЕЛ 

1. АЖУРИРАНА  ГЕОДЕТСКАПОДЛОГА

2. СИТУАЦИЈА  -  ПОШИРОКООПКРУЖУВАЊЕ
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Врз основа на Член 67 од Законот за урбанистичко планирање („Службен весник на РМ“, 
број 32/20) и Член 17 и Член 45-а од Законот за градење („Службен весник на РМ“, број 
130/09,124/10,18/11,36/11,54/11,13/12,144/12,25/13,79/13,137/13,163/13,28/14,42/14, 
115/15, 149/14, 187/14, 44/15,  129/15,  217/15,  226/15,  30/16,  31/16,  39/16,  71/16,  132/16и 
64/18), а во врска со изработка на ПРОЕКТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА 
УРБАНИСТИЧИ ПРОЕКТ ЗА СЕЛО СО НАМЕНА А1.3-СЕМЕЈНИ КУЌИ ВО 
НИЗА СО СПОЕНИ ЅИДОВИ НА МЕЃА ОД ДВЕТЕ СТРАНИ,  ОПШТИНА 
МАВРОВО И РОСТУША ( согласно извод од ДУП за село Маврово со одлука на 
Совет на Општина бр.08-68/13 од 26.02.2015 ) 

УРБАН ПЛАНЕР ДОЕЛ, ГОСТИВАР го издава следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПЛАНЕР И ПРОЕКТАНТ 

За изработка на ПРОЕКТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧИ ПРОЕКТ ЗА 
СЕЛО СО НАМЕНА А1.3-СЕМЕЈНИ КУЌИ ВО НИЗА СО СПОЕНИ ЅИДОВИ НА МЕЃА 
ОД ДВЕТЕ СТРАНИ,  ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУША ( согласно извод од ДУП 
за село Маврово со одлука на Совет на Општина бр.08-68/13 од 26.02.2015 ) 
( согласно извод од ДУП за село Маврово со одлука на Совет на Општина 
бр.08-68/13 од 26.02.2015 ),технички број 010а-УП/2020, како извршител се назначуваат: 

• Петрит Далипи,дипл.инж.арх.-планер

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). Законот за јавните патишта 
(Службен весник на Република Mакедонија, број 84/08, 52/09, 114/09, 124/10, 23/11, 53/11, 
44/12, 168/12, 163/13, 187/13, 39/14, 42/14, 166/14, 44/15, 116/15, 150/15, 31/16, 71/16 и 
163/16), како и другите важечки прописи и нормативи од областа на урбанизмот и 
проектирањето. 

УПРАВИТЕЛ 
Петрит Далипи , дипл. инж. арх. 
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ПРОЕКТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ 
ЗА СЕЛО ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТО СО НАМЕНА- СО НАМЕНА А1.3-

СЕМЕЈНИ КУЌИ ВО НИЗА СО СПОЕНИ ЅИДОВИ НА МЕЃА ОД ДВЕТЕ 
СТРАНИ,  ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУША 

( согласно извод од ДУП за село Маврово со одлука на Совет на Општина бр.08-68/13 
од 26.02.2015 ) 

Врз основа на член 62  од  Законот  за  урбанистчко  планирање  (Сл.Весник  на  РМ  бр.32 од 
Септември 2020год) изработена е Проектна програма за  изработкана (УРБАНИСТИЧИ 
ПРОЕКТ ЗА СЕЛО СО НАМЕНА А1.3-СЕМЕЈНИ КУЌИ ВО НИЗА СО СПОЕНИ 
ЅИДОВИ НА МЕЃА ОД ДВЕТЕ СТРАНИ,  ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУША ( 
согласно извод од ДУП за село Маврово со одлука на Совет на Општина бр.08-68/13 
од 26.02.2015 ) согласно извод од ДУП за село Маврово со одлука на Совет на 
Општина бр.08-68/13 од 26.02.2015 ) 

1. ПРЕДМЕТ НА ПРОЕКТНАТА ПРОГРАМАТА

- Опфат на планска документација /површина играници/ 

Изработката на Урбанистички проект за КП 1874/2, КП1874/4, КП 1874/5, дел од  КП 
1874/3 и дел од КП 1874/1,Општина Маврово ќе се одвива во рамките на границата на 
горенаведените катастерски парцели. 

Опфатот е дефиниран со следните граници: 

- Одсеверпо граница на КП 1874/2, КО Маврово 
- Од запад и истокграничи регулациона линија на планирана траса на магистрала и 

сервисна улица согласно извод од ДУП за село, КО Маврово 
- Од југ по граница на КП 1874/5, КО Маврово 

Површината која ја опфаќа опишаната граница изнесува1.549,74м2 
Планската документација треба да се изработи во размер М=1:1000 
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- Планирана намена на земјиште во рамките на планскиопфат 

Планскиот опфат се наоѓа во Општина Маврово,и е во опфат на ДУП за с.Маврово, и со 
со тоа има дефинирано намена на земјиштето. 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 
А1.3-СЕМЕЈНИ КУЌИ ВО НИЗА СО СПОЕНИ ЅИДОВИ НА МЕЃА ОД ДВЕТЕ СТРАНИ, Општина 
Маврово. УП- то кое е предмет на донесување треба да овозможи изградба на објекти од 
втора категорија наградба. 

2. ПРИЧИНИ И ЦЕЛ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА

Потребата за изработка на урбанистичкиот проект е изградба на објеки со намена А1.3-
СЕМЕЈНИ КУЌИ ВО НИЗА СО СПОЕНИ ЅИДОВИ НА МЕЃА ОД ДВЕТЕ СТРАНИ - на 
КП 1874/2, КП1874/4, КП 1874/5, дел од  КП 1874/3 и дел од КП 1874/1,Општина 
Маврово и Ростуша( согласно извод од ДУП за село Маврово со одлука на Совет на 
Општина бр.08-68/13 од 26.02.2015 ).Со изработката на Урбанистички проект треба 
да се обезбедат услови за развој.На предметнио топфат не постојат изградени 
објекти. Исто така до предметниот опфат постои соодветен сообраќаен пристап- 
сервисна улица предвидена со ДУП за с.Маврово  пристап кој е во непосредна 
близина до споменатата парцела а со тоа ги исполнува условите за 
изработување на ваква проектна документација. Инвеститорот има потреба од 
донесување на ова проектна документација со што би можела да му понуди 
изградбана објекти со намена А1.3-СЕМЕЈНИ КУЌИ ВО НИЗА СО СПОЕНИ ЅИДОВИ 
НА МЕЃА ОД ДВЕТЕ СТРАНИ.Поради ова целта на изработка на УП-то е 
формирање и дефинирање на градежна парцела, добивање на максимална 
површина за градба согласно законските прописи за предвидување на градба со 
намена На предметниот опфат не постојат изградени објекти. 

3. МЕТОДОЛОГИЈА И СОДРЖИНА НАУП

а). Општи барања 

Урбанистичко проектната документација треба да се изработи согласно важечките 
законски прописи т.е согласно Законот за урбанистичко планирање (Сл.Весник на РСМ 
бр 32/2020), Правилникот за урбанистичко планирање (Сл.Весник на РСМ 225/2020). 

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. 

На урбанистичка проектна документација задолжително треба да биде извршена 
стручна ревизија. 

Содржинатанапроектнатадокументацијатребадасеизработисогласночлен59,60, 
61и62одПравилникотзаурбанистичкопланирањеСл.ВесникнаРСМ225/2020). 
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Друштво за проектирање,градежништво,трговија и услуги 
УРБАН ПЛАНЕРДООЕЛ 
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ПРЕДМЕТ: БАРАЊЕ ПОДАТОЦИ И ИНФОРМАЦИИ 

         ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧИ ПРОЕКТ ЗА СЕЛО ЗА ФОРМИРАЊЕ НА 
ГРАДЕЖНИ ПАРЦЕЛИ НА ДЕЛ ОД БЛОК 20 ОД УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА с.МАВРОВО на 
кп.бр.1874/2, 1874/4, 1874/5, дел од кп.бр.1874/3 и дел од кп.бр.1874/1 К.О.Маврово- 
с.Маврово ( согласно извод од урбанистички план за с.Маврово  со одлука на Совет на 
Општина бр.08-68/13 од 26.02.2015) 

Почитувани,  

Согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл.Весник на РМ 
бр.32/20), Ви доставуваме Барање за податоци и информации со кои располагате за 
ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧИ ПРОЕКТ ЗА СЕЛО ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ГРАДЕЖНИ 
ПАРЦЕЛИ НА ДЕЛ ОД БЛОК 20 ОД УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА с.МАВРОВО на 
кп.бр.1874/2, 1874/4, 1874/5, дел од кп.бр.1874/3 и дел од кп.бр.1874/1 К.О.Маврово- 
с.Маврово ( согласно извод од урбанистички план за с.Маврово  со одлука на Совет на 
Општина бр.08-68/13 од 26.02.2015) 

Прилог: Ажурирана геодетска подлога формат 

Изработил:  

дипл.инж.арх. Далипи Петрит 

е маил: petritdalipi@gmail.com 

е маил: bori_danilova@hotmail.com 

тел:078/385- 006 

УРБАН ПЛАНЕР ДООЕЛ- 
Гостивар 

УПРАВИТЕЛ 

Диа Далипи Петрит 

Март, 2021 



ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ 
Скопје

Друштво за дистрибуција на електрична енергија

 Бр. 10-55/6-58  од  11-02-2021 год. 
Скопје

Одговорно лице: Миле Сарески 

Контакт телефон: 02 3205 300 – 41116 

Предмет: Издавање на податоци за електроенергетски објекти и инфраструктура oд 
ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ, Скопје

Почитувани,

Во врска со Вашиот допис од 08-02-2021година , со кој барате да Ви издадеме податоци

за електроенергетски објекти и инфраструктура од ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ, Скопје
за ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧИ ПРОЕКТ ЗА СЕЛО СО ТЕХ. БР. 010-УП/2020 НА КП бр.
1874/2, КП184/4, КП 184/5, ДЕЛ ОД КП 1874/3 И ДЕЛ ОД КП 1874/1 СО НАМЕНА A1-
ИНДИВИДУАЛНО ДОМУВАЊЕ, ОПШТИНА МАВРОВОсогласно извод од урбанистички план за 
с.Маврово со одлука на Совет на Општина бр.08-68/13 од 26.02.2015)  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 

Во дадениот опфат не постојат инсталации сопственост на ЕВН.

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.

Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје
Oддел Мрежен Инженеринг 



Македонски Телеком АД - Скопје  

Кеј 13 Ноември бр.6, 1000 Скопје 

Бр: 33914 

Дата: 09.02.2021 

До 
Друштво за проектирање, градежништво, трговија и услуги 
УРБАН ПЛАНЕР ДООЕЛ 
Ул. Иво Лола Рибар бр.8, Гостивар 

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 ПИМ за 
УРБАНИСТИЧИ ПРОЕКТ ЗА СЕЛО СО ТЕХ. БР. 010-УП/2020 НА КП бр. 1874/2, КП184/4, КП 184/5, ДЕЛ ОД КП 
1874/3 И ДЕЛ ОД КП 1874/1 СО НАМЕНА A1-ИНДИВИДУАЛНО ДОМУВАЊЕ, ОПШТИНА МАВРОВО согласно 
извод од урбанистички план за с.Маврово со одлука на Совет на Општина бр.08-68/13 од 26.02.2015), Ве 
известуваме дека на наведениот плански опфат има постојна МКТ инфраструктура аплицирана на графичкиот 
прилог. 

Планерот на Урбанистички Проект треба да предвиди коридори за поставување на кабелска комуникациска 
инфраструктура на МКТ во опфатот за поврзување на новопланираните објекти од страна на пристапните улици 
(во тротоарите и/или друга јавна површина) во согласност со Правилникот за начин на изградба на јавни 
електронски комуникациски мрежи и придружни средства.  

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 

mailto:kontakt@telekom.mk
http://www.telekom.mk/
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H3BECTYBAFbE 

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

rrJIaHCKa ,nOK teHTaUHja KaKO, )l,eTaneH yp6aHHCTHI-IKH n:raH ()l,YI1); feHepaJIeH 

yp6aHHCTJ1l.IKH nJIaH (fYI1); Yp6aHHcTwIKH nJIaH 3a ceno (YI1C); Yp6aHHCTJ1l.IKH 

nJlaH 3a BOH HaCeJIeHO "teCTO (YfICBHM); nOK3.J1Ha yp6aHHCTHYKa nJIaHCKa 

,noKYMeHTauHja (nYll)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 



http://www.caa.gov.mk/


1
Дирекција за заштита и спасување
Подрачно одделение Гостивар
Drejtoria për mbrojtje dhe shpëtim

Gostivar

ул. „Браќа Гиноски“ бр.61,
Гостивар
Република Северна Македонија
Republika e Maqedonisë së Veriut

042 217 559
www.dzs.gov.m
gostivar@dzs.gov.mk

Влада на Република Северна Македонија

ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ
ПОДРАЧНО ОДДЕЛЕНИЕ ТЕТОВО

Qeveria e RepublikëssëMaqedonisësëVeriut

DREJTORIA PËR MBROJTJE DHE SHPËTIM
NJËSIA RAJONALE TETOVË

ГОСТИВАР GOSTIVAR

16.03.2021 г.

Архивски број: 09/3-26/2

До:

,, УРБАН ПЛАНЕР“ ДООЕЛ Гостивар

Предмет: Податоци и информации, доставува,-

Согласно член 32 став 1 од Законот за просторно и урбанистичко
планирањеа врз основа на член 53 од Законот за заштита и спасување ( Сл. Весник
на РМ бр. 93/12 – пречистен текст 41/14, 129/15, 71/16, 106/16), Правилникот за
мерките за заштита од пожари , експлозии и опасни материи (Сл. Весник на РСМ
бр.25/2020) и Правилникот за технички нормативи за хидранстката мрежа за
гасење на  пожари (,,Службен весник на РМ” бр. 26/2018), Подрачното oдделение за
заштита и спасување –Гостивар при Дирекција за заштита и спасување,
информира:

Почитувани,

Ве известуваме дека Дирекцијата за заштита и спасување не располага ниту
има податоци за постоечка или планирана инфраструктура на планскиот опфат за
изработка на Урбанистичка планска документација за село со тех.бр. 010-
УП/2020 на КП бр. 1874/2, КП бр. 184/5, дел од КП бр.1874/3 и дел од КП 1874/1,
со намена А1-Индивидуално домување, општина Маврово .

Воедно Дирекцијата за заштита и спасување Ви доставува претходни
услови за заштита и спасување кои согласно Законот за заштита и спасување -
пречистен текст (Сл. весник на РСМ, бр. 93/12), Процената на загрозеност на
опфатот за кој се однесува деталниот урбанистички план, Уредбата за начинот на
применување на мерките за заштита и спасување при планирање на просторот и
населбите, во проектите и при изградба на објектите, како и учество во технички
преглед (Сл. весник на РСМ, бр. 105/05) и други прописи кои ја регулираат оваа
област, треба да бидат вградени при изработка на изработка на Урбанистичка
планска документација за село со тех.бр. 010-УП/2020 на КП бр. 1874/2, КП бр.
184/5, дел од  КП бр.1874/3 и дел од КП 1874/1, со намена А1-Индивидуално
домување, општина Маврово .
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Дирекција за заштита и спасување
Подрачно одделение Гостивар
Drejtoria për mbrojtje dhe shpëtim

Gostivar

ул. „Браќа Гиноски“ бр.61,
Гостивар
Република Северна Македонија
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042 217 559
www.dzs.gov.m
gostivar@dzs.gov.mk

Влада на Република Северна Македонија

ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ
ПОДРАЧНО ОДДЕЛЕНИЕ ТЕТОВО

Qeveria e RepublikëssëMaqedonisësëVeriut

DREJTORIA PËR MBROJTJE DHE SHPËTIM
NJËSIA RAJONALE TETOVË

ГОСТИВАР GOSTIVAR

16.03.2021 г.

Архивски број: 09/3-26/2

До:

,, УРБАН ПЛАНЕР“ ДООЕЛ Гостивар

Предмет: Податоци и информации, доставува,-

Согласно член 32 став 1 од Законот за просторно и урбанистичко
планирањеа врз основа на член 53 од Законот за заштита и спасување ( Сл. Весник
на РМ бр. 93/12 – пречистен текст 41/14, 129/15, 71/16, 106/16), Правилникот за
мерките за заштита од пожари , експлозии и опасни материи  (Сл. Весник на РСМ
бр.25/2020) и Правилникот за технички нормативи за хидранстката мрежа за
гасење на пожари (,,Службен весник на РМ” бр. 26/2018), Подрачното oдделение за
заштита и спасување –Гостивар при  Дирекција за заштита и спасување,
информира:

Почитувани,

Ве известуваме дека Дирекцијата за заштита и спасување не располага ниту
има податоци за постоечка или планирана инфраструктура на планскиот опфат за
изработка на Урбанистичка планска документација за село со тех.бр. 010-
УП/2020 на КП бр. 1874/2, КП бр. 184/5, дел од  КП бр.1874/3 и дел од КП 1874/1,
со намена А1-Индивидуално домување, општина Маврово .

Воедно Дирекцијата за заштита и спасување Ви доставува претходни
услови за заштита и спасување кои согласно Законот за заштита и спасување -
пречистен текст (Сл. весник на РСМ, бр. 93/12), Процената на загрозеност на
опфатот за кој се однесува деталниот урбанистички план, Уредбата за начинот на
применување на мерките за заштита и спасување при планирање на просторот и
населбите, во проектите и при изградба на објектите, како и учество во технички
преглед (Сл. весник на РСМ, бр. 105/05) и други прописи кои ја регулираат оваа
област, треба да бидат вградени при изработка на изработка на Урбанистичка
планска документација за село со тех.бр. 010-УП/2020 на  КП бр. 1874/2, КП бр.
184/5, дел од КП бр.1874/3 и дел од КП 1874/1, со намена А1-Индивидуално
домување, општина Маврово .
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16.03.2021 г.

Архивски број: 09/3-26/2

До:

,, УРБАН ПЛАНЕР“ ДООЕЛ Гостивар

Предмет: Податоци и информации, доставува,-

Согласно член 32 став 1 од Законот за просторно и урбанистичко
планирањеа врз основа на член 53 од Законот за заштита и спасување ( Сл. Весник
на РМ бр. 93/12 – пречистен текст 41/14, 129/15, 71/16, 106/16), Правилникот за
мерките за заштита од пожари , експлозии и опасни материи (Сл. Весник на РСМ
бр.25/2020) и Правилникот за технички нормативи за хидранстката мрежа за
гасење на пожари (,,Службен весник на РМ” бр. 26/2018), Подрачното oдделение за
заштита и спасување –Гостивар при Дирекција за заштита и спасување,
информира:

Почитувани,

Ве известуваме дека Дирекцијата за заштита и спасување не располага ниту
има податоци за постоечка или планирана инфраструктура на планскиот опфат за
изработка на Урбанистичка планска документација за село со тех.бр. 010-
УП/2020 на КП бр. 1874/2, КП бр. 184/5, дел од КП бр.1874/3 и дел од КП 1874/1,
со намена А1-Индивидуално домување, општина Маврово .

Воедно Дирекцијата за заштита и спасување Ви доставува претходни
услови за заштита и спасување кои согласно Законот за заштита и спасување -
пречистен текст (Сл. весник на РСМ, бр. 93/12), Процената на загрозеност на
опфатот за кој се однесува деталниот урбанистички план, Уредбата за начинот на
применување на мерките за заштита и спасување при планирање на просторот и
населбите, во проектите и при изградба на објектите, како и учество во технички
преглед (Сл. весник на РСМ, бр. 105/05) и други прописи кои ја регулираат оваа
област, треба да бидат вградени при изработка на изработка на Урбанистичка
планска документација за село со тех.бр. 010-УП/2020 на КП бр. 1874/2, КП бр.
184/5, дел од КП бр.1874/3 и дел од КП 1874/1, со намена А1-Индивидуално
домување, општина Маврово .
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Во делот МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ, да се опфатат следните
мерки:

1. ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ОД ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИИ И ОПАСНИ
МАТЕРИИ

При изработка на планската документација треба да се почитуваат
пропишаните мерки за заштита од пожари, согласно Законот за заштита и
спасување (Сл. Весник на РСМ бр. 36/04, 49/04, 86/08, 18/11 и 93/12), Законот за
пожарникарство (Сл. Весник на РСМ бр 67/04, 81/07, 55/13) и другите позитивни
прописи со кои е регулирана оваа област. Дa сe почитуваат пропишаните мерки за
заштита од пожари односно ширината на пристапниот пат, за ПП возила  не смее
да биде помалa од  6 метри  согласно  Правилникот за мерките за заштита од
пожари , експлозии и опасни материи  (Сл. Весник на РСМ бр.32/2011). Исто така
потребно е да  се  предвидуваат   надворешни противпожарни  хидранти што
одговара на прописите за надворешните противпожарни хидранти во населени
места и да се овозможи непречен пристап за противпожарните возила од
најмалку две спротивни страни на објектот. Растојанието на хидрантите од ѕидот
на објектот изнесува најмалку 5метри, а најмногу 80метри.

Потребно е да се реши меѓусебно растојание на градбите при проектирањето и
изведувањето, односно потребното меѓусебно растојание на градбите треба да
изнесува 1/2 од вкупната височина на двете градби сметано од котата на терен до
котата на венец, но да не е помало од осум метрисогласно член  19  од
Правилникот за мерките за заштита од пожари ,експлозии и опасни материи (Сл.
Весник на РСМ бр.32/2011);

2. 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.

3. ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ОД ПОПЛАВИ, УРИВАЊЕ НА БРАНИ И
ДРУГИ АТМОСФЕРСКИ НЕПОГОДИ

При изработка на Планска Документација да се предвидат и пропишат
мерките за заштита од поплави, уривање на брани и други атмосверски непогоди
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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.

4. ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ОД СВЛЕКУВАЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕТО

При изработка на планска документација, со оглед на конфигурацијата на
теренот, претпоставува можно настанување на свлекување на земјиштето,
потребно е да се изготви елаборат од извршени геомеханички, геолошки и
хидролошки испитувања.

5. РАДИОЛОШКА, ХЕМИСКА И БИОЛОШКА ЗАШТИТА
И ЗАШТИТА ОД ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИ КАТАСТРОФИ

Да се предвидат мерките за радиолошка, хемиска и биолошка заштитаи
заштита од техничко-технолошки катастрофи

6. ЗAСОЛНУВАЊЕ

Да се реши засолнувањето согласно критериумите од член 62 и 64  од Законот
за заштита и спасување-пречистен текст (Сл. Весник на РСЛ бр. 93/12).

7. ЕВАКУАЦИЈА

Да се предвидат мерките за евакуација, која подразбира планско,
организирано, контролирано и привремено преместување на населението и
материјалните добра од потенцијално загрозеното подрачје, на помалку загрозено
или потполно безбедно подрачје.

Согласно Процената на загрозеност од природни непогоди и други        несреќи
на опфатот за кој се однесува планската документација, а имајки ги предвид
одредбите од Законот за заштита и спасување-пречистен текст (Сл. Весник на РСЛ
бр. 93/12), може да се вградат и други мерки за заштита и спасување.

Исто така, при проектирањето, да се имаат предвид одредбите од
Правилникот за мерки за заштита и спасување од пожари, експлозии и опасни
материи. (Сл весник на РМ број 32/11), како и обврската при изградба на објекти да
се изготвува техничка документација – елаборат за заштита од пожари, експлозии
и опасни материи кој е дел од процесот за добивање на одобрение за градење.

Предвидените мерки потребно е да се елаборират  во текстуалниот дел  и да се
приложаат во графичкиот дел.

Откако ќе ги вградите условите за заштита и спасување   потребно е да ја
доставите до Дирекцијата за заштита и спасување –Подрачно oдделение за
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заштита и спасување –Гостивар, за да добиете мислење за застапеност на
мерките за заштита и спасување преку информацискиот систем Е-Урбанизам

По овластување на Директорот

Лирија Саллмани







 

 

 

 

 

 

 

                         мислења 



 
 

 
 
Македонски Телеком АД - Скопје 

Адреса Кеј 13 Ноември бр. 6, 1000 Скопје, Р. Македонија 
Контакт  Телефон: +389 2 3100 200 ; Факс: +389 2 3100 300; Контакт центар 171 е-mail: 

kontakt@telekom.mk; www.telekom.mk 
ЕМБС 5168660 

  
 

Бр. 35841 

Датум:  02.06.2021 

 

 
До 
Друштво за проектирање, градежништво, трговија и услуги 
УРБАН ПЛАНЕР ДООЕЛ 
Ул. Иво Лола Рибар бр.8, Гостивар 

 

Предмет: доставување на позитивно мислење 

 

Согласно Вашето Барање за мислење добиено преку информацискиот систем е-урбанизам за УРБАНИСТИЧКИ 
ПРОЕКТ ЗА СЕЛО ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ГРАДЕЖНИ ПАРЦЕЛИ на дел од БЛОК 20 од УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА 
с.МАВРОВО на кп.бр.1874/2, 1874/4, 1874/5, дел од кп.бр. 1874/3 и дел од кп.бр.1874/1 К.О.МАВРОВО- с.МАВРОВО, 
Ви доставуваме ПОЗИТИВНО МИСЛЕЊЕ.  

 

 

Лице за контакт: Николче Тасевски, тел. 070/200-176. 

 

 

Со почит, 

Македонски Телеком АД Скопје  

 

                   По овластување на 

Директор на сектор за пристапни мрежи 

                        Васко Најков 

 

 

 

 

mailto:kontakt@telekom.mk
http://www.telekom.mk/
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ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ
ПОДРАЧНО ОДДЕЛЕНИЕ

Qeveria e RepublikëssëMaqedonisësëVeriut

DREJTORIA PËR MBROJTJE DHE SHPËTIM
NJËSIA RAJONALE

ГОСТИВАР GOSTIVAR

03.06.2021 г.

Архивски број: 09/3-74/2

До:

,, УРБАН ПЛАНЕР“ ДООЕЛ Гостивар

Предмет: Податоци и информации, доставува,-

Врска: Бр. на постапка 35841

Согласно член 32 став 1 од Законот за просторно и урбанистичко
планирањеа врз основа на член 53 од Законот за заштита и спасување ( Сл. Весник
на РМ бр. 93/12 – пречистен текст 41/14, 129/15, 71/16, 106/16), Правилникот за
мерките за заштита од пожари , експлозии и опасни материи  (Сл. Весник на РСМ
бр.231/2020) и Правилникот за технички нормативи за хидранстката мрежа за
гасење на  пожари (,,Службен весник на РМ” бр. 26/2018), Подрачното oдделение за
заштита и спасување –Гостивар при  Дирекција за заштита и спасување,
информира:

Почитувани,

Ве известуваме дека Дирекцијата за заштита и спасување не располага ниту
има податоци за постоечка или планирана инфраструктура на планскиот опфат за
Урбанистички проек за село за формирање на градежни парцели на дел од
Блок 20 од Урбанистички план за с. Маврово на КП бр. 1874/2, 1874/4, 1874/5,
дел од КП бр. 1874/3 и дел од КП бр. 1874/1, КО Маврово, с. Маврово

Воедно Дирекцијата за заштита и спасување Ви доставува претходни
услови за заштита и спасување кои согласно Законот за заштита и спасување -
пречистен текст (Сл. весник на РСМ, бр. 93/12), Процената на загрозеност на
опфатот за кој се однесува деталниот урбанистички план, Уредбата за начинот на
применување на мерките за заштита и спасување при планирање на просторот и
населбите, во проектите и при изградба на објектите, како и учество во технички
преглед (Сл. весник на РСМ, бр. 105/05) и други прописи кои ја регулираат оваа
област, треба да бидат вградени при изработка на Урбанистички проек за село за
формирање на градежни парцели на дел од Блок 20 од Урбанистички план за
с. Маврово на КП бр. 1874/2, 1874/4, 1874/5, дел од КП бр. 1874/3 и дел од КП бр.
1874/1, КО Маврово, с. Маврово
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ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ
ПОДРАЧНО ОДДЕЛЕНИЕ

Qeveria e RepublikëssëMaqedonisësëVeriut

DREJTORIA PËR MBROJTJE DHE SHPËTIM
NJËSIA RAJONALE

ГОСТИВАР GOSTIVAR

03.06.2021 г.

Архивски број: 09/3-74/2

До:

,, УРБАН ПЛАНЕР“ ДООЕЛ Гостивар

Предмет: Податоци и информации, доставува,-

Врска: Бр. на постапка 35841

Согласно член 32 став 1 од Законот за просторно и урбанистичко
планирањеа врз основа на член 53 од Законот за заштита и спасување ( Сл. Весник
на РМ бр. 93/12 – пречистен текст 41/14, 129/15, 71/16, 106/16), Правилникот за
мерките за заштита од пожари , експлозии и опасни материи  (Сл. Весник на РСМ
бр.231/2020) и Правилникот за технички нормативи за хидранстката мрежа за
гасење на  пожари (,,Службен весник на РМ” бр. 26/2018), Подрачното oдделение за
заштита и спасување –Гостивар при  Дирекција за заштита и спасување,
информира:

Почитувани,

Ве известуваме дека Дирекцијата за заштита и спасување не располага ниту
има податоци за постоечка или планирана инфраструктура на планскиот опфат за
Урбанистички проек за село за формирање на градежни парцели на дел од
Блок 20 од Урбанистички план за с. Маврово на КП бр. 1874/2, 1874/4, 1874/5,
дел од КП бр. 1874/3 и дел од КП бр. 1874/1, КО Маврово, с. Маврово

Воедно Дирекцијата за заштита и спасување Ви доставува претходни
услови за заштита и спасување кои согласно Законот за заштита и спасување -
пречистен текст (Сл. весник на РСМ, бр. 93/12), Процената на загрозеност на
опфатот за кој се однесува деталниот урбанистички план, Уредбата за начинот на
применување на мерките за заштита и спасување при планирање на просторот и
населбите, во проектите и при изградба на објектите, како и учество во технички
преглед (Сл. весник на РСМ, бр. 105/05) и други прописи кои ја регулираат оваа
област, треба да бидат вградени при изработка на Урбанистички проек за село за
формирање на градежни парцели на дел од Блок 20 од Урбанистички план за
с. Маврово на КП бр. 1874/2, 1874/4, 1874/5, дел од КП бр. 1874/3 и дел од КП бр.
1874/1, КО Маврово, с. Маврово
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Во делот МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ, да се опфатат следните
мерки:

1. ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ОД ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИИ И ОПАСНИ
МАТЕРИИ

При изработка на планската документација треба да се почитуваат
пропишаните мерки за заштита од пожари, согласно Законот за заштита и
спасување (Сл. Весник на РСМ бр. 36/04, 49/04, 86/08, 18/11 и 93/12), Законот за
пожарникарство (Сл. Весник на РСМ бр 67/04, 81/07, 55/13) и другите позитивни
прописи со кои е регулирана оваа област. Дa сe почитуваат пропишаните мерки за
заштита од пожари односно ширината на пристапниот пат, за ПП возила  не смее
да биде помалa од  6 метри  согласно  Правилникот за мерките за заштита од
пожари , експлозии и опасни материи  (Сл. Весник на РСМ бр.32/2011). Исто така
потребно е да  се  предвидуваат   надворешни противпожарни  хидранти што
одговара на прописите за надворешните противпожарни хидранти во населени
места и да се овозможи непречен пристап за противпожарните возила од
најмалку две спротивни страни на објектот. Растојанието на хидрантите од ѕидот
на објектот изнесува најмалку 5метри, а најмногу 80метри.

Потребно е да се реши меѓусебно растојание на градбите при проектирањето и
изведувањето, односно потребното меѓусебно растојание на градбите треба да
изнесува 1/2 од вкупната височина на двете градби сметано од котата на терен до
котата на венец, но да не е помало од осум метрисогласно член  19  од
Правилникот за мерките за заштита од пожари ,експлозии и опасни материи (Сл.
Весник на РСМ бр.32/2011);

2. 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.

3. ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ОД ПОПЛАВИ, УРИВАЊЕ НА БРАНИ И
ДРУГИ АТМОСФЕРСКИ НЕПОГОДИ
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При изработка на Планска 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.

4. ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ОД СВЛЕКУВАЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕТО

При изработка на планска документација, со оглед на конфигурацијата на
теренот, претпоставува можно настанување на свлекување на земјиштето,
потребно е да се изготви елаборат од извршени геомеханички, геолошки и
хидролошки испитувања.

5. РАДИОЛОШКА, ХЕМИСКА И БИОЛОШКА ЗАШТИТА
И ЗАШТИТА ОД ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИ КАТАСТРОФИ

Да се предвидат мерките за радиолошка, хемиска и биолошка заштитаи
заштита од техничко-технолошки катастрофи

6. ЗAСОЛНУВАЊЕ

Да се реши засолнувањето согласно критериумите од член 62 и 64  од Законот
за заштита и спасување-пречистен текст (Сл. Весник на РСЛ бр. 93/12).

7. ЕВАКУАЦИЈА

Да се предвидат мерките за евакуација, која подразбира планско,
организирано, контролирано и привремено преместување на населението и
материјалните добра од потенцијално загрозеното подрачје, на помалку загрозено
или потполно безбедно подрачје.

Согласно Процената на загрозеност од природни непогоди и други        несреќи
на опфатот за кој се однесува планската документација, а имајки ги предвид
одредбите од Законот за заштита и спасување-пречистен текст (Сл. Весник на РСЛ
бр. 93/12), може да се вградат и други мерки за заштита и спасување.

Исто така, при проектирањето, да се имаат предвид одредбите од
Правилникот за мерки за заштита и спасување од пожари, експлозии и опасни
материи. (Сл весник на РМ број 32/11), како и обврската при изградба на објекти да
се изготвува техничка документација – елаборат за заштита од пожари, експлозии
и опасни материи кој е дел од процесот за добивање на одобрение за градење.

Предвидените мерки потребно е да се елаборират  во текстуалниот дел  и да се
приложаат во графичкиот дел.
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Откако ќе ги вградите условите за заштита и спасување   потребно е да ја
доставите до Дирекцијата за заштита и спасување –Подрачно oдделение за
заштита и спасување –Гостивар, за да добиете мислење за застапеност на
мерките за заштита и спасување преку информацискиот систем Е-Урбанизам

По овластување на Директорот

Лирија Саллмани
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Република Северна Македонија 
Агенција за катастар на недвижности 

 

 
ДО: “УРБАН ПЛАНЕР” ДООЕЛ 
          ул. Иво Лола Рибар бр.8, Гостивар 
 
 
ПРЕДМЕТ: Мислење за утврдена состојба 
 
Врска: Постапка преку е-урбанизам за УП преку ПИМсо број 35841 
               Ваш бр.   __________  од 27.05.2021 год.  

 Наш бр. 0939-7755/1 од 26.05.2021 год. 
 
 

Почитувани, 
 

До Агенцијата за катастар на недвижности, инициравте постапка  за 
мислење за утврдена состојба по извршено споредување на податоците од 
Урбанистички проект (УП) за село за формирање на градежни парцели на дел од 
Блок 20 од Урбанистички план за с. Маврово на КП бр. 1875/2, 1874/4, 1874/5, дел 
од КП бр. 1874/3 и дел од КП бр. 1874/1, КО Маврово – с. Маврово (намена – А1.3 – 
семејни куќи во низа со споени ѕидови на меѓа од двете страни), изработен од 
„УРБАН ПЛАНЕР” ДООЕЛ Гостивар со тех. бр. 010-УП/2020 од мај 2021 год., со 
податоците од  катастарскиот план, врз основа на член 47 став 8 од Законот за 
урбанистичко планирање („Службен весник на Република Северна Македонија“ 
бр. 32/2020). 

Агенцијата за катастар на недвижности по извршениот увид на 
доставената документација и Електронскиот запис со кој се потврдува дека 
урбанистичкиот проект го исполнува квалитетот од тематски и тополошки 
аспект, Ве известува дека се исполнети условите за издавање на позитивно 
мислење. 
         Прилог: Извештај од утврдена состојба по извршено споредување 
 

    Со почит,   
 

Изработил: Биљана Бабунска, соработник 
Контролирал/Одобрил: м-р Билјана Ајтарска, в.д. раководител на одделелние 
 
 

                                                                                                           Директор  
                                                                                                  ____________________ 
                                                                                                     м-р Борис Тунџев 

Бр.  
Дата:                             , Скопје 
Република Северна Македонија 
Агенција за катастар на 
недвижности 
Трифун Хаџи Јанев бр.4 
1000 Скопје,  
Република Северна Македонија 
Тел.  (02) 3204 800 
Факс: (02) 3171 668 
Е-пошта: info@katastar.gov.mk 
Сајт: www.katastar.gov.mk 

0939-7755/2

31.5.2021



 

 

 
 
 
 
 

                                                                                                                  ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ 
Скопје 

                                             Друштво за дистрибуција на електрична енергија 
                                                                                                        Бр. 10-55/7-236  од 26.05.2021 

                                                                                                                                                      Скопје 
 

 

 

Одговорно лицe:  Драган Николоски 

Контакт телефон: 02 3205 300 – 41 308 
 

 
Предмет: Издавање на мислење за електроенергетски објекти и инфраструктура oд 
ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ, Скопје 
  
 
 
Почитувани, 
 

Во врска со Вашиот допис од 26.05.2021 година, со кој барате да дадеме мислење за 
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА СЕЛО ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ГРАДЕЖНИ ПАРЦЕЛИ на дел од 
БЛОК 20 од УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА с.МАВРОВО на кп.бр.1874/2, 1874/4, 1874/5, дел од 
кп.бр. 1874/3 и дел од кп.бр.1874/1 К.О.МАВРОВО- с.МАВРОВО,  ве известуваме дека НЕМАМЕ 
забелешки за електроенергетските објекти и инфраструктура и Ви даваме ПОЗИТИВНО 
мислење. 

 
Услов е кај сите вкрстувања и приближувања до електроенергетски објекти и 

инфраструктура, да се запазуваат законските прописи и работни норми.  
 

Задолжително да се почитуваат заштитните појаси на електроенергетските објекти согласно 
Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.  

 
Доколку во опфатот е потребна промена или дислокација на електроенергетските објекти и 

инфраструктура, потребно е да се предвиди локација/траса за дислокација на објектите и 
инфраструктурата и инвеститорот е должен да ги надомести трошоците за дислокација. 
 
 
 
Со почит, 
 
Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје 
Oддел Мрежен Инженеринг 
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2. ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА НА СНИМЕН ИЗГРАДЕН ГРАДЕЖЕН ФОНД ,
ВКУПНА ФИЗИЧКА СУПРАСТРУКТУРА И ИНФРАСТРУКТУРА ВО РАМКИ НА 
ПРЕКТЕН ОПФАТ 

ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА НА СНИМЕН ГРАДЕЖЕН ФОНД 

Анализата на постојната состојба покажува дека на планскиот опфат не постои 
изграден градежен фонд. 

Побарани се податоци и информации согласно член 47 од Законот за 
урбанистичко планирање (Сл. Весник на РСМ, бр. 32/20), за предметниот 
проектниот опфат, а добиени се од: 

- Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје, Оддел Мрежен Инжинеринг- добиен 
е Предмет: Издавање на податоци за електроенергетски објекти и 
инфраструктура со бр. 10-55/6-58 од 11.02.2021. со кој сме информирани дека 
во граница на проектниот опфат нема постојни инсталации сопственост 
наЕВН. 

- Македонски Телоком АД Скопје – Известување за планирани и постојни тк 
инсталации, бр. 33914од 09.102.2021год. со кое сме известени дека во граници 
на планскиот опфат има постојни подземни ТК инсталации, кои се аплицирани 
на графичкиприлог. 

- АД МЕПСО-Македонски електропреносен систем оператор – 
Предмет:Податоцизапостојниипланираниелектроенергетскиобјекти со бр. 11-
833/1 од 16.02.2021 год. каде сме известени дека предметниот плански опфат 
не се пресекува со ЕЕ објекти во сопственост на АД МЕПСО. 

- ГАМА– Предмет:Податоцизапостојниипланирана траса  на гасовод каде сме 
известени дека предметниот плански опфат нма траса на планиран и изведен 
гасовод. 

- Агенција за цивилно воздухопловство– Предмет:Податоции информации со 
бр. 12-8/2021-55 од 12.03.2021 год. каде сме известени дека може да се 
планира без посебни услови ограничување од аспект на безбедноста на 
воздушниот сообраќај 

- Дирекција за заштита и спасување – Предмет:Податоции информации со бр. 
09/3-26/3 од 16.03.2021 год. каде сме известени дека треба да бидат вградени 
при изработка на УП прописи кои ја регулираат оваа област. 

- AEK– Предмет:Податоции информации со бр.1404-923/2 од 29.03.2021 год. 
каде сме известени за постокните електронски комуникации 
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 Во законскиот рок не се добиени податоци од: 

- Јавното претпријатие за комунални дејности ,,МАВРОВО“-населба 
Маврови Анови. 

- МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО ИВОДОСТОПАНСТВО, 
Сектор за регистрирање и управување со земјоделско земјиште 

- МИНИСТЕРСТВОЗАЖИВОТНАСРЕДИНАИПРОСТОРНОПЛАНИРАЊЕ, 
Сектор за природа 

- МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА, УПРАВА ЗА ЗАШТИТА НА КУЛТУРНО 
НАСЛЕДСТВО -Скопје 

- МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА- Сектор за логистика и недвижности, 
Одделение за недвижности,Скопје 

- МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО ИВОДОСТОПАНСТВО, 
Сектор за шуми, Управа за водостопанство 

Инфраструктура сообракај /постоечка/ 

Пристапот до опфатот е преку постојна алфалтирана улица од западната 
страна страна на опфатот.Одовде е обезбеден колски пристап и во планското 
решение односно со планска сервисна улица согласно извод за ДУП за село Маврово 

Водоводна и канализациона инсталација /постоечка/ 

Согласно законот за урбанистичко планирање поднесено е барање до 
надлежната институција за издавање на постојни интсалации. Со оглед на тоа дека не 
се добиени потребните инсталации во предвидениот законски рок, урбанистичката 
документација е изработена со недостаток на овие податоци. 

Електрични инсталации /постоечка/ 

Согласно добиените податоци и информации од надлежните, во дадениот 
опфат не постојат инсталации кои се во сопственост на ЕВН 

3. ОПИС И ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПРОЕКТЕН КОНЦЕПТ НА УРБАНИСТИЧКО
РЕШЕНИЕ ВО КОЈА Е УТВРДЕН ПРОСТОР ОПРЕДЕЛЕН СО ГРАДЕЖНИ ЛИНИИ 

Согласно член  58 од Законот за урбанистичко планирање (Сл.Весник на РСМ 
бр. 32/20) предмет на работа еУРБАНИСТИЧИ ПРОЕКТ ЗАСЕЛО ЗА ФОРМИРАЊЕ НА 
ГРАДЕЖНИ ПАРЦЕЛИ НА ДЕЛ ОД БЛОК 20 ОД УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА 
с.МАВРОВО на кп.бр.1874/2, 1874/4, 1874/5, дел од кп.бр.1874/3 и дел од кп.бр.1874/1 
К.О.Маврово- с.Маврово 
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Проектна документација се изработува во согласно со Проектната програма и 

согласно Извод од УПС за село Маврово.Конфигурацијата на теренот заедно со 
урбанистичките стандарди и нормативи во планирањето на просторот како и насоките 
од Извод од ДУП, 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. 
Опфат на планска документација /површина играници/ 

Проектниот опфат на предметниот УП е со површина од 1549,74 м2 и 
определен на ажурирана подлога дадена со: Геодетски елаборат за геодетски 
работи за посебни намени - ажурирана геодеска подлога КО Маврово, со 
деловоден број 0801-366/2020 од 18.01.2021год. изработен од Друштво за 
геодетски и катастарски услуги КАТ-СТАР про - Гостивар, заверен со Известување 
за електронска заверка на геодетски елаборат - број 1110-5/2021 од 14.01.2021год. 
од Агенцијата за катастар на недвижности на РМ, Одделение за катастар на 
недвижностиГостивар. 
Изработката на Урбанистичкиот проект ќе се одвива во рамките на границата на 
следниве катастерски парцели  и тоа:КП 1874/2, КП1874/4, КП 1874/5, дел од  КП 
1874/3 и дел од КП 1874/1,Општина Маврово 

Површината која ја опфаќа опишаната граница изнесува 1549,74  м2 
Планската документација треба да се изработи во размер М=1:1000 
Опфатот е дефиниран со следните геодетски координати: 

X=7478301.93  Y=4612504.26  
X=7478304.57  Y=4612509.65  
X=7478306.46  Y=4612513.48  
X=7478307.29  Y=4612515.01  
X=7478310.18  Y=4612520.29  
X=7478313.06  Y=4612525.57 
X=7478315.93  Y=4612530.82 
X=7478318.94  Y=4612536.09  
X=7478324.56  Y=4612545.92  
X=7478314.90  Y=4612547.90  
X=7478312.86  Y=4612542.73 
X=7478301.09  Y=4612546.20  
X=7478300.64  Y=4612544.25 

X=7478115.92  Y=4612592.31  
X=7478299.02  Y=4612538.41  
X=7478297.22  Y=4612532.64  
X=7478115.92  Y=4612592.31 
X=7478296.03  Y=4612529.15  
X=7477769.36  Y=4612699.66  
X=7478295.31  Y=4612526.92 
X=7477769.36  Y=4612699.66  
X=7478293.78  Y=4612522.35 
X=7478293.37  Y=4612521.22 
X=7478291.28  Y=4612515.58  
X=7478290.35  Y=4612513.07  
X=7478288.95  Y=4612510.05  
X=7478286.44  Y=4612504.60  
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X=7478283.93  Y=4612499.15  
X=7478283.49  Y=4612498.20 
X=7478281.32  Y=4612493.74  
X=7478278.69  Y=4612488.35 
X=7478276.06  Y=4612482.95  
X=7478273.84  Y=4612478.37 
X=7478273.46  Y=4612477.54  
X=7478270.97  Y=4612472.08 
X=7478270.19  Y=4612470.37 
X=7478268.09  Y=4612466.79 
X=7478264.14  Y=4612460.05  
X=7478275.36  Y=4612449.90 
X=7478279.45  Y=4612457.14  

X=7478281.33  Y=4612460.90  
X=7478281.33  Y=4612460.90 
X=7478284.01  Y=4612466.28 
X=7478286.68  Y=4612471.65  
X=7478287.56  Y=4612473.42  
X=7478289.23  Y=4612477.08 
X=7478291.72  Y=4612482.53  
X=7478294.21  Y=4612487.99 
X=7478296.70  Y=4612493.45  
X=7478297.74  Y=4612495.75 
X=7478299.28  Y=4612498.87  
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Согласно член 56 од Правилникот за урбанистичко планирање и дефинираниот 
проектниот опфат во урбанистички проект, се дефинират 9 градежни парцели со 
дефинирана класа на намена на градежната парцела А1.3-СЕМЕЈНИ КУЌИ ВО НИЗА СО 

СПОЕНИ ЅИДОВИ НА МЕЃА ОД ДВЕТЕ СТРАНИ и Д2 заштитно урбано зеленило 

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 намена А1.3-СЕМЕЈНИ КУЌИ ВО НИЗА СО СПОЕНИ ЅИДОВИ 
НА МЕЃА ОД ДВЕТЕ СТРАНИ. 

Согласно член 80 од Правилникот за урбанистички планирање (Сл.Весник на 
РСМ бр.225/20), основната намена се дополнува со комплементарна намена, која 
служи исклучиво за функционирање на основната намена. Комплементарната намена 
означува дејност или активност која се врши на ист простор како дополнување, 
функционално комплетирање и остварување на основната намена на градбата од 
друга примарна дејност или активност и служи за поквалитетно одвивање на 
основната намена без да го менува нејзиниот карактер и во одредени случаи го 
овозможува  остварувањето и употребата на основната намена. Како комплементарни 
намени се делови од градежната парцела или градбата што служат за внатрешен 
сообраќај и за паркирање, зеленило и одредени рекреативни намени, неопходни за 
комунална инфраструктура ислично. 

Формирањето на границата на опфатот ќе се одвива во рамките на границата 
на следниве катастерски парцели  и тоа:КП 1874/2, КП1874/4, КП 1874/5, дел од  КП 
1874/3 и дел од КП 1874/1,Општина Маврово. Опфатот е формиран од парцели во 
приватна сопственост и дел од катастерски парцели кои се во државна 
сопственостГрадежните парцели имаат димензии и форма кои соодвествуваат со 
намената на земјиштето и градбата и начинот на користење.Градежната линија ја 
означува површината за градење.  

Во граница на проектниот опфат –1549,74м2, се формират градежни 
парцели со номенклатура- од ГП.20.1 до ГП.20.9. Во секоја градежна парцела е 
определено површина за градба за станбена куќа- куќа во низа со спратност П+2 
(приземје и 2 ката и три нивоа испод кота на терен, како резултат на теренот во 
пад. Во посебните одредби определена е висинската (апсолутна) кота на 
приземната плоча на градбата т.н. нулта плоча во однос на котата натерен, за 
секоја поединечна парцела посебно. 

Падот на теренот е во правец запад-исток, од кота 1247 м.н.в. кон кота 
1238м.н.в. Со совладување на падот на теренот се формира 3 (три) нивоа испод 
кота на терен,каде(-1 ниво) ќе се третира како корисно ниво, со површина земена 
со 50% во пресметката на коефициентот на искористеност (К) на земјиштето, 
согласно член 115, став 4 од Правилникот за урбанистичко планирање (Сл.Весник 
на РСМ бр.225/20). 
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Нумерички показатели на урбанистичките параметри за проектен опфат- 
градежни парцели 

Табела 1 

НАМЕНА НА ПОВРШИНИ Површина на 
објекти (м2) Процент

Семејни куќи во низа А1.3 1499.74 97,0%
Заштитно урбано зеленило Д2.1 50,00 3,0%
ПОВРШИНА НА ОПФАТ 1549,74 100,0%

Табела 2 

B
r.

GP

Kom
pati
bil
ni 
kla
si 
na 

nam

Бр. На 
катови

Visina na 
gradba

P na 
parcela 

/m2/

P na 
gradba po 
UP  /m2/

Bruto 
povr{i
na /m2/

% na 
izgrad.

% na 
ozelenos
t.

K.na 
iskoristen
ost

Parkirawe

GP20_1 А 1.3

семејни куќи во 
низа,споени 

ѕидови на меѓа 
од двете страни

/ П+2 9,50 166,58 80,61 241,83 48% 52 1,60

Soglasno 
Чl.134 od 

Pravilnik za 
urbanisti. 

planirawe  Br 

225/202o

GP20_2 А 1.3

семејни куќи во 
низа,споени 

ѕидови на меѓа 
од двете страни

/ П+2 9,50 120,43 75 225 62% 38 2,10

Soglasno 
Чl.134 od 

Pravilnik za 
urbanisti. 

planirawe  Br 

225/202o

GP20_3 А 1.3

семејни куќи во 
низа,споени 

ѕидови на меѓа 
од двете страни

/ П+2 9,50 144 73,87 221,61 51% 49 1,70

Soglasno 
Чl.134 od 

Pravilnik za 
urbanisti. 

planirawe  Br 

225/202o

GP20_4 А 1.3

семејни куќи во 
низа,споени 

ѕидови на меѓа 
од двете страни

/ П+2 9,50 188,87 104,5 313,5 55% 45 1,70

Soglasno 
Чl.134 od 

Pravilnik za 
urbanisti. 

planirawe  Br 

225/202o

GP20_5 А 1.3

семејни куќи во 
низа,споени 

ѕидови на меѓа 
од двете страни

/ П+2 9,50 170,66 108,21 324,63 55% 45 1,70

Soglasno 
Чl.134 od 

Pravilnik za 
urbanisti. 

planirawe  Br 

225/202o

GP20_6 А 1.3

семејни куќи во 
низа,споени 

ѕидови на меѓа 
од двете страни

/ П+2 9,50 221,08 110,74 332,22 50% 50 1,70

Soglasno 
Чl.134 od 

Pravilnik za 
urbanisti. 

planirawe  Br 

225/202o

GP20_7 А 1.3

семејни куќи во 
низа,споени 

ѕидови на меѓа 
од двете страни

/ П+2 9,50 146,05 80 240 55% 45 1,70

Soglasno 
Чl.134 od 

Pravilnik za 
urbanisti. 

planirawe  Br 

225/202o

GP20_8 А 1.3

семејни куќи во 
низа,споени 

ѕидови на меѓа 
од двете страни

/ П+2 9,50 130,25 79,85 239,55 61% 49 2,10

Soglasno 
Чl.134 od 

Pravilnik za 
urbanisti. 

planirawe  Br 

GP20_9 А 1.3

семејни куќи во 
низа,споени 

ѕидови на меѓа 
од двете страни

/ П+2 9,50 217,1 81,78 245,34 38% 62 1,30

Soglasno 
Чl.134 od 

Pravilnik za 
urbanisti. 

planirawe  Br 

225/202o
1505,02 795 2384 /

NUMERI^KI  PODATOCI

Grupa i osnovna 
klasa na namena
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Сообраќајници и начин на обезбедување на потребен број на паркинг места 

Проектниот опфат на предметниот УРБАНИСТИЧИ ПРОЕКТ ЗАСЕЛО ЗА 
ФОРМИРАЊЕ НА ГРАДЕЖНИ ПАРЦЕЛИ НА ДЕЛ ОД БЛОК 20 ОД УРБАНИСТИЧКИ 
ПЛАН ЗА с.МАВРОВО на кп.бр.1874/2, 1874/4, 1874/5, дел од кп.бр.1874/3 и дел од 
кп.бр.1874/1 К.О.Маврово- с.Маврово со намена А1.3.СЕМЕЈНИ КУЌИ ВО НИЗА СО 

СПОЕНИ ЅИДОВИ НА МЕЃА ОД ДВЕТЕ СТРАНИ сообраќајно се поврзува со пристапен 
пат од запад и од исток. Со проектната документација извод од УПС за с.Маврово 
опфатот западно граничи со планирана сообраќајница која е категоризирана како 
сервисна улица со профил : 

- коловоз 2х3.00 = 6.00м 
- тротоари 2х1.50 = 3.00м 

Вкупно: 9.00м 

Со проектната документација извод од УПС за с.Маврово опфатот источно граничи со 
регионален пат Р1202(Маврови Анови(врска со Р1202)-Маврово-Леуново-Бунец(врска 
со Р1202) која е категоризирана како магистрала М1 со профил : 

- коловоз 2х3.50 = 7.00м 
- тротоари 2х2.00 = 4.00м 
- велосипетска патека 2х1.50 = 3.00м 

Вкупно: 14.00м 

- Внатрешна сообраќајна мрежа - проектниот опфат се наоѓа на терен во пад. 
Пешачката комуникација во градежните парцели ќе се одвива преку пешачки 
патеки, скали и рампи, кои ќе се решат со предлог ситуациjа, со проектна 
документација. 
Со проектната документација е предложено нивелманско решение со 
апроксимативно определени: висинска кота на колски пристап, висинска кота на 
заштитниот тротоар, висинска кота на приземна плоча (нулта плоча во однос на 
котата на терен). 
Во графичкиот дел е даден попречен пресек на теренот, со висински коти, со 
силуети на градбите, со што се добива првична слика на проектниот опфат и 
градбата во него. 

- Обезбедувањето на паркинг места - ќе се направи во граница на градежната 
парцела, односно во градбата, согласно член 134 од Правилникот за стандарди за 
урбанистичко планирање (Сл.вес. на РСМбр.225/20); 
Во оваа проектна документација определени се вкупно 14 паркинг места 

Партерно решение со хортикултура 

Согласно Законот за Урбано зеленило (Сл.Вес. на РМ бр.11/18), процентот на 
озеленетост на градежните парцели треба да е мин.20%. Процентот е однос 
помеѓу површината на градежно земјиште наменето за зеленило и вкупната 
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површина на проектниот опфат, односно градежната парцела. Во рамките на 
предметните градежни парцели се обезбедува дворно зеленило согласно чл.171 
од Правилник за урбанистичко планирање (Сл.Вес. на РМ бр.225/20) 
Хортикултурното решение на партерот ќе се изработи како прилог на основниот 
проект. 

Водови и инсталации на инфраструктурите 

Градбата во градежната парцела на комуналните инфраструктурни системи ќе се 
приклучи, во согласност од условите што ги пропишуваат соодветните правни 
субјекти што стопанисуваат со нив, на ниво на населеното место и пошироко, а 
врз основа на предложеното проектно решение и соодветните технички норми 
ипрописи. 
Согласно техничките нормативи, профилите за инсталациите внатрешно за 
градбата и градежната парцела ќе се определат со основниот проект, а ќе се 
приклучат на постојните и на планираните инфраструктурни линии кои се во 
непосредна близина. 

Во графичкиот дел на Урбанистичкиот проект прикажани се примарни 
инфраструктурни линии земени од УПС Маврово. 
Потребно е да се побара услови за приклучок на комуналните инфраструктурни 
објекти од: 

-Јавно претпријатие за комунални дејности ,,Маврово“ – Маврови Анови, за 
приклучок на водоводна мрежа; 

- Јавно претпријатие за комунални дејности ,,Маврово“ – Маврови Анови за 
приклучување на канализациона мрежа; 

До изградба на канализациона мрежа отпадните води ќе се собираат во 
септичка јама, во рамките на градежната парцела. Одпадните води несмеат да се 
испуштаат во Мавровско Езеро. 

-Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје - за приклучување на 

електроенергетската инфраструктура.Ќе се користи планираниот приклучен кабел од 
нисконапонска ел.мрежа планирана со УПС за с.Маврово кој има траса непосредно 
до проектниот опфат за кој согласно член 138 од Мрежните правила за дистрибуција 
на електрична енергија (Сл.В.на Рм бр. 191/19), е определен заштитен појас од 2м. 
(по 1м од оската наизводот) 

-Македонски телеком - АД за електронски комуникации - Скопје за приклучок 
на телекомуникациска мрежа; 

28 



Друштвозапроектирање,градежништво,трговијаиуслуги 
УРБАН ПЛАНЕРДООЕЛ 

Ул."ИвоЛолаРибар"бр.8,Гостивар 

3. ДЕТАЛНИ УСЛОВИ ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ И ГРАДЕЊЕ

Предметниот простор со површина од ( 1549,74 м2) градежно претставува 
неизграден простор. Бидејки проектната задача е со веќе однапред дефинирана 
цел и со дадени насоки од нарачателот, новопроектираната урбанистичка 
документација на планскиот опфат се проектира со градежни парцели со намена 
А1.3.СЕМЕЈНИ КУЌИ ВО НИЗА СО СПОЕНИ ЅИДОВИ НА МЕЃА ОД ДВЕТЕ СТРАНИ 
.Деталните услови за изградба важат за градежните парцели. 

Градежнапарцелабр: 20_1 

Класификација нанамена- А 

Група на класа на намена- Домување 

Класа на намена- домување во куќи 

Поединечна намена- А1.3- Семејна куќа во низа со споени ѕидови на меѓа од 
двете страни 

Површина на градежна парцела:166.58 м2 

Површина за градење: 80,61 м2

Со градежна линија е определена границата на површина за 
градење;

Брутоповршина: 241,83м2 

Процент на изграденост:48% 

Висина на објект Нмах=9.5 м до хоризонталниот венец на градбата; 

Максималната висина е вертикално растојание помеѓу пристапниот 
тротоар или патек а и завршниот венец на градбата изразено во 
должни метри; 

Број на катови: П+2 кои не ја надминуват максималната кота одH=9.5 m и 
три нивоа испод кота на терен, како резултат на теренот во пад. најдолниот 
кат (ниво -3) може да ја поминува градежната зона и да се прошири до крај 
на парцела во однос на сервисна улица. 
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Коефициент на искористеност на земјиштето:К=1.60; 
Пречекорување од градежната линија-со тераси, балкони, еркери, 
седозволува во рамките на градежната парцела, согласно член 108, од 
Правилникот за урбанистичко планирање (Сл.вес. на РСМ бр.225/20); 

Диспозицијата на површината за градба е определена согласно член107 од 
Правилникот за урбанистичко планирање (Сл.вес. на РСМбр.225/20). 

Апсолутна кота на заштитниот тротоар апроксимативно еопределена 1247.50 
м.н.в. 

Минималната височина на нултата плоча е +15см. во однос назаштитниот 
тротоар; 
Максимална кота на нулта плоча е 1.20м во однос на заштитниот тротоар: 
Поместување на нултата плоча не може да се врши под котата натротоар; 

Покривот и кровната конструкција согласно проектна документација; 
Висина на слеме ќе се определи со проектната документација; 
Со УП е определена мак.висина на слемето од 4.50м; 
Со кровната конструкција и покривниот матерјал објектот да севклопи во 
природниот амбиент. 
Од мак. височина на дозволената силуета може да отстапуваат: 
покривни баџи, стакларници, оџаци, вен. канали, вертикалникомуникации и 
сите архитек. декоративни елементи. 
Обликувањето на градбата треба да е согласно стандардите инормативите за 
архитектонско обликување на објектите пропишаниво Правилникот за 
стандарди и нортмативи за проектирање (Сл.Вес.на РМ бр. 60/2, 29/15, 32/16, 
114/16); 

Озеленување на градежната парцела мин.20%, согласно Законот заУрбано 
зеленило (Сл.Вес. на РСМ бр.11/2018). 

Дворно зеленило со пристапни патеки во ГП –52% 

Колски пристап:Градежната парцела сообраќајно се опслужува преку 
сервисна сообраќајница согласно УПС за с.Маврово 

Паркирањето ќе се одвива во рамките на градежната парцела. 

Број на паркинг места согласно член 134 од Правилникот заурбанистичко 
планирање (Сл.весник на РСМ бр. 225/20) сеутврдуваат: 
 2 (две) паркинг места во подземно ниво.
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Градежна парцела бр: 20_2 

Класификација нанамена- А 

Група на класа на намена- Домување 

Класа на намена- домување во куќи 

Поединечна намена- А1.3- Семејна куќа во низа со споени ѕидови на меѓа од 
двете страни 

Површина на градежна парцела:120,43 м2 

Површина за градење: 75м2

Со градежна линија е определена границата на површина за 
градење;

Бруто површина: 225м2 

Процент на изграденост:62% 

Висина на објект Нмах=9.5м до хоризонталнио твенец на градбата; 

Максималната висина е вертикално растојание помеѓу пристапниот 
тротоар или патека и завршниот венец на градбата изразено во 
должни метри; 

Бројнакатови: П+2 кои не ја надминуват максималната кота од H=9.5 m и три 
нивоа испод кота на терен, како резултат на теренот во пад.најдолниот кат 
(ниво -3) може да ја поминува градежната зона и да се прошири до крај на 
парцела во однос на сервисна улица. 

Коефициент на искористеност на земјиштето:К=2.1; 
Пречекорување од градежната линија-со тераси, балкони, еркери, 
седозволува во рамките на градежната парцела, согласно член 108, од 
Правилникот за урбанистичко планирање (Сл.вес. на РСМ бр.225/20); 
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Диспозицијата на површината за градба е определена согласно член107 од 
Правилникот за урбанистичко планирање (Сл.вес. на РСМбр.225/20). 

Апсолутна кота на заштитниот тротоар апроксимативно еопределена 1247.50 
м.н.в. 

Минималната височина на нултата плоча е +15см. во однос назаштитниот 
тротоар; 
Максимална кота на нулта плоча е 1.20м во однос на заштитниоттротоар: 
Поместување на нултата плоча не може да се врши под котата на тротоар; 

Покривот и кровната конструкција согласно проектна документација; 
Висина на слеме ќе се определи со проектната документација; 
Со УП е определена мак.висина на слемето од 4.50м; 
Со кровната конструкција и покривниот матерјал објектот да севклопи во 
природниот амбиент. 
Од мак. височина на дозволената силуета може да отстапуваат: 
покривни баџи, стакларници, оџаци, вен. канали, вертикалникомуникации и 
сите архитек. декоративни елементи. 
Обликувањето на градбата треба да е согласно стандардите инормативите за 
архитектонско обликување на објектите пропишаниво Правилникот за 
стандарди и нортмативи за проектирање (Сл.Вес.на РМ бр. 60/2, 29/15, 32/16, 
114/16); 

Озеленување на градежната парцела мин.20%, согласно Законот заУрбано 
зеленило (Сл.Вес. на РСМ бр.11/2018). 

Дворно зеленило со пристапни патеки во ГП –38% 

Колски пристап:Градежната парцела сообраќајно се опслужува преку 
сервисна сообраќајница согласно УПС за с.Маврово 

Паркирањето ќе се одвива во рамките на градежната парцела. 

Број на паркинг места согласно член 134 од Правилникот заурбанистичко 
планирање (Сл.весник на РСМ бр. 225/20) сеутврдуваат: 
 2 (две) паркинг места во подземно ниво.
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Градежна парцела бр: 20_3 

Класификација нанамена- А 

Група на класа на намена- Домување 

Класа на намена- домување во куќи 

Поединечна намена- А1.3- Семејна куќа во низа со споени ѕидови на меѓа од 
двете страни 

Површина на градежна парцела:144 м2 

Површина за градење: 73,87м2

Со градежна линија е определена границата на површина за 
градење;

Бруто површина: 221,61м2 

Процент на изграденост:61% 

Висина на објект Нмах=9.5м до хоризонталнио твенец на градбата; 

Максималната висина е вертикално растојание помеѓу пристапниот 
тротоар или патека и завршниот венец на градбата изразено во 
должни метри; 

Бројнакатови: П+2 кои не ја надминуват максималната кота од H=9.5 m и три 
нивоа испод кота на терен, како резултат на теренот во пад. ;најдолниот кат 
(ниво -3) може да ја поминува градежната зона и да се прошири до крај на 
парцела во однос на сервисна улица. 

Коефициент на искористеност на земјиштето:К=1,7; 
Пречекорување од градежната линија-со тераси, балкони, еркери, 
седозволува во рамките на градежната парцела, согласно член 108, од 
Правилникот за урбанистичко планирање (Сл.вес. на РСМ бр.225/20); 

Диспозицијата на површината за градба е определена согласно член107 од 
Правилникот за урбанистичко планирање (Сл.вес. на РСМбр.225/20). 

Апсолутна кота на заштитниот тротоар апроксимативно еопределена 1247.57 
м.н.в. 
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Минималната височина на нултата плоча е +15см. во однос назаштитниот 
тротоар; 
Максимална кота на нулта плоча е 1.20м во однос на заштитниоттротоар: 
Поместување на нултата плоча не може да се врши под котата на тротоар; 

Покривот и кровната конструкција согласно проектна документација; 
Висина на слеме ќе се определи со проектната документација; 
Со УП е определена мак.висина на слемето од 4.50м; 
Со кровната конструкција и покривниот матерјал објектот да севклопи во 
природниот амбиент. 
Од мак. височина на дозволената силуета може да отстапуваат: 
покривни баџи, стакларници, оџаци, вен. канали, вертикалникомуникации и 
сите архитек. декоративни елементи. 
Обликувањето на градбата треба да е согласно стандардите инормативите за 
архитектонско обликување на објектите пропишаниво Правилникот за 
стандарди и нортмативи за проектирање (Сл.Вес.на РМ бр. 60/2, 29/15, 32/16, 
114/16); 

Озеленување на градежната парцела мин.20%, согласно Законот заУрбано 
зеленило (Сл.Вес. на РСМ бр.11/2018). 

Дворно зеленило со пристапни патеки во ГП –49% 

Колски пристап:Градежната парцела сообраќајно се опслужува преку 
сервисна сообраќајница согласно УПС за с.Маврово 

Паркирањето ќе се одвива во рамките на градежната парцела. 

Број на паркинг места согласно член 134 од Правилникот заурбанистичко 
планирање (Сл.весник на РСМ бр. 225/20) сеутврдуваат: 
 2 (две) паркинг места во подземно ниво.

Градежна парцела бр: 20_4 

Класификација нанамена- А 

Група на класа на намена- Домување 

Класа на намена- домување во куќи 

Поединечна намена- А1.3- Семејна куќа во низа со споени ѕидови на меѓа од 
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двете страни 

Површина на градежна парцела:188,87 м2 

Површина за градење: 104.5м2

Со градежна линија е определена границата на површина за 
градење;

Брутоповршина: 313.5м2 

Процент на изграденост:55% 

Висина на објектНмах=9.5 м до хоризонталнио твенец на градбата; 

Максималната висина е вертикално растојание помеѓу пристапниот 
тротоар или патека и завршниот венец на градбата изразено во 
должни метри; 

Број на катови: П+2 кои не ја надминуват максималната кота од H=9.5 m и 
три нивоа испод кота на терен, како резултат на теренот во пад. ;најдолниот 
кат (ниво -3) може да ја поминува градежната зона и да се прошири до крај 
на парцела во однос на сервисна улица. 

Коефициент на искористеност на земјиштето:К=1.7; 
Пречекорување од градежната линија-со тераси, балкони, еркери, 
седозволува во рамките на градежната парцела, согласно член 108, 
одПравилникот за урбанистичко планирање (Сл.вес. на РСМ бр.225/20); 

Диспозицијата на површината за градба е определена согласно член107 од 
Правилникот за урбанистичко планирање (Сл.вес. на РСМбр.225/20). 

Апсолутна кота на заштитниот тротоар апроксимативно еопределена 1247.60 
м.н.в. 

Минималната височина на нултата плоча е +15см. во однос назаштитниот 
тротоар; 
Максимална кота на нулта плоча е 1.20м во однос на заштитниоттротоар: 
Поместување на нултата плоча не може да се врши под котата натротоар; 

Покривот и кровната конструкција согласно проектна документација; 
Висина на слеме ќе се определи со проектната документација; 
Со УП е определена мак.висина на слемето од 4.50м; 
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Со кровната конструкција и покривниот матерјал објектот да севклопи во 
природниот амбиент. 
Од мак. височина на дозволената силуета може да отстапуваат: 
покривни баџи, стакларници, оџаци, вен. канали, вертикалникомуникации и 
сите архитек. декоративни елементи. 
Обликувањето на градбата треба да е согласно стандардите инормативите за 
архитектонско обликување на објектите пропишаниво Правилникот за 
стандарди и нортмативи за проектирање (Сл.Вес.на РМ бр. 60/2, 29/15, 32/16, 
114/16); 

Озеленување на градежната парцела мин.20%, согласно Законот заУрбано 
зеленило (Сл.Вес. на РСМ бр.11/2018). 

Дворно зеленило со пристапни патеки во ГП –45 % 

Колски пристап:Градежнатапарцеласообраќајносеопслужувапреку сервисна 
сообраќајница согласно УПС за с.Маврово 

Паркирањето ќе се одвива во рамките на градежната парцела. 

Број на паркинг места согласно член 134 од Правилникот заурбанистичко 
планирање (Сл.весник на РСМ бр. 225/20) сеутврдуваат: 
 2 (две) паркинг места во подземно ниво.

Градежнапарцелабр: 20_5 

Класификација нанамена- А 

Група на класа на намена- Домување 

Класа на намена- домување во куќи 

Поединечна намена- А1.3- Семејна куќа во низа со споени ѕидови на меѓа од 
двете страни 

Површина на градежна парцела:170,66 м2 

Површина за градење: 108,21м2

Со градежна линија е определена границата на површина за 
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градење;

Брутоповршина: 324,63м2 

Процент на изграденост:55% 

Висина на објект Нмах=9.5м до хоризонталнио твенец на градбата; 

Максималната висина е вертикално растојание помеѓу пристапниот 
тротоар или патек а и завршниот венец на градбата изразено во 
должни метри; 

Број на катови: П+2 кои не ја надминуват максималната кота одH=9.5 m и 
три нивоа испод кота на терен, како резултат на теренот во пад. ;најдолниот 
кат (ниво -3) може да ја поминува градежната зона и да се прошири до крај 
на парцела во однос на сервисна улица. 

Коефициент на искористеност на земјиштето:К=1.7; 
Пречекорување од градежната линија-со тераси, балкони, еркери, 
седозволува во рамките на градежната парцела, согласно член 108, 
одПравилникот за урбанистичко планирање (Сл.вес. на РСМ бр.225/20); 

Диспозицијата на површината за градба е определена согласно член107 од 
Правилникот за урбанистичко планирање (Сл.вес. на РСМбр.225/20). 

Апсолутна кота на заштитниот тротоар апроксимативно еопределена 1247.63 
м.н.в. 

Минималната височина на нултата плоча е +15см. во однос назаштитниот 
тротоар; 
Максимална кота на нулта плоча е 1.20 м во однос на заштитниоттротоар: 
Поместување на нултата плоча не може да се врши под котата натротоар; 

Покривот и кровната конструкција согласно проектна документација; 
Висина на слеме ќе се определи со проектната документација; 
Со УП е определена мак.висина на слемето од 4.50м; 
Со кровната конструкција и покривниот матерјал објектот да севклопи во 
природниот амбиент. 
Од мак. височина на дозволената силуета може да отстапуваат: 
покривни баџи, стакларници, оџаци, вен. канали, вертикалникомуникации и 
сите архитек. декоративни елементи. 
Обликувањето на градбата треба да е согласно стандардите инормативите за 
архитектонско обликување на објектите пропишаниво Правилникот за 
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стандарди и нортмативи за проектирање (Сл.Вес.на РМ бр. 60/2, 29/15, 32/16, 
114/16); 

Озеленување на градежната парцела мин.20%, согласно Законот заУрбано 
зеленило (Сл.Вес. на РСМ бр.11/2018). 

Дворно зеленило со пристапни патеки во ГП –45 % 

Колски пристап:Градежнатапарцеласообраќајносеопслужувапреку сервисна 
сообраќајница согласно УПС за с.Маврово 

Паркирањето ќе се одвива во рамките на градежната парцела. 

Број на паркинг места согласно член 134 од Правилникот заурбанистичко 
планирање (Сл.весник на РСМ бр. 225/20) сеутврдуваат: 
 2 (две) паркинг места во подземно ниво.

Градежнапарцелабр: 20_6 

Класификација нанамена- А 

Група на класа на намена- Домување 

Класа на намена- домување во куќи 

Поединечна намена- А1.3- Семејна куќа во низа со споени ѕидови на меѓа од 
двете страни 

Површина на градежна парцела:221,08 м2 

Површиназаградење: 110.74м2

Со градежна линија е определена границата на површина за 
градење;

Брутоповршина: 332.22м2 

Процент на изграденост:50% 

Висина на објект Нмах=9.5м до хоризонталниот венец на градбата; 

Максималната висина е вертикално растојание помеѓу пристапниот 
тротоар или патек а и завршниот венец на градбата изразено во 
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должни метри; 

Број на катови: П+2 кои не ја надминуват максималната кота одH=9.5 m и 
три нивоа испод кота на терен, како резултат на теренот во пад. ;најдолниот 
кат (ниво -3) може да ја поминува градежната зона и да се прошири до крај 
на парцела во однос на сервисна улица. 
Коефициент на искористеност на земјиштето:К=1.70; 

Пречекорување од градежната линија-со тераси, балкони, еркери, 
седозволува во рамките на градежната парцела, согласно член 108, 
одПравилникот за урбанистичко планирање (Сл.вес. на РСМ бр.225/20); 

Диспозицијата на површината за градба е определена согласно член107 од 
Правилникот за урбанистичко планирање (Сл.вес. на РСМбр.225/20). 

Апсолутна кота на заштитниот тротоар апроксимативно еопределена 1247.63 
м.н.в. 

Минималната височина на нултата плоча е +15см. во однос назаштитниот 
тротоар; 
Максимална кота на нулта плоча е 1.20м во однос на заштитниоттротоар: 
Поместување на нултата плоча не може да се врши под котата натротоар; 

Покривот и кровната конструкција согласно проектна документација; 
Висина на слеме ќе се определи со проектната документација; 
Со УП е определена мак.висина на слемето од 4.50м; 
Со кровната конструкција и покривниот матерјал објектот да севклопи во 
природниот амбиент. 
Од мак. височина на дозволената силуета може да отстапуваат: 
покривни баџи, стакларници, оџаци, вен. канали, вертикалникомуникации и 
сите архитек. декоративни елементи. 
Обликувањето на градбата треба да е согласно стандардите инормативите за 
архитектонско обликување на објектите пропишаниво Правилникот за 
стандарди и нортмативи за проектирање (Сл.Вес.на РМ бр. 60/2, 29/15, 32/16, 
114/16); 

Озеленување на градежната парцела мин.20%, согласно Законот заУрбано 
зеленило (Сл.Вес. на РСМ бр.11/2018). 

Дворно зеленило со пристапни патеки во ГП –50 % 
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Колски пристап:Градежната парцела сообраќајно се опслужува преку 
сервисна сообраќајница согласно УПС за с.Маврово 

Паркирањето ќе се одвива во рамките на градежната парцела. 

Број на паркинг места согласно член 134 од Правилникот заурбанистичко 
планирање (Сл.весник на РСМ бр. 225/20) сеутврдуваат: 
 2 (две) паркинг места во подземно ниво.

Градежнапарцелабр: 20_7 

Класификација нанамена- А 

Група на класа на намена- Домување 

Класа на намена- домување во куќи 

Поединечна намена- А1.3- Семејна куќа во низа со споени ѕидови на меѓа од 
двете страни 

Површинанаградежнапарцела:146,05 м2 

Површиназаградење: 80м2

Со градежна линија е определена границата на површина за 
градење;

Брутоповршина: 240м2 

Процент на изграденост: 55% 

Висина на објектНмах=9.5м до хоризонталниот венец на градбата; 

Максималната висина е вертикално растојание помеѓу пристапниот 
тротоар или патек а и завршниот венец на градбата изразено во 
должни метри; 

Број на катови: П+2 кои не ја надминуват максималната кота од H=9.5 m и 
три нивоа испод кота на терен, како резултат на теренот во пад. ;најдолниот 
кат (ниво -3) може да ја поминува градежната зона и да се прошири до крај 
на парцела во однос на сервисна улица. 
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Коефициент на искористеност на земјиштето:К=1.7; 
Пречекорување од градежната линија-со тераси, балкони, еркери, 
седозволува во рамките на градежната парцела, согласно член 108, 
одПравилникот за урбанистичко планирање (Сл.вес. на РСМ бр.225/20); 

Диспозицијата на површината за градба е определена согласно член107 од 
Правилникот за урбанистичко планирање (Сл.вес. на РСМбр.225/20). 

Апсолутна кота на заштитниот тротоар апроксимативно е определена 1247.77 
м.н.в. 

Минималната височина на нултата плоча е +15см. во однос назаштитниот 
тротоар; 
Максимална кота на нулта плоча е 1.20м во однос на заштитниоттротоар: 
Поместување на нултата плоча не може да се врши под котата натротоар; 

Покривот и кровната конструкција согласно проектна документација; 
Висина на слеме ќе се определи со проектната документација; 
Со УП е определена мак.висина на слемето од 4.50м; 
Со кровната конструкција и покривниот матерјал објектот да севклопи во 
природниот амбиент. 
Од мак. височина на дозволената силуета може да отстапуваат: 
покривни баџи, стакларници, оџаци, вен. канали, вертикалникомуникации и 
сите архитек. декоративни елементи. 
Обликувањето на градбата треба да е согласно стандардите инормативите за 
архитектонско обликување на објектите пропишаниво Правилникот за 
стандарди и нортмативи за проектирање (Сл.Вес.на РМ бр. 60/2, 29/15, 32/16, 
114/16); 

Озеленување на градежната парцела мин.20%, согласно Законот заУрбано 
зеленило (Сл.Вес. на РСМ бр.11/2018). 

Дворно зеленило со пристапни патеки во ГП –45 % 

Колски пристап:Градежната парцела сообраќајно се опслужува преку 
сервисна сообраќајница согласно УПС за с.Маврово 

Паркирањето ќе се одвива во рамките на градежната парцела. 

Број на паркинг места согласно член 134 од Правилникот заурбанистичко 
планирање (Сл.весник на РСМ бр. 225/20) сеутврдуваат: 
 2 (две) паркинг места во подземно ниво.
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Градежна парцелабр: 20_8 

Класификација нанамена- А 

Група на класа на намена- Домување 

Класа на намена- домување во куќи 

Поединечна намена- А1.3- Семејна куќа во низа со споени ѕидови на меѓа од 
двете страни 

Површина на градежна парцела:130,25 м2 

Површиназаградење: 79,85м2

Со градежна линија е определена границата на површина за 
градење;

Бруто површина: 239,55м2 

Процент на изграденост:61% 

Висина на објект Нмах=9.5м до хоризонталниот венец на градбата; 

Максималната висина е вертикално растојание помеѓу пристапниот 
тротоар или патек а и завршниот венец на градбата изразено во 
должни метри; 

Број на катови: П+2 кои не ја надминуват максималната кота одH=9.5 m и 
три нивоа испод кота на терен, како резултат на теренот во пад. ;најдолниот 
кат (ниво -3) може да ја поминува градежната зона и да се прошири до крај 
на парцела во однос на сервисна улица. 
Коефициент на искористеност на земјиштето: К=1.4; 
Пречекорување од градежната линија-со тераси, балкони, еркери, 
седозволува во рамките на градежната парцела, согласно член 108, 
одПравилникот за урбанистичко планирање (Сл.вес. на РСМ бр.225/20); 

Диспозицијата на површината за градба е определена согласно член107 од 
Правилникот за урбанистичко планирање (Сл.вес. на РСМбр.225/20). 

Апсолутна кота на заштитниот тротоар апроксимативно еопределена 1247.69 
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м.н.в. 

Минималната височина на нултата плоча е +15см. во однос назаштитниот 
тротоар; 
Максимална кота на нулта плоча е 1.20м во однос на заштитниоттротоар: 
Поместување на нултата плоча не може да се врши под котата натротоар; 

Покривот и кровната конструкција согласно проектна документација; 
Висина на слеме ќе се определи со проектната документација; 
Со УП е определена мак.висина на слемето од 4.50м; 
Со кровната конструкција и покривниот матерјал објектот да севклопи во 
природниот амбиент. 
Од мак. височина на дозволената силуета може да отстапуваат: 
покривни баџи, стакларници, оџаци, вен. канали, вертикалникомуникации и 
сите архитек. декоративни елементи. 
Обликувањето на градбата треба да е согласно стандардите инормативите за 
архитектонско обликување на објектите пропишаниво Правилникот за 
стандарди и нортмативи за проектирање (Сл.Вес.на РМ бр. 60/2, 29/15, 32/16, 
114/16); 

Озеленување на градежната парцела мин.20%, согласно Законот заУрбано 
зеленило (Сл.Вес. на РСМ бр.11/2018). 

Дворно зеленило со пристапни патеки во ГП –49.0 % 

Колски пристап:Градежната парцела сообраќајно се опслужува преку 
сервисна сообраќајница согласно УПС за с.Маврово 

Паркирањето ќе се одвива во рамките на градежната парцела. 

Број на паркинг места согласно член 134 од Правилникот заурбанистичко 
планирање (Сл.весник на РСМ бр. 225/20) сеутврдуваат: 
 2 (две) паркинг места во подземно ниво.

Градежна парцелабр: 20_9 

Класификација нанамена- А 

Група на класа на намена- Домување 

Класа на намена- домување во куќи 
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Поединечна намена- А1.3- Семејна куќа во низа со споени ѕидови на меѓа од 
двете страни 

Површина на градежна парцела:217,1 м2 

Површиназаградење: 81,79м2

Со градежна линија е определена границата на површина за 
градење;

Бруто површина: 245,34м2 

Процент на изграденост:62% 

Висина на објект Нмах=9.5м до хоризонталниот венец на градбата; 

Максималната висина е вертикално растојание помеѓу пристапниот 
тротоар или патек а и завршниот венец на градбата изразено во 
должни метри; 

Број на катови: П+2 кои не ја надминуват максималната кота одH=9.5 m и 
три нивоа испод кота на терен, како резултат на теренот во пад. ;најдолниот 
кат (ниво -3) може да ја поминува градежната зона и да се прошири до крај 
на парцела во однос на сервисна улица. 
Коефициент на искористеност на земјиштето: К=1.3; 
Пречекорување од градежната линија-со тераси, балкони, еркери, 
седозволува во рамките на градежната парцела, согласно член 108, 
одПравилникот за урбанистичко планирање (Сл.вес. на РСМ бр.225/20); 

Диспозицијата на површината за градба е определена согласно член107 од 
Правилникот за урбанистичко планирање (Сл.вес. на РСМбр.225/20). 

Апсолутна кота на заштитниот тротоар апроксимативно еопределена 1247.69 
м.н.в. 

Минималната височина на нултата плоча е +15см. во однос назаштитниот 
тротоар; 
Максимална кота на нулта плоча е 1.20м во однос на заштитниоттротоар: 
Поместување на нултата плоча не може да се врши под котата натротоар; 

Покривот и кровната конструкција согласно проектна документација; 
Висина на слеме ќе се определи со проектната документација; 
Со УП е определена мак.висина на слемето од 4.50м; 
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Со кровната конструкција и покривниот матерјал објектот да севклопи во 
природниот амбиент. 
Од мак. височина на дозволената силуета може да отстапуваат: 
покривни баџи, стакларници, оџаци, вен. канали, вертикалникомуникации и 
сите архитек. декоративни елементи. 
Обликувањето на градбата треба да е согласно стандардите инормативите за 
архитектонско обликување на објектите пропишаниво Правилникот за 
стандарди и нортмативи за проектирање (Сл.Вес.на РМ бр. 60/2, 29/15, 32/16, 
114/16); 

Озеленување на градежната парцела мин.20%, согласно Законот заУрбано 
зеленило (Сл.Вес. на РСМ бр.11/2018). 

Дворно зеленило со пристапни патеки во ГП –49.0 % 

Колски пристап:Градежната парцела сообраќајно се опслужува преку 
сервисна сообраќајница согласно УПС за с.Маврово 

Паркирањето ќе се одвива во рамките на градежната парцела. 

Број на паркинг места согласно член 134 од Правилникот заурбанистичко 
планирање (Сл.весник на РСМ бр. 225/20) сеутврдуваат: 
 2 (две) паркинг места во подземно ниво.
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1. МЕРКИ НА ЗАШТИТА

Мерки за заштита и спасување 

      Мерки за заштита и спасување се: урбанистичко-технички и хуманитарни и 
други мерки за заштита и спасување кои би се појавиле при и по природните непогоди 
и други несреќи, а не се предвидени со овој закон. 

Урбанистичко-технички мерки се: 

- засолнување; 

- заштита и спасување од поплави; 

- заштита и спасување од пожари, експлозии и опасни материи; 

- заштита од неексплодирани убојни и други експлозивни средства; 

- заштита и спасување од урнатини; 

- заштита и спасување од техничко технолошки несреќи и 

- спасување од сообраќајни несреќи. 

Хуманитарни мерки се : 

- евакуација; 

- згрижување на загрозеното и настраданото население; 

- радиолошка, хемиска и биолошка заштита; 

- прва медицинска помош; 

- заштита и спасување на животни и производи од животинско потекло; 

- заштита и спасување на растенија и производи од растително потекло и 

- асанација на теренот. 
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1) Урбанистичко технички мерки

1.1. Засолнување 

       Засолнувањето опфаќа планирање , изградба, одржување и користење на 
јавните засолништа, одржување и користење на изградените засолништа и на другите 
заштитни објекти за заштита на населението, материјалните добра и културното 
наследство на Републиката. 

       Јавните засолништа се планираат согласно со програмата на Владата за 
мерките за заштита и спасување и програмата на единиците на локалната самоуправа 
за мерките за заштита и спасување, а истите се вградени во урбанистичките планови. 

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

       Републиката има обврска за изградба на јавни засолништа само во случај на 
исклучително загрозени објекти што ќе ги утврди Дирекцијата врз основа на геолошко- 
хидролошките и сеизмичките карактеристики на земјиштето и на капацитетот на 
задоволување на потребите за засолнување. 

     Единиците на локалната самоуправа имаат обврска да градат јавни 
засолништа со кои ќе ги задоволат потребните капацитети за засолнување на луѓето, 
материјалните добра и културното наследство на своето подрачје. 

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

     Тековното и инвестиционото одржување на засолништата го вршат 
сопствениците или корисниците на истите. 

       При опасност засолништето мора да се доведе во функција за основната 
намена во рок од 48 часа, со непречен пристап за лицата за кои е наменето. 

       Одржувањето, сервисирањето на средствата и опремата во сите засолништа и 
атестирањето го вршат трговски друштва , јавни претпријатија, установи и служби 
регистрирани за таква дејност, кои што имаат вработени лица со лиценца за вршање 
на таква дејност согласно со закон. 

Градежни зафати со кои се намалува заштитното својство на засолништето не се 
дозволени. 

       Засолништата и другите заштитни објекти можат да се издаваат под закуп, под 
услов да не се наруши нивната примарна заштитна функција. 
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Засолништата другите заштитни објекти се издаваат под закуп од страна на нивните 
сопственици, а за засолништата и другите заштитни објекти чиј сопственик е непознат, 
издавањето го врши Дирекцијата . 

       Издавањето на засолништата другите заштитни објекти под закуп се врши 
согласно со закон. 

       Дирекцијата води евиденција за изградените засолништа и другите заштитни 
објекти. 

       Начинот на водење на евиденцијата за изградените засолништа и другите 
заштитни објекти го пропишува директорот на Дирекцијата. 

1.2. Заштита и спасување од поплави 

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

на премин и превоз преку вода, спасување на загрозените луѓе на вода и под вода, 
црпење на водата од поплавените објекти и извлекување на удавените, обезбедување 
на населението во поплавените подрачја со основните услови за живот и учество во 
санирање на последиците предизвикани од поплавата. 

1.3 Заштита и спасување од пожари, експлозии 

и опасни материи 

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

 Заштитата и спасувањето од пожари, експлозии и опасни материи се планира, 

организира и спроведува во сите средини, објекти и места со превентивни и 
оперативни мерки. 

       Превентивни мерки за заштита и спасувањето од пожари, експлозии и опасни 
материи, се активности кои се планираат и спроведуваат со просторното и 
урбанистичкото планирање и со примената на техничките нормативи при проектирање 
и изградба на објектите. 

       Оперативни мерки за заштита и спасувањето од пожари, експлозии и опасни 
материи се активности за откривање, спречување на ширење и гасење на пожари и 

експлозии , утврдување на причините за настанување на на пожари и експлозии, како 
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и давање помош при отстранување на последиците предизвикани од пожари, 
експлозии и опасни материи. 

       Државните органи, органите на државната управа, единиците на локалната 
самоуправа, трговските друштва, јавните претпријатија, установите и службите се 
должни да имаат соодветни уреди и инсталации за заштиита од пожари, друга 
противпожарна опрема, средства за гасење на пожари и противпожарни апарати 
според пропишани стандарди. 

       Инвеститорот во проектната документација за изградба на објекти, како и за 
објекти на кои се врши реконструкција-пренамена е должен да изготви посебен 
елаборат за заштита од пожари, експлозии и опасни материи. 

       Дирекцијата, односно нејзините подрачни организациони единици се должни во 
рок од пет дена од денот на приемот на писменото барање за увид во проектната 
документација од органот кој ја спроведува постапката за издавање на одобрение за 
градење, да изврши увид и да даде согласност за застапеност на мерките за заштита 
од пожари, експлозии и опасни материи или да даде забелешки на записник доколку 
не се исполнети условите за согласност. 

       Одредбата од ставот 1 на овој член ги опфаќа сите објекти, освен станбените 
објекти со висина на венецот до 10 метри и јавните објекти со капацитет за 
истовремен престој до 25 лица. 

       За објектите на кои не се однесува одредбата од ставот 1 на овој член се 
применуваат важечки мерки, нормативи и стандарди кои се однесуваат на заштита и 
спасување. 

Во објекти и простори во коишто се произведуваат, преработуваат, користат и 

складираат опасни материи, ако природата на работата не е поврзана со таква 
потреба, се забранува : 

- употреба на отворен оган, светилки со пламен и средства за палење; 

- користење на грејни уреди со отворен оган, вжарена и прекумерна загреана 
површина; 

- складирање на материи со опасност од самозапалување; 

- користење уреди и инсталации кои можат да предизвикаат пожари и експлозии; 

- движење и престој на неповикани лица и 

- употреба на алат кој создава искри. 

     За мерките за забрана од ставот 1 на овој член, сопственикот, односно 
корисникот е должен да истакне знаци за забрана и предупредување на видно место 
на објектот и на просторот. 
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  Запаливи материи не треба да се складираат на отворен простор поблиску од 6 
метри од објкетот, на мансардите во згради, столбишта, ходници и други комуникации. 

     Отпадните и други запаливи материи треба да се отстрануваат, односно 
складираат на посебно определени противпожарно обезбедени места, кои не 
претставуваат опасност за непосредната околина. 

       Физичките лица при употреба на уреди, средства и отворен оган, се должни 
истите да ги користат на начин да не ја загрозуваат околината и да не предизвикаат 
пожари или експлозии. 

       Инсталациите, уредите и постројките треба да се изведуваат на начин да не 
претставуваат опасност за предизвикување на пожари и експлозии. 

       За правилно изведување на инсталациите, уредите и постројките од ставот 1 
на овој член, се одговорни инвеститорите и изведувачите. 

Инсталациите, уредите и постројките од ставот 1 на овој член, мораат редовно да се 
одржуваат во исправна состојба согласно со техничките прописи и правилата на 
техничката практика. 

     Сопственикот, односно корисникот на објектот е должен да се грижи за 
одржување на инсталациите, уредите и постројките од ставот 1 на овој член. 

       Ако не може да се утврди сопственикот на објектот од ставот 4 на овој член, 
обврските ги презема корисникот. 

     Органите на државната управа , единиците на локалнта самоуправа , 
трговските друштва, јавните претпријатија, установите и служби за заштита и 
спасување од пожари на луѓето, материјалните добра и културните наследства мораат 
да ги одржуваат во исправна состојба и да ги чистат оџаците , димноводните уреди, 
системите за воздух, системи за воздушно и водено греење, огништа-котли за парно 
греење во објекти како и во индустриски и занаетчиски постројки. 

     Одржувањето во исправна состојба на оџаците, димноводните уреди, 
системите за воздух, системите за воздушно и водено греење, огништа-котли за парно 
греење во објекти, како и во индустриски и занаетчиски постројки ке се уреди со 
посебен правилник кој го донесува директорот на Дирекцијата. 

       Државните органи, органите на државната управа, единиците на локалната 
самоуправа, јавните претпријатија, јавните установи, трговските друштва, трговците 
поединци и други правни лица, во согласност со закон се должни да имаат соодветни 
уреди и инсталации за заштита од пожари и експлозии, друга противпожарна опрема, 
средства за гасење на пожари и противпожарни апарати. 

       Субјектите од ставот 1 на овој член се должни да донесат правилник за 
заштита од пожари и експлозии на кој согласност дава Дирекцијата. 
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Содржината на правилникот за заштита од пожари и експлозии од ставот 2 на овој 
член ја пропишува директорот на Дирекцијата. 

       Уредите, инсталациите опремата и средствата од ставот 1 на овој член , 
задолжително треба да се наоѓаат на одредени места, да се одржуваат во исправна 
состојба , да бидат посебно обележани и секогаш достапни за употреба, согласно со 
закон. 

       Државните органи, органите на државната управа, единиците на локалната 
самоуправа, јавните претпријатија, јавните установи, трговските друштва, трговците 
поединци и други правни лица, чии објекти се наоѓаат на терени на кои нема 
водоводна мрежа , се должни потребниот проток и притисок на вода за гаснење на 
пожари да го обезбедат со изградбата на бунари, резервоари, изведба на патишта до 
изворите за вода или на друг соодветен начин. 

       Јавното претпријатие или трговското друштво што стопанисува со водоводната 
мрежа во населено место е должно да обезбеди улична хидрантска мрежа во сите 
делови на населеното место, соодветно да ја обележи, редовно да ја одржува во 
исправна состојба и редовно да врши контрола на проточниот капацитет и притисок на 
вода во хидранската мрежа, а најмалку еднаш годишно во најкритичниот период, како 
и да ја стави на располагање техничката документација на противпожарната единица 
на неговото подрачје. 

     Техничките нормативи за хидрантската мрежа за гаснење на пожари ги 
пропишува директорот на Дирекцијата.  

       Изведувачот на работи на пат или улица, со кои се запира сообраќајот или 
водоснабдувањето на хидрантската мрежа за гаснење на пожари е должен нај малку 
24 часа пред отпочнувањето на работите за тоа да ја извести противпожарната 
единица. 

     На барање на противпожарната единица, јавното претприатије кое врши 
дистрибуција на електрична енергија е должно веднаш да пристапи кон исклучу вање 
на напојувањето со електрична енергија на опожарените објекти и простори. 

       Во објекти или на простор каде што постои зголемена опасност за настанување 
на пожари, се организира противпожарна стража опремена со соодветни уреди, 
техничка опрема и средства за гаснење на пожари и експлозии, се додека таа 
опасност не престане. 

       Противпожарната стража од ставот 1 на овој член се организира особено во 
следниве случаи: 

- за време на одржување на јавни собири и приредби, каде што постои зголемена 
опасност од појава на пожари; 

- при преточување на запаливи течности и гасови во количества над 5 метри кубни; 
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- при заварување, употреба на отворен пламен или алат што искри во простор кој не е 
посебно прилагоден за таа намена, доколку постои зголемен ризик за настанување на 
пожар; 

- на отворен простор (шуми, национални паркови, зашитени подрачја, новопошумена 
површина, парк-шуми, пасишта и земјоделска површина), во време кога постои 
зголемена опасност за настанување на пожар и 

- заради контрола на опожарена површина и објекти. 

Противпожарната стража од ставот 2 на овој член, се должни да ја организираат 

организаторите на јавни собири, правните лица кои вршат преточување на запаливи 

течности и гасови соглано со ставот 2 алинеја 2 на овој член, изведувачите на 
работите од ставот 2 алинеја 3 на овој член и правните лица, односно сопствениците 
кои стопанисуваат со површините од ставот 2 алинеа 4 и 5 на овој член. 

     Поставување на стражата од ставот 2 на овој член, може да нареди 
одговорното лице на територијалната противпожарната единица, односно 
раководителот на подрачната организацијона единица за заштита и спасување.  

      Сопствениците, односно корисниците на станбени објекти со повеќе од четри 
стана, како и сопствениците односно, корисниците на деловни и индустриски објекти 
кои не изработуваат планови за заштита и спасување, се должни да имаат „Пожарен 
куќен ред“, поставен на видно место во објектот. 

 Пожарниот куќен ред од ставот 1 на овој член, содржи: 

- мерки за заштита од пожари соодветна на животните и работните услови во објектот; 

- организација на заштита од пожари и 

- упаство за постапка во случај на пожар. 

1.4. Заштита од неексплодирани убојни и други експлозивни средства 

       Заштитата од неексплодирани убојни и други експлозивни средства опфаќа 
пребарување на теренот и пронаѓање, пронаѓање на неексплодираните убојни 
средства, обележување и обезбедување на теренот, онеспособување и уништување 
на сите видови на неекслодирани убојни и други експлозивни средства како и трнспорт 
до определеното и уреденото место за уништување и безбедносни мерки за време на 
транспортот. 

       Онеспособување и уништување на сите видови на неексплодирани убојни и 
други експлозивни средства се врши на местото на пронаоѓање, ако за тоа постојат 
безбедносни услови. 
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    Ако не се исполнети условите од ставот 2 на овој член, уништувањето на 
неексплодирани убојни и други експлозивни средства се врши на предходно 
определени и уредени места за таа намена. 

       Стандардните оперативни процедури за заштита од неексплодирани убојни и 
други експлозивни средства ги пропишува директорот на Дирекцијата. 

1.5. Заштита и спасување од урнатини 

Заштитата и спасувањето од урнатини опфаќа превентивни и оперативни 
мерки. 

       Превентивни мерки за заштита од уривање се активностите кои се планираат и 
спроведуваат со просторното и урбанистичкото планирање и со примена на 
техничките нормативи при проектирање и изградба на објектите. 

Оперативни мерки за спасување од урнатини се активностите за извидување на 
урнатините, пронаоѓање на затрупаните, осигурување на конструкцијата на 
оштетените и поместените делови на објектите заради спречување на дополнително 
уривање, преземање на мерки за заштита од дополнителни опасности, извлекување 
на затрупаните, давање на прва медицинска помош и извлекување на материјалните 
добра. 

1.6.Заштита и спасување од техничко-технолошки несреќи 

     Заштитата и спасувањето од техничко-технолошките несреки опфака 
преземање на превентивни и оперативни мерки во индустриските објекти, кои во 
производниот процес употребуваат материи или постројки што предизвикуваат висок 
степен на загрозеност на луѓето и материјалните добра. 

     Превентивни мерки за заштита и спасување од техничко - технолошките 
несреќи се активности кои се планираат и спроведуваат со просторното и 
урбанистичкото планирање, со примена на техничките нормативи при проектирање и 
изградба на индустриски објекти, редовно одржување на инсталациите и опремата, 
како и примена на прописите од областа на безбедноста и здравјето при работа. 

       Оперативни мерки за заштита и спасување од техничко- технолошките несреќи 
се активностите за спречување на настанување и намалување и остранување на 
предизвиканите последици. 

1.7. Спасување од сообраќајни несреќи 

       Спасувањето од сообраќајни несреќи опфаќа мерки и активности за спасување 
при настанати големи несреки во патниот, железничкиот, воздушниот и водениот 
сообраќај во кои има поголем број повредени и загинати лица и/или е предизвикана 
голема штета. 

   Оперативните мерки за спасување се активности за извидување, пронаоѓање и 
извлекување на повредените и загинати лица, укажување прва медицинска помош 
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итранспорт до соодветните здравствени установи, како и учество при отстранување на 
последиците предизвикани од сообраќајните несреќи. 

2. Хуманитарни мерки

2.1.Eвакуација 

       Со евакуацијата се врши планско, организирано и контролирано преместување 
на населението, материалните добра и културното наследство на Републиката, од 
загрозените во побезбедните подрачја. 

       Евакуацијата се извршува доколку со други мерки не е можно да се спречат 
последиците од природните непогоди и други несреќи. 

       Населението од подрачјето од кое се врши евакуација, може да се евакуира во 
друга општина на одредено место и во одредено време.Евакуацијата на населението 
во друга општина не смее да доведе до нарушување во извршувањето на нејзините 
надлежности. 

       Општина на чие подрачје е сместено евакуираното население ги покрива 
трошоците за обезбедување на основните услови за живот (сместување, исхрана, 
здравствена заштита и образование), со тоа што надоместокот за направените 
трошоци се на товар на општината од која е евакуирано населението, односно на 
товар на Републиката. 

2.2. Згрижување на настрадано и загрозено 

население 

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

     Републиката и единиците на локалната самоуправа од кои се згрижува 
населението ги покриваат трошоците за сместување и обезбедување на основните 
услови за живот. 

2.3. Радиолошка, хемиска и биолошка заштита 

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

2.4.Прва медицинска помош 

     Прва медицинска помош опфаќа преземање на мерки и активности за 
укажување на прва медицинска помош со стандардни и прирачни средства на местото 
на повредувањето 

– заболувањето, мeдицинска тријажа на повредените и заболените и транспорт до
најблиските здравствени установи. 

2.5.Заштита и спасување на животни и производи од животинско потекло 

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

       Превентивни мерки за заштита и спасување на животните и производите од 
животинско потекло ги спроведуваат надлежните органи и институции во нивното 
секојдневно работење. 

     Во спроведување на оперативните мерки, покрај надлежните органи и 
институци учествува и Дирекцијата со своите единици и тимови, со укажување на прва 
ветеринарна помош на повреден, заболен и контаминиран добиток со стандардни и 
прирачни средства на местото на повредувањето и транспорт до соодветните 
ветеринарни установи. 

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

     Заштита и спасување на растенија и производите од растително потекло 
опфака превентивни и оперативни мерки и активности за заштита од растителни 
болести, штетници, плевели, радиолошка, хемиска и биолошка контаминација и други 
видови на загрозување. 

 Превентивни мерки за заштита и спасување на растенијата и производите од 
растително потекло ги спроведуваат надлежните органи и институции во нивното 
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секојдневно работење.Во спроведување на оперативните мерки, покрај надлежните 

органи и институции учествува и Дирекцијата со своите единици и тимови. 

2.7. Асанација на теренот 

  Асанација на теренот опфаќа пронаоѓање, собирање, идентификација, транспорт и 
погребување на загинати и умрени лица, собирање, транспорт и закоп на угинати 
животни, собирање и уништување на сите видови отпадни и други опасни материи што 
го загрозуваат животот и здравјето на луѓето, дезинфекција, дезинсекција и 
дератизација на теренот и објектите како и асанација на објектите за водоснабдување. 
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