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Врз основа на Законот за урбанистичко планирање (Сл. Весник на
РМ бр.32/20), и Правилник за урбанистичко планирање (Сл. Весник на РМ
бр.225/20 и 219/21), а во врска со изработка на Урбанистички проект за
инфраструктура за изградба на препумпна станица на ул.14-та Бригада
за дел од системот „Висока зона на притисок на градот Кочани“,
Општина Кочани, БИЛД УРБАН д.о.о.е.л од Скопје го издава следното

РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПЛАНЕРИ
За изработка на Урбанистички проект за инфраструктура за
изградба на препумпна станица на ул.14-та Бригада за дел од системот
„Висока зона на притисок на градот Кочани“, Општина Кочани со
технички број 0801/549/21, како планери се назначуваат:
 Бојан Муличковски, д.и.а. овластување бр.0.0070
 Борис Стефаноски, м-р. инж.арх. овл. бр.0.0673

Планерите се должни планската програма да ја изработат согласно
Законот за урбанистичко планирање (Сл. Весник на РМ бр.32/20), и
Правилник за урбанистичко планирање (Сл. Весник на РМ бр.225/20 и
219/21), како и другите важечки прописи и нормативи од областа на
урбанизмот.

УПРАВИТЕЛ: БОЈАН МУЛИЧКОВСКИ

ПОДАТОЦИ, ИНФОРМАЦИИ И МИСЛЕЊА

ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ Скопје
Друштво за дистрибуција на електрична енергија
Бр. 10-55/4 – 299 од 11.08.2021 год.
Скопје
Одговорно лице: Марко Бирачоски
Контакт телефон: +389 72 933 219

Предмет: Издавање на податоци за електроенергетски објекти и инфраструктура oд
ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ, Скопје
Почитувани,
Во врска со Вашиот допис број 0801/549/21 од 06.08.2021 година, со кој барате да Ви издадеме
податоци за електроенергетски објекти и инфраструктура од ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ, Скопје за
изработка на ПИМ за УПИ за изградба на препумпна станица на ул. 14-та Бригада за дел од системот
„висока зона на притисок на град Кочани“,Ве известуваме дека во согласност со податоците од
службената евиденција, располагаме со следните податоци:
Во дадениот опфат/локација имаме:
110(35)kV Трафостаница
110kV Подземна мрежа
110kV Надземна мрежа
35kV Подземна мрежа
35kV Надземна мрежа
10(20)/0.4kV Трафостаница
10(20)kV Подземна мрежа
10(20)kV Надземна мрежа
0.4kV Подземна мрежа
0.4kV Надземна мрежа
Друго – Има планирана НН и СН мрежа
Составен дел на овој одговор е и прилог – графички приказ (подлога во pdf и dwg формат со
соодветно обележани леери) со вцртани електроенергетски објекти и инфраструктура според
податоците од службената евиденција.
При постоење на подземна инфраструктура во дадениот опфат, потребно е да се обратите до
најблискиот Корисничко Енерго Центар, за проценка дали е потребно присуство на стручен вработен на
лице место при реализирањето на активностите во предметниот опфат.
Задолжително да се предвиди заштитен појас на електроенергетските објекти согласно Мрежните
правила за дистрибуција на електрична енергија.
Потврдата е од ограничено времетраење во рок од 3 месеци од датумот на нејзиното издавање.
Со почит,
Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје
Oддел Мрежен Инженеринг

Македонски Телеком АД - Скопје
Кеј 13 Ноември бр.6, 1000 Скопје

Бр: 37492
Дата: 11.08.2021
До
Друштво за трговија и услуги
Билд Урбан ДООЕЛ Скопје
Ул. Булевар Илинден бр. 107/13
1000 Скопје

Ваше упатување

Барање на податоци и информации

Наше контакт лице

Перо Ѓорѓески, Елизабета Манева

Телефон

+389 70 200 736; +389 70 200 571

Во врска со

Известување за планирани и постојни тк инсталации

Почитувани,
Во врска со Вашето Барање, добиено преку системот е-урбанизам, со кое што барате податоци за изработка на
УПИ за изградба на препумпна станица на ул. 14-та Бригада за дел од системот „висока зона на притисок на град
Кочани“, Ве известуваме дека во границите на планскиот опфат има постојна МКТ инфраструктура аплицирана
на графичкиот прилог.
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

1 Проектна програма
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2. Инвентаризација на снимен изграден градежен фодн, вкупна физичка супраструктура и
инфраструктура во рамки на проектниот опфат

Постапка за изготвување на Урбанистички проект за инфраструктура за изградба
на препумпна станица на ул.14-та Бригада за дел од системот „Висока зона на притисок
на градот Кочани“, Општина Кочани е покрената на иницијатива на КЈП “Водовод“, Кочани.
Цел на Урбанистички проект за инфраструктура за изградба на препумпна
станица на ул.14-та Бригада за дел од системот „Висока зона на притисок на градот
Кочани“, Општина Кочани изработка на урбанистичко-проектна документација која ќе се
изработи на основа на важечката законска регулатива, Ажурирана геодетска подлога,
Извод од важечки планови, како и увид на лице место, известување за постојната
инфраструктура од Јавните претпријатија, а целокупно во согласност со Законот за
урбанистичко планирање ("Сл. весник на РСМ" бр. 32/20), Правилникот за урбанистичко
планирање ("Сл. весник на РСМ" бр. 225/20 и 219/21), како и друга релевантна законска и
подзаконска регулатива.
За целосно согледување на постојната состојба, во границите на опфатот извршени
се детални истражувања на просторот.
Истражувањата на локалитетот се извршени по пат на:
- директен увид на теренот и
- директна комуникација со корисниците на просторот.
При увидот на лице место, согледано е дека просторот е градежно изграден, но
треба програмски да се осмисли и испланира за реалните потреби и по барање на
Инвеститорот. На геодетската подлога, изработена од овластена фирма ажурирана е
состојбата на просторот, со сите свои параметри на поставеност, димензии и висински
точки на предметната локација и нејзината околина.
Предметниот плански офпат е со површина од 34м2 со намена:
Е1.1- Сообраќајни патни инфраструктури

ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА

шифра

површина на
плански
опфат
m2

E1.1

34 м2

100.00%

34 м2

100.00%

НАМЕНА НА ПОВРШИНИ

E1.1-Soobra}ajni patni
infrastrukturi
Вкупно

procent
%

Согласно добиените писма од страна на надлежните институции, евидентирано е следното:

Согласно добиеното писмо од ДЗС ПО Кочани, со бр 09-83/2 од 09.08.2021год. не
располага ниту има податоци за постоечка или планирана инфраструктура.

Согласно добиеното писмо од Агенција за цивилно воздухопловство, со бр 128/2021-256 од 09.08.2021 планскиот опфат не претставува препрека и нема да влијаат на
безбедноста на цивилниот вооздушен сообраќај, поради што истиот може да се планира
без посебни условни и ограничувања од аспект безбедноста на воздушниот сообраќај.

Согласно добиенотот писмо од Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје со бр. 10-55/4299 од 11.08.2021год. констатирано е дека на предметниот опфат има инсталации и се
внесени во графичкиот прилог.
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Според добиеното писмо од Мепсо со бр. 11-4603/1 од 10.08.2021 година,
предметниот плански опфат не се пресекува со ЕЕ објекти во сопственост на АД МЕПСО.

Согласно добиеното писмо од АЕК со бр. 1404-2276/2 од 18.08.2021 година, на
постоечката локација има податоци за изградени јавни електронски комуникациски мрежи
и системи и се вметнати во графичкиот прилог.

Согласно добиеното писмо од Јавно претпријатие за државни патишта, со бр 108114/2 од 16.08.2021год. констатирано е дека покрај предметниот проектен опфат не
поминува државен пат кој е во надлежност на ЈПДП.

Согласно добиеното писмо од Телеком со бр. 37492 од 11.08.2021год. во границите
на планскиот опфат има постојни МКТ инфраструктура аплицирана на графичкиот прилог.

Согласно добиеното писмо до Министерство за култура, управа за заштита на
културно наследство со бр. 08-1699/2 од 12.08.2021год. на подрачјето на предметниот
проектен опфат нема заштитени добра, ниту добра за кои основано се претпоставува дека
претставува културно наследсто.

Согласно добиеното писмо од Комунално јавно претпријатие “Водовод“-Кочани со
бр. 11-13/57 од 09.08.2021год. имаат постојна водоводна и канализациона мрежа.

Согласно добиеното писмо од Национални енергетски ресурси со бр. 03-2554/2 од
26.08.2021год. на наведениот плански опфат, нема изградено и не е планирано изградба на
гасоводна мрежа.

Согласно добиеното писмо од Јавно претпријатие за железничка инфраструктура
со бр. 2001-4819/2 од 25.08.2021год. проектниот опфат се наоѓа надвор од заштитниот
појас на железничката пруга.

Согласно добиеното писмо од ЕСМ со бр. 08-3773/1 од 17.08.2021год. нема постојни
и планирани инсталации и објекти.

Согласно добиеното писмо од Министерство за животна средина и просторно
планирање – сектор природа со бр. 11-4004/4 од 02.09.2021год. опфатот се наоѓа надвор
од граници на заштитени подрачја утврдени со закон.

Согласно добиеното писмо од Министерство за животна средина и просторно
планирање – сектор води со бр. 11-4007/4 од 15.09.2021 предметната локација е надвор
од границите на заштитените подрачја во РМ.

Согласно добиеното писмо од АД Водостонапство со бр. 11-1952/4 од
21.09.2021год. нема свои објекти и инфраструктури.
3. Опис и обазложение на проектниот концепт на урбанистичко решение во градежната парцела,
во која е утрвден простор определен со грарежни линии
3.1 Дејности и активности кои се одвиваат во градбите во градежната парцела со нумерички
показатели на урбанистичките параметри за секоја градба поединечно

Предмет на овој урбанистички проект е изградба на препумпна станица на ул. 14-та
Бригада за дел од системот „Висока зона на притисок на градот Кочани“. Урбанистички
проект за инфраструктура за изградба на препумпна станица на ул.14-та Бригада за дел
од системот „Висока зона на притисок на градот Кочани“, Општина Кочани
За предметниот проектен опфат издаден е извод од ДУП Урбан модул А-15/1, Кочани.
Вкупната површина на планскиот опфат изнесува 34м2.
Со овој УП се формираат услови за изградба на препумпна станица на ул. 14-та Бригада
за дел од системот „Висока зона на притисок на градот Кочани“ а, согласно Законот за
урбанистичко планирање (Сл.весник на Р.М. бр. 32/20).
Координати на плански опфат:
15

Бр.
1
2
3
4
5
6
7

Y
7617086.4053
7617091.7763
7617094.1492
7617093.2193
7617092.1747
7617089.4411
7617088.7371

X
4643096.2269
4643093.7849
4643099.0041
4643099.4756
4643100.0849
4643101.3278
4643101.3554

Нумерички показатели за инфраструктурата во проектниот опфат
Препумпна станица
Намена: Е1.5-Инфраструктури на водоснабдување
Површина на проектен опфат: 34м²
Површина за градење: 15м2
Вкупно изградена површина: 15м2
Процент на изграденост: 44.1%
Коефициент на искористеност: 0.44
Од предложеното проектно решение а врз основа на направените анализи произлегуваат
следните нумерички показатели, во рамките на предметниот проектен опфат:

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
површина на
плански
опфат

procent

шифра

m2

%

E1.5

34 м2

100.00%

34 м2

100.00%

НАМЕНА НА ПОВРШИНИ

E1.5- Infrastrukturi na
vodosnabduvawe

P(m2) површина
за градба

бруто P (m2)
развиена
површина

процент на
изграденост %

коефициент на
искористеност

E1.5

површина на
парцела (m2)

Препумпна станица

Катност

E1.5

мах висина

намена

Вкупно

-2.50 m

-

15 м2

15 м2

15 м2

-

-

Инфраструктури на
водоснабдување

19 м2

-

-

-

-

ВКУПНО

34 м2

15 м2

15 м2

44.1%

0.441

3.2 Внатрешни сообраќајници и начин на обезбедување на потребен број на паркинг
места
Предмет на разработка е Урбанистички проект за инфраструктура за изградба на
препумпна станица на ул.14-та Бригада за дел од системот „Висока зона на притисок на
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градот Кочани“, Општина Кочани. Трасата се простира на постоечки сообраќаен коридор,
односно улица, за кои е водено сметка, да не ги нарушуваат имотно правните односи на
околните катастарски парцели, препумпната станица ќе биде изградена под самата улица.
Не е потребно паркирање за овој тип на инфраструктура.
Е1.5 – Инфраструктури на водоснабдување (Препумпна станица)
3.3 Партерно решение со хортикултура
Согласно постојната ситуација на терен со помош на претставници од Инвеститорот
дефинирана е трасата.
Партерно решение за ваков вид на проект не е потребно.
3.3.1

Водови и инсталации на инфраструктурите

Водовод и канализација

Според добиеното писмо од КЈП „Водовод“ Кочани со бр. 11-13/57 од
09.08.2021год. има водоводна и канализациона мрежа.

Согласно добиеното писмо од АД Водостопанство со бр. 11-1952/4 од 21.09.2021год. нема
свои објекти и инфраструктура.
Електро - енергетика и ПТТ инсталации

Според добиеното писмо од Мепсо со бр. 11-4603/1 од 10.08.2021 година,
предметниот плански опфат не се пресекува со ЕЕ објекти во сопственост на АД МЕПСО.

Телефонска мрежа
Согласно добиеното писмо од АЕК со бр. 1404-2276/2 и Телеком со бр. 37492 од
11.08.2021год, на посочената предметна локација, има податоци за изградени јавни
електронски комуникациски мрежи.
За овој тип на инфраструктура не се потребни телефонски приклучоци.
Топловодна мрежа
Во границите на опфатот не постои топловодна мрежа поврзана на дистрибутивен
топловоден систем.
Согласно добиеното писмо од Министерство за животна средина и просторно
планирање – сектор за води со бр. 0302/652/2021 од 20.09.2021год. предметната локација
е надвор од границите на заштитените подрачја во РМ.
4. Детални услови за проектирање и градење

Локацијата на проектниот опфат за Урбанистички проект за инфраструктура за изградба
на препумпна станица на ул.14-та Бригада за дел од системот „Висока зона на притисок
на градот Кочани“, Општина Кочани опфатена со ДУП Урбан модул А-15/1 со одлука бр.
07-732/1 од 30.06.2005г.
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Општи Услови
Општите услови за изградба, развој и користење на земјиштето и градбите важат за
целата површина на проектниот опфат и служат за спроведување на Урбанистичкиот
проект за инфраструктура.
Податоците кои се евидентирани на ажурирана геодетска подлога во
Проектот за инфраструкура, се дефинираат како постојна состојба;
Границата на проектниот опфат во графичкиот дел претставува ортогонална
проекција на пресек на вертикална рамнина со површина на теренот, која се протега над и
под котата на теренот;
Просторниот концепт го сочинува следниот систем на класа на намена : Е1.5инфраструктури на водоснабдување (препумпна станица), со основни класи на намена Е1 –
Сообраќајни, линиски и други инфраструктури;
Отстранувањето на градежниот шут и поголеми колични на отпадоци при
експлоатација на трaсата ќе го врши директно на своја сметка причинителот на истите и тоа
директно во регионалната депонија под услови кои ќе ги одредни управувачот на
депонијата;
Да се минимизираат емисиите на честици во армосферата посебно во фазата
на градба, со цел да се одржи квалитетот на воздухот во граници на дозволените нивоа на
емисии;
Доколку при реализација на проектната документација или при уредување на
просторот се дојде до нови одредени сознанија за природно наследство кое би можело да
биде загрозено со поставување на трасата на инфраструктурниот вод, потребно е да се
предвидат соодветни мерки за заштита на природно наследство;
Доколку при идни градежни активности се наиде на остатоци од културноисториска вредност инвеститорот е должен да запре со работите, да се извсти надлежната
институција за заштита на културното наследство и да се спроведат мерките од чл. 65 од
Законот за заштита на културно наследство;
Услов е доследно почитување на актуелната законска и подзаконска
регулатива, техничките прописи во областа на градежништвото и урбанизмот, параметрите
и условите кои се составен дел од документацијата, како и мерките за заштита;
При зафаќање на нови земјоделски површини предвидени со Програмата за
изработка на урбанистички планови или друг плански документ предвиден согласно
Законот за урбанистичко планирање, потребно е да се прибави согласност за трајна
пренамена од Владата на Република Македонија, на предлог на Министерството;
При планирањето на просторот да се воспостави контрола на изворите на
загадување, континуиран мониторинг на квалитетот на амбиентниот воздух и зони на
санитарна заштита со цел да се одржи квалитетот на воздухот во граници на дозволените
нивоа на емисии;
Доколку при изведувањето на земјаните работи се наиде на археолошки
артефакти, односно дојде до откривање на материјални остатоци со културно-историска
вредност, потребно е да се постапи во согласност со чл.65 од Законот за заштита на
културно наследство (Сл. зесник на РМ бр.20/04, бр.115/07), односно веднаш да се запре со
отпочнатите градежни активности и да се извести надлежната институција за заштита на
културното наследство во смисла на чл.129 од Законот;
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По завршувањето на градењето целиот отпаден и помошен материјал што
бил потребен при изградбата да се однесе надвор од опфат, а природната околина да се
доведе во првобитна состојба;
Посебни услови за изградба
Предметниот проектен опфат е планиран со следната намена:
Е - Инфраструктури
E1.5 – Инфраструктури на водоснабдување: градби за зафаќање на водата,
каптажи, бунари, акумулациски водозафати, таложници, пумпни станици, станици за
пречистување и дезинфекција, собирни и прекидни комори, шахти, резервоари, доводни
канали, доводни гравитациони и пимпни цевководи за транспорт на вода, цевководи за
транспорт на вода за индустриска, енергетска и друга специјална намена, инфраструктури
за наводнување.
Нумерички показатели за инфраструктурата во проектниот опфат
Намена: Е1.5-Инфраструктури на водоснабдувањето
Површина на проектен опфат: 34м²
Површина за градење: 15м2
Вкупно изградена површина: 15м2
Процент на изграденост: 44.1%
Коефициент на искористеност: 0.441
Доколку при изведување на земјаните работи, се наиде на археолошки артефакти,
односно дојде до откривање на материјални остатоци со културна историска вредност,
потребно е да се постапи во согласност со член 65 од Закон за заштита на културното
наследство („Сл. весник на Р. М. “ бр. 20/04, 71/04, 115/07, 18/11, 148/11, 23/13, 137/13,
164/13, 38/14, 44/14, 199/14, 104/15, 154/15, 192/15 и 39/16), односно веднаш да се запре
со отпочнати градежни активности и да се извести надлежната институција за заштита на
културно наследство во смисла на член 129 од Законот.
5. Мерки за:

5.1 Заштита на животната средина
Законската регулатива врз основа на која се уредува планскиот опфат, од аспект на
заштита на животната средина и која е потребно да се примени при изработка на
урбанистичкиот план е следна:
- Закон за животната средина (Сл. весник на Р.М. бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09,
48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15 и 39/16).
- Закон за заштита на природата (Сл. весник на Р.М. бр. 67/04, 14/06, 84/07, 35/10, 47/11,
148/11, 59/12, 13/13, 163/13, 41/14, 146/15, 39/16 и 63/16).
- Законот за квалитетот на амбиентниот воздух (Сл.Весник на Р.М. бр.67/04, 92/07, 35/10,
47/11, 59/12, 163/13, 10/15 и 146/15);
- Закон за водите (Сл. весник на Р.М. бр. 87/08, 6/09, 161/09, 83/10, 51/11, 44/12, 23/13,
163/13, 180/14, 146/15 и 52/16).
- Уредба за класификација на водите (Сл.Весник на Р.М. бр.18/99);
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- Уредба за категоризација на водотеците, езерата, акумулациите и подземните води
(Сл.Весник на Р.М. бр.18/99);
- Закон за управување со отпадот (Сл. Весник на Р.М. бр.68/04, 107/07, 102/08, 143/08 и
124/10);
- Закон за заштита од бучава во животната средина (Сл.Весник на Р.М. бр.79/07, 124/10,
47/11, 163/13, 146/15);
- Закон за заштита и спасување (Сл. весник на Р.М. бр. 36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11,
41/14, 129/15, 71/16, 106/16 и 83/18).
- Закон за земјоделското земјиште (Сл. весник на Р.М. бр. 135/07, 17/08, 18/11, 42/11,
148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/14,
215/15, 7/16 и 39/16).
- Правилник за урбанистичко планирање (Службен весник на РМ бр. 225/20 и 219/21).
- Закон за градење (Службен весник на Р.М. бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12,
144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15,
129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16 и 35/18) и други законски и
подзаконски акти.
Право и должност е на Република Македонија, општината, како и на сите правни и
физички лица, да обезбедат услови за заштита и за унапредување на животната средина,
заради остварување на правото на граѓаните на здрава животна средина, а тоа е
регулирано со Закон за животната средина (Сл. весник на Р.М. бр. 53/05, 81/05, 24/07,
159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15 и
39/16).
Цели на овој Закон се:
- зачувување, заштита, обновување и унапредување на квалитетот на животната средина;
- заштита на животот и на здравјето на луѓето;
- заштита на биолошката разновидност;
- рационално и одржливо користење на природните богатста и
- спроведување и унапредување на мерките за решавање на регионалните и на глобалните
проблеми на животната средина.
Секој е должен при преземањето активности или при вршење на дејности да обезбеди
висок степен на заштита на животната средина и на животот и здравјето на луѓето.
Заштита и унапредување на животната средина е систем на мерки и активности
(општествени, политички, социјални, економски, технички, образовни и други) со кои се
обезбедува поддршка и создавање на услови за заштита од загадување, деградација и
влијание на/врз медиумите и одделните области на животната средина.
Државата формира мрежа за мониторинг, што се состои од мониторинг на медиумите
(водата, воздухот и почвата) и областите на животната средина.
Целокупната активност во оваа област ќе се насочува кон обезбедување на непречен
просторен развој, при едновремена заштита на квалитетна, здрава и хумана средина за
живеење и работа.
Мерките за заштита и унапредување на квалитетот на средината ќе бидат вградени во
создавањето на концептот на просторната оранизација на урбаниот опфат.
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5.2 Заштита и спасување
Врз основа на Законот за заштита и спасување (Сл.весник на Р.М. бр.93/15, 41/14,
129/15, 71/16 и 106/16) и законот за пожарникарство (Сл.весник на Р.М. бр. 67/04, 81/07,
55/13, 158/14, 193/15 и 39/16) Урбанистички проект за инфраструктура за изградба на
препумпна станица на ул.14-та Бригада за дел од системот „Висока зона на притисок на
градот Кочани“, Општина Кочани се предвидуваат мерки за заштита и спасување на луѓето
и материјалните добра од природни непогоди, епидемии, епизоотии, епифитотии и други
несреќи во мир и во војна и од воени дејства во Република Македонија.
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.
 Засолнување
Согласно член 62 од Законот за заштита и спасување, засолнувањето опфаќа
планирање, изградба и користење на јавните засолништа, одржување и користење на
изградените засолништа и на другите заштитни објекти за заштита на населението,
материјални добра и културното наследство во Републиката.
Јавните засолништа се планираат согласно со програмата на Владата за мерките за
заштита и спасување и програмата на единицата на локалната самоуправа за мерките за
заштита и спасување и истите се вградени во урбанистичките планови.
Начинот на изградба на јавните засолништа и одржувањето и користењето на веќе
изградените засолништа и другите заштитни објекти и определување на потребниот број
на засолнишни места со Уредба се утврдува од Владата (Сл. Весник на РМ бр. 80/05).
Организација и спроведувањето на засолнувањето е определено со Уредбата за
спроведување на засолнувањето (Сл. Весник на РМ бр. 93/05).
Обврска за планирање, подготвување на активности за спроведување и
спроведување на засолнувањето имаат органите на државната управа, органите на
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општините, односно градот Скопје, јавните претпријатија, установите и службите и
трговските друштва.
На инвеститорите на објекти за кои во Законот со заштита и спасување е утврдена
обвска за изградба на засолништа, надлежниот орган на општината односно органот на
државната управа надлежен за вршење на работите од областа на уредување на
просторот, им го определува потребниот број на засолнишни места, што инвеститорот
треба да ги изгради во објектот што го гради или надвор од него.
 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.
Потребно е да се врши преглед на цевководот кој може да биде причина за
предизвикување на поплава, како проценка по мерките за заштита и спасување.
 Заштита и спасување од пожари, експлозии и опасни материи
Ивичњаците на пристапниот пат мора да бидат закосени поради лесен пристап на
пожарните возила до објектот.
Сообраќајниот систем овозможува лесен пристап на пожарните возила до
објектите. При конципирање на сообраќајот планирано е несметано движење на
пожарните возила. Сообраќајницата и пристапот се така планирани да овозможува
несметан пристап за пожарни возила со доволна ширина на пристапот, за да се овозможи
лесна подготовка и ставање во дејство на потребната опрема за борба против пожарот и
спасување на луѓето.
Временскиот рок за дејствување на пожарните возила зависи од оддалеченоста на
најблиската противпожарна станица.
Планирањето и изработката на техничката документација треба да е во согласност
со Законот за заштита и спасување (Сл.весник на Р.М. бр.93/12, 41/14, 129/15, 71/16 и
106/16), Законот за пожарникарство (Сл.весник на Р.М. бр.67/04, 81/07, 55/13, 19830/14,
193/15 и 39/16) како и Правилникот за мерките за заштита од пожари, експлозии и опасни
материи (Сл.весник на Р.М. бр.32/2011).
Во однос на заштитата од пожари во наведената документација да се реши и
громобранската инсталација со цел да нема појава на зголемено пожарно оптоварување.
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 заштита од пожари и експлозии, друга
противпожарна опрема, средства за гаснење на пожари и противпожарни апарати, според
пропишани стандарди. Уредите, инсталациите, опремата и средствата од ставот 1
на овој член, задолжително треба да се наоѓаат на одредени места, да се одржуваат
22

во исправна состојба, да бидат посебно обележани и секогаш достапни за употреба,
согласно со закон.
Согласно Законот за заштита и спасување (Сл.весник на Р.М. бр. 93/12, 41/14,
129/15, 71/16 и 106/16) член 70, 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 и да прибави
согласност за застапеноста на мерките за заштита од пожари, експлозии и опасни материи.
Согласност за застапеност на мерките за заштита од пожари, експлозии и опасни материии
дава Дирекцијата, односно нејзините подрачни организациони единици за заштита и
спасување. Директорот на Дирекцијата ја утврдува содржината на елаборатот за заштита
од пожари, експлозии и опасни материи. Директорот на Дирекцијата ги пропишува
мерките за заштита од пожари, експлозии и опасни материи. 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 на овој член се применуваат
важеките мерки, нормативи и стандарди кои се однесуваат на заштита и спасување.
 Заштита од неексплодирани убојни и други експлозивни средства
Согласно Законот за заштита и спасување, заштитата од неексплодирани убојни и
други експлозивни средства опфаќа пребарување на теренот и пронаоѓање, пронаоѓање на
неексплодираните убојни средства, обележување и обезбедување на теренот,
онеспособување и уништување на сите видови на неексплодирани убојни и други
експлозивни средства како и транспорт 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.
Поради ова при превземање на активности за градба на објектите потребно е
теренот да се испита.
Стандардните оперативни процедури за заштита од неексплодирани убојни и
други експлозивни средства ги пропишува директорот на Дирекцијата.
 Заштита и спасување од урнатини
При планирањето е водено сметка да не се создаваат тесни грла на
сообраќајниците, зони на тотални урнатини. Заштитата од урнатини се обезбедува со
изградба на оптмално отпорни објекти согласно сеизмолошката карта на Р.Македонија,
изградени со помала количина на градежен материјал и релативно помали тежини.
При проектирањето да се води сметка да не се создаваат тесни грла на
сообраќајниците.
Анализираниот простор се наоѓа во подрачје каде се можни потреси со јачина до 80
по МКС, што наметнува задолжителна примена на нормативно-правна регулатива, со која
се уредени постапките, условите и барањата за постигнување на технички конзистентен и
економски одржлив степен на сеизмичка заштита, кај изградбата на новите објекти.
Густината на објектите односно нивното растојание е планирано во доменот на
сеизмичкото проектирање со помали висини на објектите и со поголеми попречни
профили на сообраќајниците, со што во случај на сеизмичко рушење може да се обезбеди
проток на луѓе и возила.
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 Заштита и спасување од техничко-технолошки катастофи
Заради постигнување на целосна заштита на луѓето, материјалните добра и
потесната и пошироката животна средина потребно е одржување на опремата и
инсталациите, заради одбегнување на технолошките катастрофи, ограничување на појава
на пожар или експлозија, и заштита на животната средина во смисол на ограничување на
ефектите или последици од пожар и експлозии.
Планирањето на заштитата и спасувањето од техничко-технолошки несреќи опфаќа
процена на можните загрозувања на населението, материјалните добра и животната
средина во техничко-технолошки несреќи предизвикани од различни причини. Има
можности за технолошките катастрофи, со оглед на намената на просторот, потребно е
стручно ракување со сите уреди. Случајните инциденти може да се идентификуваат како
инциденти со оштетувања на инфраструктурните водови во случај на интервенција или
механички оштетувања. Овие инциденти немаат битно влијание врз околината, бидејчи
можна е брза реакција. Инфраструктурните водови се водат на пропишани сигурносни
растојанија во јасно деиниран инфраструктурен коридод, така да можните оштетувања се
сведени на минимум. Инфраструктурните водови мора да се постават спрема техничките
нормативи и стандарди кои ќе ја обезбедат нивната сигурност, безбедност и долготрајност
во експлоатација, ракување и одржување. При примена на планските решенија на
инфрастуктурниот проект да се почитува Законот за заштита и спасување.
 Евакуација
Со евакуацијата се врши планско, организирано и контролирано преместување на
населението, материјалните 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 во подрачјето со кое се врши евакуација, може да се евакуира во друга
општина на одредено место и во одредено време.
 Згрижување на загрозеното и настраданото население
Згрижување на настрадано и загрозено население е предвидено огласно член 86
од Законот за заштита и спасување. Згриживањето опфаќа прифаќање, сместување и
обезбедување на основните 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 или средства за живеење и кое поради загрозеност се задржува надвор
од своето место на живеење. На просторот од парцелата постои можност од згрижување на
загрозеното и настраданото население со оглед на нејзината намена.
 Мерки за радиолошка, хемиска и биолошка заштита
Радиолошката, хемиската и биолошката заштита опфаќаат мерки и средсства за
навремено откривање, следење и контрола на опасностите од последиците од несреќи со
опасни материи, како и последиците од радиолошко, хемиско и биолошко оружје,
превземање на мерки за заштита и одсгранување на последиците од нив.
 Прва медицинска помош
Прва медицинска помош согласно член 88 од Законот за заштита, опфаќа
превземање на хигиено-епидемиолошки мерки, укажување на прва медицинска помош со
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стандардни и прирачни средства на местото на повредувањето-заболувањето, медицинска
тријажа на повредените и заболените и транспорт до најблиските здравствени установи.
Потребната организација за спроведување на прва медицинска помош се утврдува
во плановите за заштита и спасување. Временскиот рок за дејствување на возилата за брза
помош за овој проектен опфат во реонот на амбуланта и клиника изнесува 15-20 мин.
 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 дејства на природните непогоди, екплозии и други несреќи. Превентивните
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 институции учествув 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.
 Заштита и спасување на растенија и производи од растително потекло
Заштита и спасување на растенијата и производите од растително потекло опфаќа
превентивни и оперативни мерки и активности за заштита од растителни болести,
епифототии, штетници, плевели, радиолошка, хемиска и биолошка контаминација и други
видови на загрозување.
Превентивните мерки за заштита и спасување на растенијата и производите од
растително потекло ги спроведуваат надлежните органи и институции во нивното
секојдневно работење. Во спроведувањето на оперативните мерки, покрај надлежните
органи и институции учествува и Дирекцијата со своите единици и тимови.
 Заштита на амбиентален воздух
Во однос на заштита на воздухот може да се каже дека со планот се предвидува
градба која не произведува енергенти кои би го загадиле воздухот.
 Заштита на водата
Заштитата на водата се третира како превентивна заштита. Превентивната заштита
на водата при подземно воење на инфраструктурните водови за водоснабдување и
прифаќање на отпадните води, како подземни инсталации, се однесува во нивната
монтажа, експлоатација, одржување и интервенција. Инфраструктурните водови треба да
бидат поставени во согласност со постојните технички нормативи и стандарди кои ќе ја
обезбедат нивнаа сигурност, безбедност и долготрајност во експлоатацијата, ракувањето и
одржувањето. Изборот на материјалите да биде во согласност со важечките стандарди и
нормативи.
Секој друг извор на загадување на водата ќе се утврди дополнително преку
посебните проекти за градбата, при што Заштитата на животната средина, со посебен осврт
на заштитата на водата, мора посебно да биде обработена и во кој децидно, плански, ќе
бидат дефинирани заштитните мерки.
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 Заштита на почвата
Не се очекува загадување на почвата и површинските води од пестициди. Секој
друг извор на загадување на почвата ќе се утврди дополнително преку посебните проекти
за градбата, при што Заштитата на животната средина, со посебен осврт на заштитата на
почвата, мора посебно да биде обработена и во која децидно и плански ќе бидат
дефинирани заштитните мерки.
 Управување со отпад
При управувањето со отпадот, од претхнодно извршена селекција, отпадот треба
да биде преработен по пат на рециклирање, повторно употребен или во друг процес на
екстракција на секундарните суровини или да се користи како извор на енергија, со се цел
намалување на количествата кои завршуваат во депомијата. Ова е во фунцкија на
суровинските и енергетските заштеди. Остатокот од отпадот се предвидува организирано
да се прифати, да се транспортира и депонира во најблиската санитарна депонија. Секој
друг вид на отпад, кој може да се очекувам мора да се третира дополнително, преку
посебните Идејни проекти за градба, при што Заштита на животната средина, со посебен
осврт на третманот на отпадот, мора посебно д абиде обработена и во која децидно,
плански, ќе бидат дефинирани заштитните мерки.
 Заштита и спасување од лизгање и свлекување на земјиштето
Заштита и спасување од лизгање и свлекување на земјиштето е мерка која треба да
се предвиди и и пропише согласно законската регулатива. При изработката на Основниот
проект, доколку истиот преставува можно настанување на свлекување на земјиштето,
потребно е да се изготви елаборат од извршените геомеханички, геолошки и
хидротехнички испитувања.
5.3 Обезбедување на пристапност за лица со инвалидност
Домовањето, мобилноста и пристапноста се основни предуслови за спроведување
на сите активности во секојдневното живеење на лицата со инвалидност и нивното
вклучување во заедницата.
За сите овие подрачја се воочува потребата за развој на стандардите. Потребно е
во сегментот на пристапноста да се градат собраќајници со спуштени рабници, раскрсници
со звучни семафорски уреди, со тактилни површини за слепите лица, како и звучни и
виузуелни најави во возилата на јавниот превоз, со можност слепото лице да користи куче водич во сите средства на јавниот превоз и влез во сите градби за јавни намени.
Во градскиот и меѓуградскиот јавен сообраќај да се воведат адаптирани
нископодни автобуси. Треба да се обрне посебно внимание за воведување на
приспособени меѓуградски авотбуски линии. Неопходна е достапност на јавниот превоз на
сите линии, пристапност на возниот ред и на возилата и обезбедување на давање јасни и
достапни информации на терминалите и во возилата.
Во периодот на спроведување на Стратегијата, една од најважните задачи треба да
биде промовирањето на „Универзалниот дизајн“. „Универзалниот дизајн“ означува
оформување на производите, опкружувањето, програмите и услугите, на начин да може да
ги користат сите луѓе во најголема можна мера, без потреба од риспособување или
посебнооформување.
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Посебна цел: Обезбедување на пристапност и достапност во сите сегменти на
живеење.
Мерки:
- Да се воспостави опкружување пристапно за лицата со инвалидност со примената
на начелата на универзалниот дизајн избегнувајќи на тој начин создавање на нови пречки;
- Да се овозможи достапност на превозот за сите лица со инвалидност;
- Да се развијат едукациски програми врзани со примената на Универзалниот
дизајн;
- Да се обезбеди пристап до информациите и комуникациите за сите лица со
инвалидност;
- Да се обезбеди примена на современите технологии;
- Да се воспостав и систем на помош при решавањето на станбеното прашање за
лицата со инвалидност.
5.4 Мерки за заштита на природното и културното наследство
Во своето милениумско постоење, човековата цивилизација, од праисторијата до
денес, на територија на Р.Македонија, оставила значајни траги од вонредни културни,
историски и уметнички вредности, кои го потврдуваат постоењето, континуитетот и идентитетот
на македонскиот народ на овие простори.
Просторниот аспект на недвижното културно наследство е предмет на анализа во
корелација со долгорочната стратегија за економски, општествен и просторен развој, односно
стратегијата за зачувување и заштита на тоа наследство во услови на пазарно стопанство.
Републичкиот завод за заштита на спомениците на културата, за потребите на
Просторниот план на Републиката, изготви Експертен елаборат за заштита на недвижното
културно наследство во кој е даден Инвентар на недвижно културно наследство од посебно
значење.
Согласно Законот за заштита културното наследство (Сл.весник на РМ бр. 20/04, 71/04,
115/07, 18/11, 148/11, 23/13, 137/13, 164/13, 38/14, 44/14, 199/14, 104/15, 154/15, 192/15, 39/16
и 11/18), видови на недвижно културно наследство се: споменици, споменички целини и
културни предели.
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ГРАФИЧКИ ДЕЛ
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РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
ОПШТИНА КОЧАНИ
Број. 22-30/388 од
26.08.2021год.
Одделение за урбанизам и
заштита на животната средина

ИЗВОД ОД ПЛАН: ТБ.бр. 011/2004
ДУП Урбан модул А-15/1
ОДЛУКА БРОЈ: 07-732/1 од 30.06.2005г.
НАМЕНА НА ГРАДБА: _/_
Ул. ,, 14-та Бригада ,, Бр. _/_
КО: Кочани
ДЛ: 39
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Графички приказ:

КП. _/_
М= 1:1000
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ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ Скопје
Друштво за дистрибуција на електрична енергија
Бр. 10-55/4 – 388 од 23.08.2021
Скопје

Одговорно лицe: Марко Бирачоски
Контакт телефон: +389 72 933 219

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

Почитувани,
Во врска со Вашиот допис број 0801/549/21 од 22.09.2021 година, со кој барате да дадеме
мислење за Барање мислење за УПИ за изградба на препумпна станица на ул.14-та бригада за дел од
системот „Висока зона на притисок на град Кочани“, Општина Кочани , ве известуваме дека немаме
забелешки за постојните и новопланираните електроенергетски објекти и инфраструктура и Ви даваме
ПОЗИТИВНО мислење.
Забелешка: По границата на парцелата е планиран нов СН кабелски вод.
Услов е кај сите вкрстувања и приближувања до електроенергетски објекти и инфраструктура, да се
запазуваат законските прописи и работни норми.
Задолжително да се предвиди заштитен појас 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

Бр. 38310
Датум: 24.09.2021
До
Друштво за трговија и услуги
Билд Урбан ДООЕЛ Скопје
Ул. Булевар Илинден бр. 107/13, 1000 Скопје

Предмет: Доставување на мислење

Согласно Вашето Барање за Мислење добиено преку информацискиот систем е-урбанизам за УПИ за изградба на
препумпна станица на ул.14-та бригада за дел од системот „Висока зона на притисок на град Кочани“, Општина Кочани,
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

Адреса
Контакт
ЕМБС

Македонски Телеком АД - Скопје
Кеј 13 Ноември бр. 6, 1000 Скопје, Р. Македонија
Телефон: +389 2 3100 200 ; Факс: +389 2 3100 300; Контакт центар 171 е-mail:
kontakt@telekom.mk; www.telekom.mk
5168660

