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Врз основа на Законот за урбанистичко планирање („Службен весник на 

РСМ“, број 32/20 и Правилникот за урбанистичко планирање („Службен весник 

на РСМ“, број 225/20, 219/21 и 104/22), а во врска со изработка на 

Урбанистички проект со план за парцелација за корекција на граница помеѓу 

градежни парцели ГП А104.5 и ГП А104.6, со намена А1 - Домување во куќи, 

од Измена и дополна на ДУП за Град Кочани, КО Кочани, Општина Кочани, 

БИЛД УРБАН д.о.о.е.л од Скопје  го издава следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПЛАНЕРИ 

 
За изработка на Урбанистички проект со план за парцелација за 

корекција на граница помеѓу градежни парцели ГП А104.5 и ГП А104.6, со 
намена А1 - Домување во куќи, од Измена и дополна на ДУП за Град Кочани, 
КО Кочани, Општина Кочани, со технички број 0801-528/22, како планери се 
назначуваат: 

 

Планер потписник: 

 Бојан Муличковски, дипл. инж. арх., овластување бр. 0.0070 

Планери: 

 Меланија Калајџиска, диа овластување бр.0.0617 

 Моника Ангеловски, м-р инж. арх., овластување бр. 0.0682 

 Лимба Минова Златески, м.и.а. овластување бр.0.0697 

 

Планерите се должни планската документација да ја изработат согласно 
Законот за урбанистичко планирање („Службен весник на РСМ“, број 32/20 и 
Правилникот за урбанистичко планирање („Службен весник на РСМ“, број 
225/20, 219/21 и 104/22) како и другите важечки прописи и нормативи од 
областа на урбанизмот. 

 

   УПРАВИТЕЛ:  БОЈАН МУЛИЧКОВСКИ 

 

Друштво за трговија и услуги 
„БИЛД УРБАН“ДООЕЛ Скопје 
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I. ПЛАНСКИ ДЕЛ 
ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ 
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- Вовед 
 
Постапката за изготвување на Урбанистички проект со план за парцелација за корекција на 

граница помеѓу градежни парцели ГП А104.5 и ГП А104.6, со намена А1 - Домување во куќи, од 

Измена и дополна на ДУП за Град Кочани, КО Кочани, Општина Кочани е започната по барање на 

инвеститорот СО-ЕМ Медикал 21 Дооел Кочани. 

 

Локалитетот се наоѓа на територијата на Кочани, а подрачјето е опфатено со следната 

урбанистичко-планска и проектна документација: 

 

 Измена и дополна на ДУП за Град Кочани и тех.исправка од Измена и дополна на ДУП за 

Град Кочани, донесени со одлука бр. 07-138 од 16.07.1998 и бр. 09-1548/1 од 
11.06.2021година 

 

Оттаму, пристапено е кон изработка на Урбанистички проект со план за парцелација за корекција 

на граница помеѓу градежни парцели ГП А104.5 и ГП А104.6, со намена А1 - Домување во куќи, 

од Измена и дополна на ДУП за Град Кочани, КО Кочани, Општина Кочани, согласно зададените 

услови од Измена и дополна на ДУП за Град Кочани и тех.исправка од Измена и дополна на ДУП за 
Град Кочани, донесени со одлука бр. 07-138 од 16.07.1998 и бр. 09-1548/1 од 11.06.2021година, 

како и согласно Законот за урбанистичко планирање („Службен весник на РСМ“, број 32/20 и 

Правилникот за урбанистичко планирање („Службен весник на РСМ“, број 225/20, 219/21 и 

104/22). 

 

Самиот Урбанистичкиот проект е изработен во склад со зададените услови со важечката 

планска документација од повисоко ниво, со Законот за урбанистичко планирање („Службен 

весник на РСМ“, број 32/20 и Правилникот за урбанистичко планирање („Службен весник на РСМ“, 

број 225/20, 219/21 и 104/22) како и останатата релевантна законска и подзаконска регулатива од 

областа на урбанистичкото планирање и проектирање. 

 

Овој Урбанистички проект со план за парцелација за корекција на граница помеѓу 
градежни парцели ГП А104.5 и ГП А104.6, со намена А1 - Домување во куќи, од Измена и 

дополна на ДУП за Град Кочани, КО Кочани, Општина Кочани се изработува согласно Законот за 

урбанистичко планирање (Сл.Весник на Рм 32/20) - Член 63, став (2) – Со урбанистички проект со 

план за парцелација може и да се поместуваат границите на соседните градежни парцели со 

катастарските парцели, коишто не можат да се исправат и усогласат со постапка за техничка грешка 

и согласно Член 57 став (3) од Правилникот за урбанистичко планирање („Службен весник на 

Република Северна Македонија“ број 225/20, 219/21 и 104/22). 

 

Со овој урбанистички проект се врши корекција на граница помеѓу градежни парцели 

поради неусогласување со градежните парцели дефинирани со Измена и дополна на ДУП за Град 

Кочани, КО Кочани, Општина Кочани на ГП А104.5 и ГП А104.6, дефинирани со Измена и дополна 

на ДУП за Град Кочани, КО Кочани. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



[oYltllso ta n Pox ' 
!oaGt'or"'- lDroorla , ycnvt,

co.En $E[HKArl 21 sooen Koqaxn
NPOEKTHA NPOTPAMA 3A 143PA6OTKA HA

6p. ZYh, u 'icrtrrrHll npoeKr co nraH 3a napqenaqHra 3a KopeKqhra Ha rpaHxqa noMery rpaAexHh

Zq.r2 rt]taptre,'u fn Al&ArSx fn A104.6, co HaMeHa A1 - AoMyBalbe ao ryrira, o4 143MeHa r AonorHa Ha

flVfl aa fpag KoraHlr, KO KoqaH[, Onuirhxa Ko'iaHlt

BoBeA

npoeKrHara nporpaMa e uapa6oreua cor,flacHo 9neH 60, roqxa 1o4 llpaanrHnx :a
yp6arncrurxo naaHhpabe (CnyH6eH 8ecHfiK Ha PM 6p. 225/20, 2L9l2L A 104/22). tlpoexrsara
nporpaMa rpe6a 4a oBo3Mox,1 r:pa6orxa ua Yp6aurcrrrxr npoexr co nnax aa napqelaqrja sa

xopexquja Ha rpaHhl{a norvrefy rpa4exxh napqerh fn 4104.5 h fn 4104.6, co HaMeHa 41 -

AoMyBalbe ao xy(r, oA ,'l3MeHa x AonorHa Ha Ayn 3a fpaA KoqaHh, KO KoqaH]4, OnurhHa

KoqaHr4 14 hcl4or rpe6a ga 6npe rapa6oreu corracHo 3axonor sa yp6atltcruvxo n^aHtapa$e

(C.n.aecHrax Ha P.M. 6p. 3zl20l q npalhn+ux :a yp6aHrcrusxo nnaHrlpaFbe (Cnyx6eH BecHrK Ha PM

6p.225/20, 219121 u 104/22).
OBoj yp6aHr4crh.rKr4 npoexr co nraH 3a napqenaqria sa xopexqrja Ha rpaxrqa nottery

rpaAexHx napqenx fn 4104.5 la fn A104.6, co HaMeHa At - AoMyBabe ao xytir't, oA l43MeHa u

aonorHa xa AVI'I sa fpa,q Ko.{aHh, KO KoqaHH, Onrurrsa KoqaHH ce ra:pa6oryea cornacHo 3axoHot

:a yp6aurcrrvxo nnaH palbe (Cn.Becrrax Ha PM 32120J - tlneH 63, crae (2) - Co yp6axucrrvxu

npoe(T co nnaH 3a napqenaqrja r,roxe h Aa ce noMecryBaar rpaHhL{l,4re Ha coceAHhre rpaAexH

napqen co KaracrapcKuTe napqen14/ Kol4txro He Moxar Aa ce hcnpaSar h ycornacar co nocTan(a 3a

TexHvqKa rpeuxa.

Onxc Ha npoeKTeH ondar
FocranRa 3a v3rorByBaFbe Ha yp6aHrcrhqKx npoexT co nraH 3a napqenaqrla aa ropexqria

Ha rpaHhqa nonneiy rpa4exxh napqenh fn A104.5 h fn A104.6, co HaMeHa A1 -,qoMyBalbe Bo

xy(n. o4 143MeHa 14 AononHa Ha Ayn sa fpaA Ko'{aHh, KO Ko.{aHh, OnuJTl4Ha Ko'{aHh e noKpeHara

no ruuqujartea Ha no,nHoMoulH14Kor 14 concrBeHhRor Ha Kara cra pcK l,4Te, oAHocHo rpaAexHhre

napqen14.

rpaHuL{ara Ha npoeKrHr,lor onQar ce noKnonyBa co rpaHt-rLlara Ha rpaAexHhre napqeln f[l
A1O4.5 ra fn 4104.6 oA h3MeHa H Aono,nHa Ha Ayn 3a fpaA Ko'{aHh, KO Kouaxr, On!.lrhHa

KoqaHH, AoHeceH co o,qnyRa 6p 07-138 oA 16.07.1988 u O9-L548/1 op' Lt.06.202L roAkHa, 3a Kor

napqenh ce 4o6reHu l4:oo4 op, nnaH co 6p, 2A301227 oA 30.06.2022 roAhHa r 22-30/228 oA

30.06.2022 roNlHa.

npoerrxrtre 6aparra sa rpaA6l4re go pai xhre Ha npoexrnhor ondar
Ha MeHa : VHAVBuAyanHo AoMyBaFbe
KarHocr : n+2
MaKCnMa,lHa BhchHa Ao BeHeq H=10,50M

llorpe6uo e Aa ce noqhryBaar napaMerp re AaAeH co M3BoA oA nnar co 6p. 20-30/227 oA

30.06.2022 roA,4Ha h 22-301228 oA 30.06.2022 roAnHa.

np!4rl,4Hara :a lrepa6orxa Ha Yp6axrcrlt.txx npoeKT co nnaH 3a napqenar-1rja sa ropexqria
Ha rpaHhqa nomeiy rpa4exux napqerh fn A1O4.5 11 fn A104.6, co HaMeHa A1 - AoMyBa$e Bo

xyrir, o4 !43MeHa AononHa Ha Ayn 3a fpaA KoqaHH, KO Ko'{aHr4, Onurrrxa KoqaHh, e nopa,q[

norpe6ara Aa ce r3Bptxh Kopexqhia Ha rpaHHqa nomefy rpa4exHx napqerx nopaAh

HeycornacyBalbe co rpaAer{Hxre napqenh 4eQrxnpann co l,l3MeHa ,l AononHa Ha Ayn 3a fPaA

Ko,{aHh, KO Kovaxr, OnruT,rua KoqaHh, a sp3 ocHoBa xa 3axouor ea yp6axucrruxo nraHxpa}be

(Cn.Becrux Ha PM 32/20) - i{neH 63, craB (2} co xor o46pe46ra roa h ce Ao3BonyBa'

ll poexrxn 6aparua aa uxdpacrpvxrvpa
nnaHUpaHara rauQpacrpyxrypa co l43MeHa n AorlorHa Ha Ayn 3a lpa4 Kovaxn, KO Ko'{aHh,

OnurrhHa Ko,.{aHh, AoHeceH co oAnyKa 6p 07-138 oA 16,07.1988 v' 09-L548/t oA 11.06.2021

roAhHa, Bo qenocT Aa ce noqrTyBa.

AoKonKy nph u3BeAyBalbe Ha:eiujanrre pa6orr ea nocraByBalbe Ha o6jexror, ce HahAe Ha

apxeo.nourKrl apreQaxrr, oAHocHo AojAe go orpHHBalbe Ha Marepl4janHI ocraror{h co (ynrypHa

r4cropr,4c1a BpeAHocr, norpe6Ho e Aa ce nocran Bo cor/racHocr co qneH 65 o4 3axoHor 3a 3aur14ra

Ha KynrypHoro HacneAcrBo (Cnyx6ex BEcHt4K Ha PM 20/04,115107, tgll]., 1"481fi, z3l1'3,137/13,
L64/L3,3S/t4, 44/L4, 199114, 104115, L54/Ls, 192115, 3911'6, 1.1'/1'8 A 20/19, oooAHocHo BeAHaur



Aace3anpecooTnollHartlrpaAexH[aKTl4BHocTl.lhAacel43BecThHaAnexHaTa]'lHcTuryql4ja3a
3auT!4Ta Ha XynrypHoTo HacneAcTBo Bo cMt4cra Ha qneH 1"29 oA 3aKoHoT

ApylurBo 3a n Por3 BoAcrBo,
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2. Инвентаризација на снимен изграден градежен фонд, вкупна физичка 
супраструктура и инфраструктура во рамки на проектниот опфат 
 

Просторот дефиниран за изработка на Урбанистички проект со план за парцелација за 

корекција на граница помеѓу градежни парцели ГП А104.5 и ГП А104.6, со намена А1 - Домување 

во куќи, од Измена и дополна на ДУП за Град Кочани, КО Кочани, Општина Кочани, со својата 

местоположба припаѓа на територија на Општина Кочани. 
 

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 на просторот нема  изградени објекти, а со 

овој урбанистички проект просторот треба програмски да се изработи и дополни за реалните 

потреби 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.  
 

За комуналната инфраструктура, водовод, фекална, атмосферска канализација и електро-

енергетска инфраструктура преку постапка за податоци, информации и мислења, во дигиталниот 

систем е-урабнизам, со број на постапка 44359 , евидентирано е следното: 

 
 

 Согласно добиено писмо од Агенција за цивилно воздухопловство со бр. 12-8/695 од 

06.07.2022 градбите од планскиот опфат не претставуваат препрека и нема да влијаат 

на безбедноста на цивилниот воздушен сообраќај и може да се планира без посебни 

услови и ограничувања 

 Согласно добиено писмо од АЕК со бр. 1404-2101/2 од 25.07.2022 нема податоци за 

изградени јавни ел.комуникациски мрежи и системи. 

 Согласно добиено писмо од НЕР со бр. 15-2179/2 од 20.07.2022 нема изградено и нее 
планирана изградба на гасовод. 

 Согласно добиено писмо од Електродистрибуција со бр 10-26/2-431 од 14.07.2022, 

постои подземна 0.4 кв ел. Мрежа. 

 Согласно добиено писмо од Телеком АД Скопје со бр 44359 од 08.07.2022, не постои 

МКТ инфраструктура во рамки на опфатот. 

 Согласно добиено писмо од Јавно претпријатие за државни патишта со бр 10-6773/2 

од 15.07.2022 проектниот опфат не граничи со државен пат. 

 Согласно добиено писмо од МЕПСО со бр 11-3970/1 од 21.07.2022 проектниот опфат 

не се пресекува со ЕЕ објекти во сопственост на АД МЕПСО. 

 Согласно добиено писмо од ГАМА со бр, 0308-1439/2 од 20.07.2022 нема проектиран 

и изведен гасовод. 

 
Инвентаризација на сообраќајната инфраструктура 

При инвентаризација на просторот согледано е дека пристапот е овозможен од јужната страна 

на парцелата, преку планирана улица која е дефинирана со ДУП. 
 
 

Инвентаризација на хидротехничката инфраструктура 
Не се добиени податоци за хидротехничка инфраструктура. Доколку постои инфраструктура да 

се приклучат новите градби на мрежата согласно стандардите. Доколку не постои, да се предвиди 

бунар. 
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Инвентаризација на електротехничката инфраструктура 

Податоците за постојната електроенергетската инфраструктура и супраструктура се добиени од 

ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ Скопје и од МЕПСО; и како што е погоре наведено постојат инсталации 

во близина и во рамки на опфатот во сопственост на ЕВН Електродистрибуција. 
 

Инвентаризација на телекомуникациска инфраструктура 

Од страна на надлежните телекомуникациски правни субјекти доставени се податоци дека не 
постојат инсталации во рамки на проектниот опфат. 

 
3. Опис и образложение на проектниот концепт на урбанистичкото решение на градежната 

парцела, во која е утрврден простор определен со градежни линии 
 

3.1 Дејности и активности кои се одвиваат во градбите во градежната парцела со нумерички 
показатели на урбанистичките параметри за секоја градба поединечно 

 

Со овој Урбанистички проект со план за парцелација за корекција на граница помеѓу 

градежни парцели ГП А104.5 и ГП А104.6, со намена А1 - Домување во куќи, од Измена и дополна на 

ДУП за Град Кочани, КО Кочани, Општина Кочани со предвидена намена А1 – домување во куќи се 

врши корекција на граница помеѓу градежни парцели поради неусогласување со градежните парцели 
дефинирани со Измена и дополна на ДУП за Град Кочани, КО Кочани, Општина Кочани на ГП А104.5 и 

ГП А104.6, дефинирани со Измена и дополна на ДУП за Град Кочани, КО Кочани. 

 

Локалитетот се наоѓа на територијата на Кочани, а подрачјето е опфатено со следната 

урбанистичко-планска и проектна документација: 
 

 од  Измена и дополна на ДУП за Град Кочани и тех.исправка од Измена и дополна на 
ДУП за Град Кочани, донесени со одлука бр. 07-138 од 16.07.1998 и бр. 09-1548/1 од 
11.06.2021година 

 

Овој Урбанистички проект се изработува согласно Законот за урбанистичко планирање 

(Сл.Весник на Рм 32/20) - Член 63, став (2) – Со урбанистички проект со план за парцелација може и да 

се поместуваат границите на соседните градежни парцели со катастарските парцели, коишто не можат 

да се исправат и усогласат со постапка за техничка грешка и согласно Член 57 став (3) од Правилникот 

за урбанистичко планирање („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 225/20, 219/21 

и 104/22). 

 

Образложението по кои се прави овој  урбанистички проект е следно :  При преклопување на 

градежните парцели А104.5 и А104.6 дефинирани со Измена и дополна на ДУП за Град Кочани, КО 

Кочани, Општина Кочани врз основа на актуелните катастарски планови на Агенцијата за катастар на 

недвижности, може да се воочи дека меѓусебната граница на планираните градежни парцели не ја 

следи границата помеѓу катастарските парцели КП 15409/4 и 15407/2, КО Кочани. Основно, онака како 

што се планирани градежните парцели со важечкиот план, се зафаќаат и мали делови од соседната 

катастарска парцела. 

 

Планираната градежна парцела А104.5 е планирана со зафаќање на најголем дел од КП 15409/4, а дел 
од оваа КП (дел со големина од 2m²) останува надвор од градежната парцела - во склоп на соседната 

ГП А104.6, а истовремено со градежната парцела се зафаќа и мал дел од КП 15407/2 (дел со големина 

од 2m²). 

 

Планираната градежна парцела А104.6 е планирана со зафаќање на најголем дел од КП 15407/2,а дел 

од оваа КП (дел со големина од 2m²) останува надвор од градежната парцела - во склоп на соседната 

ГП А104.5, а истовремено со градежната парцела се зафаќа и мал дел од КП 15409/4 ((дел со големина 

од 2m²). 
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Согласно горенаведенето, се спроведува Урбанистички проект со план за парцелација за корекција 

на граница помеѓу градежни парцели ГП А104.5 и ГП А104.6, со намена А1 – Домување во куќи, од 

Измена и дополна на ДУП за Град Кочани, КО Кочани, Општина Кочани, кој подразбира корекција на 

границата помеѓу планираните градежни парцели А104.5 и А104.6 на начин на кој што истите доследно 

коинцидираат со границата помеѓу катастарските парцели КП 15409/4 и КП 15407/2, осносно потребно 

е графичко корегирање на границата. 

 
 Површината на проектниот опфат изнесува вкупно 1044м², а површината на градежната 

парцела е 458м2 и 587м2. 

 
 

Намената на градежната парцела е преземена од Измена и дополна на ДУП за Град Кочани и 

тех.исправка од Измена и дополна на ДУП за Град Кочани, донесени со одлука бр. 07-138 од 16.07.1998 
и бр. 09-1548/1 од 11.06.2021година 

 

А1 – домување во куќи 

 
Границите на проектниот опфат се со следните координати: 
 

 
 
Во проектниот опфат влегуваат КП 15409/4 и КП 15407/2, КО Кочани, О.Кочани. 

 

Нумерички показатели за градежната парцела и градба во проектниот опфат: 

 

ГП А104.5 

Намена на градба : А1 – Домување во куќи 

Површина на ГП   458 м2 
Површина за градење   197м2 

Процент на изграденост  43% 

Коефициент на искористенoст  1.3 

Максимална висина до венец  Н=10,50м 

Катност     П+2 

 
ГП А104.6 

Намена на градба : А1 – Домување во куќи 

Y X

1 7617491.33 4641764.07

2 7617503.76 4641765.45

3 7617503.77 4641765.29

4 7617505.3 4641746.16

5 7617504.45 4641743.92

6 7617503.28 4641742.49

7 7617501.55 4641741.61

8 7617480.12 4641740.12

9 7617459.58 4641738.71

10 7617457.924 4641761.095

11 7617469.32 4641761.76

12 7617478.13 4641762.58

13 7617478.16 4641762.26

14 7617481.49 4641763.1

15 7617481.51 4641762.89

16 7617486.4 4641763.35

17 7617486.38 4641763.58

18 7617491.33 4641764.07
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Површина на ГП   587 м2 

Површина за градење   257м2 

Процент на изграденост  44% 

Коефициент на искористенoст  1.3 

Максимална висина до венец  Н=10,50м 

Катност     П+2 

 

 
 

 
 

3.2 Внатрешни  сообраќајници и начин на обезбедување на потребен број на паркинг места  

 

Главниот сообраќаен пристап до градежните парцели е дефиниран со Измена и дополна на ДУП 

за Град Кочани и тех.исправка од Измена и дополна на ДУП за Град Кочани, донесени со одлука 

бр. 07-138 од 16.07.1998 и бр. 09-1548/1 од 11.06.2021 година  е од јужната страна, преку која се 
пристапува. 

 

Нивелманско решение 

Нивелетското решение ја почитува зададената нивелација со важечкиот план, како и 

фактичката состојба на лице место. Подолжните падови се движат во рамките на дозволените.  
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ГП 

А104.5
458m2 А1 - ДОМУВАЊЕ ВО КУЌИ 10.50 m П+2 458m2 197m2 590m2 43% 1.3

ГП 

А104.6
587m2 А1 - ДОМУВАЊЕ ВО КУЌИ 10.50 m П+2 587m2 257m2 771m2 44% 1.3

1044m2 454m2 1361m2 43% 1.3

1044m2

ВКУПНО ОПФАТ:

Број на ГП 104.5

Намена A1 - Домување во куќи

Површина за градење 197m2

Површина на градежна парцела 458m2

Макс. Висина 10.5

Катност П+2

Процент на изграденост 43%

Коефициент на искористеност 1.3

Број на ГП 104.6

Намена A1 - Домување во куќи

Површина за градење 257m2

Површина на градежна парцела 587m2

Макс. Висина 10.5

Катност П+2

Процент на изграденост 44%

Коефициент на искористеност 1.3

Нумерички показатели согласно ДУП за ГП A104.6

Нумерички показатели согласно ДУП за ГП A104.5
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Паркирање 

 

Потребниот минимален број на паркинг места e во склад Изводот од : Измена и дополна 

на ДУП за Град Кочани, донесени со одлука бр. 07-138 од 16.07.1998 и бр. 09-1548/1 од 11.06.2021 

година. 

Во ГП 104.5 обезбедени се 6 паркинг места во рамки на подземен паркинг, до кои се 

пристапува преку рампа, и 5 паркинг места во рамки на приземно ниво (дворно место) до кои се 
пристапува преку пристапната улица од јужната страна. 

Во ГП 104.6 обезбедени се 11 паркинг места во рамки на градежната парцела (дворно 

место) до кои се пристапува преку пристапната улица од јужната страна и источната страна,  

 

3.3 Партерно решение со хортикултура 

 

За градежната парцела изработен е и предлог на партерно уредување на парцелата. 

Зеленилото во рамките на градежната парцела ќе има значајна функција во заштита на животната 

средина, но ќе има и забележителни пејзажни ефекти. Процентот на озеленетоста во рамките на 

градежната парцела треба да изнесува минимум 20% согласно Законот за урбано зеленило 

(Сл.Весник на РМ со бр. 11/18 и 42/20).  

 

3.4 Водови и инсталации на инфраструктурите 

 

Основните решенија за водовод, фекална и атмосферска канализација за Урбанистичкиот 

проект со план за парцелација, се изработени врз основа на следните подлоги и податоци: 

- нивелациско решение на парцелата и сообраќајниците во границите на проектниот опфат 

и неговата непосредна околина, 

- претходно одобрена документација и  

- техничките прописи за проектирање на овој вид на инсталации 
 

Водовод и канализација 

Приклучокот со примарниот вод да се изврши според важечките стандарди и нормативи за тој 

вид инфраструктура. 
 

Фекална канализација 

Фекалната канализација и приклучувањето на предвидената внатрешната фекална 

канализација е кон овој вод како краен реципиент. 
 

Атмосферска канализација 

При изработка на основните проекти за градежната парцела, трасите на атмосферската 

канализација ќе се доразработат, односно ќе се усогласат со проектните решенија за хидротехничка 

инфраструктура од тие проекти. 
 

Електро - енергетика и ПТТ инсталации 

Од страна на Електродистрибуција дооел Скопје, според добиеното писмо во близина на 

проектниот опфат има инсталации во нивна надлежност, односно нисконапонски 0,4 подземен вод 
Кабловското напојување со среднонапонска и нисконапонска ел. мрежа ќе се определи во 

понатамошниот тек на разработка на техничката документација, односно со изработка на идејни и 

главни проекти за електрична мрежа од страна на стручните служби на ЕВН Македонија. 

Согласно добиеното писмо од МЕПСО, нема постојни и планирани инсталации во нивна 

надлежност. 
 

Телефонска мрежа 

Согласно добиените информации од телекомуникациските правни лица, на посочената 

предметна локација, нема податоци за изградени јавни електронски комуникациски мрежи. За 

дефинирање на потребниот број на телефонски приклучоци, од првостепено значење е намената на 
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објектот. Димензионирањето на бројот на телефонски приклучоци треба да се врши според нивната 

големина, нивната функција и слични критериуми. 

Поврзувањето на телефонски потрошувачи ќе се изведе во склад со развојните програми на 

Македонски телекомуникации. 

 

4. Опис и образложение на парцелацијата 

 
Урбанистички проект со план за парцелација за корекција на граница помеѓу 

градежни парцели ГП А104.5 и ГП А104.6, со намена А1 - Домување во куќи, од Измена и 
дополна на ДУП за Град Кочани, КО Кочани, Општина Кочани се изработува согласно 
Законот за урбанистичко планирање (Сл.Весник на Рм 32/20) - Член 63, став (2) – Со 
урбанистички проект со план за парцелација може и да се поместуваат границите на 
соседните градежни парцели со катастарските парцели, коишто не можат да се исправат и 
усогласат со постапка за техничка грешка и согласно Член 57 став (3) од Правилникот за 
урбанистичко планирање („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 225/20, 
219/21 и 104/22). 

 
Со овој урбанистички проект се врши корекција на граница помеѓу градежни парцели 

поради неусогласување со градежните парцели дефинирани со Измена и дополна на ДУП за 
Град Кочани, КО Кочани, Општина Кочани на ГП А104.5 и ГП А104.6, дефинирани со Измена и 
дополна на ДУП за Град Кочани, КО Кочани. 

 
Образложението по кои се прави овој Урбанистички проект со план за парцелација за 

корекција на граница помеѓу градежни парцели ГП А104.5 и ГП А104.6, со намена А1 - 
Домување во куќи, од Измена и дополна на ДУП за Град Кочани, КО Кочани, Општина 
Кочани е следно. При преклопување на градежните парцели А104.5 и А104.6 дефинирани со 
Измена и дополна на ДУП за Град Кочани, КО Кочани, Општина Кочани врз основа на 
актуелните катастарски планови на Агенцијата за катастар на недвижности, може да се воочи 
дека меѓусебната граница на планираните градежни парцели не ја следи границата помеѓу 
катастарските парцели КП 15409/4 и 15407/2, КО Кочани. Основно, онака како што се 
планирани градежните парцели со важечкиот план, се зафаќаат и мали делови од соседната 
катастарска парцела. 
 

Планираната градежна парцела А104.5 е планирана со зафаќање на најголем дел од 
КП 15409/4, а дел од оваа КП (дел со големина од 2m²) останува надвор од градежната 
парцела - во склоп на соседната ГП А104.6, а истовремено со градежната парцела се зафаќа и 
мал дел од КП 15407/2 (дел со големина од 2m²). 
 

Планираната градежна парцела А104.6 е планирана со зафаќање на најголем дел од 
КП 15407/2,а дел од оваа КП (дел со големина од 2m²) останува надвор од градежната 
парцела - во склоп на соседната ГП А104.5, а истовремено со градежната парцела се зафаќа и 
мал дел од КП 15409/4 ((дел со големина од 2m²). 
 

Согласно горенаведенето, се спроведува Урбанистички проект со план за парцелација 
за корекција на граница помеѓу градежни парцели ГП А104.5 и ГП А104.6, со намена А1 - 
Домување во куќи, од Измена и дополна на ДУП за Град Кочани, КО Кочани, Општина 
Кочани, кој подразбира корекција на границата помеѓу планираните градежни парцели 
А104.5 и А104.6 на начин на кој што истите доследно коинцидираат со границата помеѓу 
катастарските парцели КП 15409/4 и КП 15407/2, осносно потребно е графичко корегирање на 
границата. 
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Согласно опишаната корекција, истата може да се постигне со изработка на 
Урбанистички проект кое е дозволено со Законот за урбанистичко планирање и Правилникот 
за урбанистичко планирање, а во сѐ согласно дозволеното со Член 63 став (2) од Законот за 
урбанистичко планирање („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 32/20) и 
Член 57 став (3) од Правилникот за урбанистичко планирање („Службен весник на Република 
Северна Македонија“ број 225/20, 219/21 и 104/22). 
 
За  градежните парцели се дадени следниве параметри согласно Извод од ДУП кои треба да 
се почитуваат 

 
ГП А104.5 
Намена на градба : А1 – Домување во куќи 
Површина на ГП   458 м2 
Површина за градење  197м2 
Процент на изграденост  43% 
Коефициент на искористенoст 1.3 
Максимална висина до венец Н=10,50м 
Катност    П+2 
 
ГП А104.6 
Намена на градба : А1 – Домување во куќи 
Површина на ГП   587 м2 
Површина за градење  257м2 
Процент на изграденост  44% 
Коефициент на искористенoст 1.3 
Максимална висина до венец Н=10,50м 
Катност    П+2 
 
 

Со овој Урбанистички проект со план за парцелација се предвидуваат следните 

урбанистички параметри: 
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ГП 

А104.5
458m2 А1 - ДОМУВАЊЕ ВО КУЌИ 10.50 m П+2 458m2 197m2 590m2 43% 1.3

ГП 

А104.6
587m2 А1 - ДОМУВАЊЕ ВО КУЌИ 10.50 m П+2 587m2 257m2 771m2 44% 1.3

1044m2 454m2 1361m2 43% 1.3

1044m2

ВКУПНО ОПФАТ:
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Површината на проектниот опфат изнесува вкупно 1044м². 

 
Границите на проектниот опфат се со следните координати: 

 

 
 

Во проектниот опфат влегуваат КП 15409/4 и КП 15407/2, КО Кочани, О.Кочани. 
 

Пристапот е обезбеден преку улична мрежа дефинирана со Измена и дополна на ДУП за 
Град Кочани и тех.исправка од Измена и дополна на ДУП за Град Кочани, донесени со одлука бр. 
07-138 од 16.07.1998 и бр. 09-1548/1 од 11.06.2021 година, за кои парцели е добиен Извод од план. 

 

 

 

 

Број на ГП 104.5

Намена A1 - Домување во куќи

Површина за градење 197m2

Површина на градежна парцела 458m2

Макс. Висина 10.5

Катност П+2

Процент на изграденост 43%

Коефициент на искористеност 1.3

Број на ГП 104.6

Намена A1 - Домување во куќи

Површина за градење 257m2

Површина на градежна парцела 587m2

Макс. Висина 10.5

Катност П+2

Процент на изграденост 44%

Коефициент на искористеност 1.3

Коефициент на искористеност 1.3

Нумерички показатели согласно ДУП за ГП A104.6

Нумерички показатели согласно ДУП за ГП A104.5

Y X

1 7617491.33 4641764.07

2 7617503.76 4641765.45

3 7617503.77 4641765.29

4 7617505.3 4641746.16

5 7617504.45 4641743.92

6 7617503.28 4641742.49

7 7617501.55 4641741.61

8 7617480.12 4641740.12

9 7617459.58 4641738.71

10 7617457.924 4641761.095

11 7617469.32 4641761.76

12 7617478.13 4641762.58

13 7617478.16 4641762.26

14 7617481.49 4641763.1

15 7617481.51 4641762.89

16 7617486.4 4641763.35

17 7617486.38 4641763.58

18 7617491.33 4641764.07
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5. Детални услови за проектирање и градење  

 
Локацијата на проектниот опфат за Урбанистички проект со план за парцелација е 

oпфатена со следната урбанистичко-планска документација: 
 

 Измена и дополна на ДУП за Град Кочани и тех.исправка од Измена и дополна на 
ДУП за Град Кочани, донесени со одлука бр. 07-138 од 16.07.1998 и бр. 09-1548/1 
од 11.06.2021година 

 

6. Општи услови за градење според Измена и дополна на ДУП за Град Кочани и 

тех.исправка од Измена и дополна на ДУП за Град Кочани, донесени со одлука бр. 07-138 од 

16.07.1998 и бр. 09-1548/1 од 11.06.2021година: 
 

 
 

 
 

Општи одредби за спроведување на планот 

 
Регулациона линија 

Регулационата линија е граница помеѓу комуналното земјиште наменето за сообраќајни 

коридори и парцелираното градежно земјиште. 

Сообраќајниот коридор е определен со двете вертикални рамнини чиишто пресеци со 

рамнината на теренот се регулационите линии кои ја определузаат ширината на коридорот. Просторот 

над и под површината на сообраќајницата и припаѓа на сообраќајницата и се користи на начин уреден 
со Закон. 

Навлегувањето на објектите и деловите на објектите во сообраќајниот коридор, над и под 

површината на партерот, најчесто се случаи кога регулационата и градежната линија се поклопуваат, се 

уредуваат со одредбите за спроведување на планот. 

 

Градежна линија 
Градежната линија ја одредува границата на површината на изградба.Градежната линија 

претставува пресек на вертикална рамнина со рамнината на теренот' и го дефинира просторот за 

изградба од нивелетата на партерот до дозволената висина на градба. 

Секаде каде што градежнта линија се поклопува со регулационата линија постои обврска 

фасадниот зид од објектите да се постави токму на вертикалната рамнина која што е одредена со 

градежнта линија. 
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Секаде каде што градежнта и регулционата линија не се поклопуваат а градежната линија е 

поставена во урбанистичката парцела.таа ја претставува границата до која може да се поставуваат 

објектите. 

Дозволени пречекорувања на градежнта линија кога таа конгруира со регулационата линија 

Отстапувањата да се гради цо вертикалната рамнина дефинирана со градежнта линија се: 

- елементи од второстепената архитектонска пластика како што се еркерите, балконите, 

конзоли, надстреи, стреи и сл; можат да излегуваат од градежнта линија во просторот на сообраќајниот 
коридор ЗОсм.ако коридорот е широк до10м,45см.-ако коридорот е широк до 12м.60см. ако 

коридорот е широк до 16м, 120 - ако коридорот е широк до 20м. и 150см,- ако коридорот е широк над 

20 м. 

Елементите од архитектонската второстепена пластика можат да излегуваат во просторот на 

сообраќајниот коридор во дозволените отстапувања само над висината од 3,30м,- над котата на 

тротоарот (партерот) во улици со ширинаод 16м. и претежно станбена намена, над 3,60м. во улици со 

ширина до 20м. и станбено - деловна намена и над 4,0м. во улици широки над 20м.,јавни зони и сл. 

Елементи од архитектонската второстепена пластика не смеат да зафаќаат повеќе од 50% од 

површината на фасадата и не се дозволени во зоната на калканското поврзување на објектите и околу 

аглите на објектите . Широчината на оваа зона мерено од аголот на урбанистичката парцела или од 

аголот на површината за изградба треба да изнесува најмалку 10% од дожината на уличната фасада на 

објектот, но не помалку од 1,0м. 

- елементи од трето степената архитектонска пластика како што се пиластри, венци, брисолеи и 

друга фасадна пластика, можат да излезат од градежната линија до ЗОсм. 

- првиот скалник од влезните партии и дуќаните може да излезе од градежната линија до ЗОсм. 

 

Дозволени пречекорувања на градежната линија кога таа не конгруира со регулационата линија 

Отстапувањата да се гради до градежната линија кон собраќајниот коридор кога таа се наоѓа во 

длабочината на урбанистичката парцела се однесуваат на сите елементи од првостепената пластика до 

60% од растојанието помеѓу градежната и регулационата линија, но не повеќе од 240 см. Во овие 

елементи влегуваат особено : влезни партии, трмови, тераси, вертикални комуникации и др. 

Пречекорувањата од предходниот став можат да зафатат до 30% од површината на фасадата и 

не се дозволени во зоната на контатактот со соседните објекти која изнесува 20% од должината на 

уличната фасада (мерено од секој агол поединечно) но не помалку од 200см. 
 

Дозволени пречекорувања на градежната линија 

кога таа претставува граница на површнта за изградба кон внатрешноста на градежната 

парцела 

Отстапувањата да се гради до градежната линија кога таа претставува граница на површината 

за изградба кон внатрешноста на урбанистичката парцела се однесуваат на елементите од 

првостепената архитектонска пластика (влезни партии.вертикални комуникации, тремови, веранди и 

сл.) и тоа до 30% од длабочината на дворот (од градежната линија до границата на урбанистичката 

ларцела), но не повеќе од 360 см. 

Овие отстапувања можат да зафаќаат до 30% од површината на фасдата и не се дозволени во 

зоната на контактот со соседните објекти која изнесува 20% од должината на долната фасада (мерено 

од двата краја на објектот), но не помалку од ЗООсм. од границата на урбанистичкта парцела. 
Дозволените пречекорувања на второстепена архитектонска пластика се како во 2.2. 

 

Површина за изградба 

Површината за изградба е простор во градежното земјиште наменето со планот за градба 

дефинирана за изградба покрај градежните линии ја дефинираат и границите на урбанистичката 

парцела. 

Во една урбанистичка парцела може да има само една површина за изградба, односно може 

да се гради според одредбите на овој план само еден објект. 
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Доколку површинта за изграба дефинирана со овој план во една урбанистичка парцела не се 

поклопува со постојниот објект во парцелата, градењето во површината за изграба е обусловено со 

рушењето на постојниот објект. До остварувањето на правото за градба во површината за градба 

дефинирана со овој план, постојните објекти во урбанистичката парцела кои делумно или целосно се 

вон површината за градба и поседуваат документација за својата легалност регуларно се владејат и се 

одржуваат во исправна и веродостојна состојба со урбани санациони мерки. 

Доколку во една урбанистичка парцела постојниот објект навлегува во површината за изграба 
со повеќе од 50% од својата површина, можно е влопувањето на постојниот објект со неизменет 

просторен габарит и димензии во објектот кои ќе се реализира според одредбите и на површината за 

изграба дефиниран&со овој план. 

Фазна изградба на објекти е можна само врз интегралната површина за градба со делумно 

искористување на максималната дозволена висинана изград. 

Делумна изграба на со планот дефинираната површина за градба е можна, по исклучок, кај 

површини за изграба поголеми од 200м2. И тоа само доколку е можно оформувањето на логични и 

оправдани архитектонски делови и доколку со проектна документација се докаже дека реализацијата 

на првиот дел од површината за градба не ја лопречува целосната реализација на планираната 

површина за изграба. 

 

Максимална и дозволена висина за изграба 

Максималната или дозволената висина на изградба изразена во должни метри се дефинира 

како висина на горниот венец на објектот во однос на котата на тротоарот - таму каде што градежната 

линија се поклопува со регулационата или во однос на котата на траотоарот на објектот( партерот) - 

таму каде што градежната линија и регулационата линија не се поклопуваат. Доколку е теренот во пад 

или $ма поголеми денивелации на партерот околу површината за изграба на максималната или 

дозволента висина за изграба, се рачуна од највисоката кота на партерот околу објектот. 

Максималната висина на изградба дефинирана со овој план е дадена условно за секој објект. 

Правото да се гради до дадената максимална висина на изградбата се реализира доколку се исполнат 

други услови дадени со овој план, а пред се условот да се обезбеди паркирање и гаражирање на 

потребниот број на возила во рамките на секоја урбанистичка парцела, поединечно или во рамките на 

здружена група на урбанистички парцели. 

Доколку со проектна документација не се докаже дека се исполнети условите за постигање на 
максималната висина на изградба дефинирана со овој план, управниот орган надлежен за работите на 

урбанизмот ја одредува дозволената висина на изградба која е помала од максималната висина на 

изградба за вредност изразена во должни метри во која влегува цел број на просечни спратни 

височини за дадената намена 

Дозволената висина на изградба се пресметува според критериумите дадени во одредбите за 

спроведување на планот. 

Горниот венец е скогаш во вертикалната рамнина определена со градежнта линија, па 

максималната и дозволента висина на изградбата ја ограничуваат вертикалната изградба на објектот. 

Од максималната или дозволента висина на изградбата отстапуваат кулни надвишувања до 

една спратна височина доколку не преоѓаат 10% од површината за изградба( основата на објектот) кај 

аголните објекти; кровни баџи надскриени лоѓии и тераси до една спратна височина доколку зафаќаат 

помалку од 40% од должината на горниот венец; сите архитектонски конпозициски и декоративни 
елементи со кој не се оградува, обзидува, ниту ,на било кој начин овозможува користење на просторот 

над горниот венец, сите инсталациони канали, вертикални комуникации и технолошки инсталации 

неопходни за финкционирањето на објектот. 

Котата на горниот венец на објектот може да варира +- 60 см, од дадената максимална 

височина на горниот венец поради воедначување на височините со првиот соседен постоен објект, 

доколку се допираат со калкански зидови. 
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Кровови 

Висината на кровот во целост отстапува од максималната или дозволената висина на изградба. 

Таа се дефиниракако висина на слеме (највисока точка на кровот) и се изразува во должни метри. Од 

висината на слемето отстапуваат линијските вертикални.технолошки инсталации . 

Висината на слемето на сите објекти опфатени со овој план со длабочина на површината за 

изградба ( основа на објектот) до 16м. до 5,0м. на максималната 'или дозволента висина на изградба. 

Висината на слемето на објектите со длабочина над 16 м.за јавна или специјална намена ја одредува 
органот надлежен за работите на урбанизмот зрз основа на наменското и конструктивното решение на 

објектот. 

До колку објектот има стреја, косината на кровот може да биде најмалку 30%. Доколку 

косината на кровот почнува од горниот венец на објектот, таа може да биде најмногу 60%. Во 

дозволента силуета на кровот дадена со дозволените косини и слемето на кровот.можно е формирање 

на мансардни кровови, подкровни простори, тераси, рамни кровови, скалесто повлекување и др., при 

што дозволата за градење и искористување на кровни површини се дава ако се исполнат истите услови 

како за максималната висина на изградба. 

 

Паркирање и гаражирање 

Паркирањето и гаражирањето во рамките на утврдената поединечна урбанистичка парцела 

или група на парцели на кои се гради еден блок, е основниот услов за достигањето на максималната 

висина на изградба.Бројот на потребните паркинг и гаражни места се рачуна според нормативот 1 

паркинг место /70м2.нето станбена површина и 1 паркинг место / 40 м2. Нето деловна површина. 

Органот надлежен за работите на урбанизмот дава урбанистичка согласност за објекти во чија што 

проектна документација е дадено техничко исправно решение на паркирањето и гаражирањето при 

што бројот на остварени паркинг места поможен по нормативот во оваа одредва ја дава вкупната 

развиена корисна површина по намени. Доколку во проектната документација не е дадено решение 

која ја овозможува градбата до максималната висина за градба, органот одредува помала дозволена 

висина на изградба во која остварената развиена коеисна нето површина поделена со нормативот за 

потребни паркинг места го дава бројот на паркинг местата остварени со проектното решение. 

Површината наменета за паркирање и гаражирање е целата површина на урбанистичката 

парцела: дворното место и потребниот или можниот дел од површината за изградба на нивото на 

партерот. За потребите на паркирањето и гаражирањето во потребниотброј подземни нивои одредена 
е вкупната површина под урбанистичките парцели. За потребите на паркирањети и гаражираето во 

подземните нивоа можно е користењето на дел од површината на сообраќајниот коридор ( заштитно 

зеленило, тротоар) за објекти за кои што тоа е единствениот начин да се постигне условот од оваа 

одредба и за кој што органот надлежен за работите на урбанизмот ќе прибави услови и согласности од 

сите релевантни инфраструктури технички и имотно-правни аспекти. 

Од целосно или делумно исполнување на условот од оваа одредба- сите создадени потреби од 

паркирање да се задоволат во рамки на урбанистичка парцела, се ослободени објектите кај кои што е 

ова со овој план оневозможено, како што се некои аголни површини за изгадба или површин за 

изградба помеѓи постојни објекти, површини за изградба, кои што се, од друга страна важни за 

оформувањето на уличните фронтови, аглите или архитектонско урбанистичките целини. За овие 

објекти доказ дека задоволуваето на условот за паркирање технички не е возможно од независна 

стручно научна институција прибавувања инвеститорот, а согласност од надлежниот орган се 
прибавува по службена должност. 

Приодите .пасажите, пролазите и рампите кон дворните и подземните паркиралишта мора да 

се обезбедат во рамките на урбанистичката парцела, задоволувајќи ги важечките сообраќајни 

технички нормативи, при што нагибот на рампата мора да почнува најмалку 1,0м.од регулационата 

линија . 

Условот сите сиздадени потреби за паркирањеи гаражирањеда се задоволат во рамките на 

урбанистичката парцела спорд нормативот утврден со овој план, може да се исполнува само со 

класични видови на паркирање и гаражирање. Механичко гаражирање може да се употреува само над 

минимумот паркинг места утврдени со овие одредби. 
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Класи на намени 

Намената на површините за изградба е определена со 12 класи на намени 

А - Домување .... 

В - Мали дуќани . . . 

С - Големи трговски . .. 

Д - Хотели и големи угостителски единици . . . 

Е - Администрација и деловни простори . . . 
Ф- Култура и образование. . . 

Г - Државни институции: републичка и локална власт и сл. . . . X - Специјални намени 

:верскиобјекти,комуникации,транспорт, инфраструктура. . . 

И - Спортски и рекреативни намени . . . 

Ј - Парковско и друго уредено интегрално зеленило . . . 

К - Здравство и социјала . . . 

Л - Лесна индустрија . . . 

 

Пасажи 

Секој инвеститор е должен да обезбеди пасаж ( приод.пролаз) до дворното место за потребите 

на паркирањето, гаражирањето, инвестиционото одржување на објектот на пристап на пожарни 

возила и изградба и одржување на трафостаница. При здружувањето на урбанистички парцели заради 

градење на еден објект, со проектната документација се обезбедува еден пасаж за целата здружена 

површина. Од обврската да обезбедат пасаж во дворното место се ослободени оние инвеститори 

односно урбанистички парцели кај кои што не постојат сообраќајно технички услови за тоа (како што се 

агловните парцели) и оние без дворно место. 

Минималната широчина на пасажите е 3,5м.за паркинзи од 10 возила , за паркинзи до 20 

возила е 4,50м., а за паркинзи над 20 возила 6,00м. 

 

Обележување на блокови и објекти 

Обележувањето е спроведено со двочлена номенклатура во децимален број со арапски бројки 

и кирилски букви.Првата бројка е бројката на блокот кој е обележен со бројка и буква а втората е 

бројка е на објектот. 

 
Калкани 

Постојните калкански зидови како и оние што ќе се појават во текот на примената на планот, 

поради хронолошката разместеност на соседните парцели трба да бидат третирани со финална 

фасадна обработка. 

 

Огради 

Во зависност од местоположбата оградите се со височина од 1,20 - 3,50м. како делумно зидани 

и транспарентни или само транспарентни огради. 

 

Урбана опрема и дрвореди 

Пешачките површини се финализираат со соодветни квалитетни обработки . Урбаната опрема 

ги зафаќа сите објекти на осветлување, огласување, одмор и сл.По тротоарите со ш=над 1,5м.се 
поставуваат дрвореди. 

 

Бариери 

Во третманот на пешачките површини и пристапи кај јавните површини не трба да 

постојатпешачки бариери. 
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Инфраструктура 

За спроведување на сите надземни и подземни објекти и инсталации од инфраструктура1'' се 

обезбедени коридори помеѓу регулационите линии и во зависност од потребите и важечките законски 

и нормативни акти ќе бидат можни и интервенции. 

 

 Трафостаници 

Локациите на ТС 10/04 КВ треба да бидат лесно пристапни со товарно возило од 
сообраќајницата. 

Во колку локацијата на ТС 10/0,4 КВ е предвидена во склоп на објект трба да се обезбедат 

следните услови: 

- да биде во приземје на објект, 

- лесно пристапна од сообраќајница, 

- сите трафостаници кои се предвидени во склоп на градежните површини се во внатрешноста 

према дворното место и до нив треба да се обезбеди соодветен пристап према пропишаните норми, 

- темелењето на трансформаторите да биде издвоено од темелите на објектот, 

- да се обезбеди површина за да се задоволат пропишаните растојанија, 

- да се превземат сите мерки за обезбедување од пожар, 

- да се превземат мерки за обезбедување од вибрации и бучава предизвикана од работата на 

трансформаторот и 

- да се обезбеди директна и природна вентилација. 

При проектирањето на поединечните блокови уште со добивање на извод, се обврзува Инвеститорот 

да соработува со соодветната служба на надлежното дистрибутивно претпријатие. 

 

7. Посебни услови за изградба 
 

Во планскиот опфат се предвидува изградба на објект со намена 

А1 – домување во куќи 

Границата на проектниот опфат се поклопува со границата на градежните парцели ГП 

А104.5 и ГП А104.6 од Измена и дополна на ДУП за Град Кочани, КО Кочани, Општина Кочани, 

донесен со одлука бр 07-138 од 16.07.1988 и 09-1548/1 од 11.06.2021 година  
 
 

Нумерички показатели за градежната парцела и градба во проектниот опфат: 

 
ГП А104.5 
Намена на градба : А1 – Домување во куќи 
Површина на ГП   458 м2 
Површина за градење   197м2 
Процент на изграденост  43% 
Коефициент на искористенoст  1.3 
Максимална висина до венец  Н=10,50м 
Катност     П+2 
 
ГП А104.6 
Намена на градба : А1 – Домување во куќи 
Површина на ГП   587 м2 
Површина за градење   257м2 
Процент на изграденост  44% 
Коефициент на искористенoст  1.3 
Максимална висина до венец  Н=10,50м 
Катност     П+2 
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За новопредвидените градби дадена е кота на приземна плоча, изразена во м.н.в. (метри 
надморска височина), При изработка на основни проекти за градбата дозволени се минимални 
отстапувања од овие зададени вредности (до ±30cm). Максималната височина на градбата до 
хоризонталниот венец се пресметува во однос на оваа утврдена кота. 

 

 
    

Мерки за заштита  
8.1 Мерки за 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 („Службен весник на Република Македонија“ број 53/05, 

81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/1, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 

39/16 и 99/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 89/22); 

- Закон за заштита на природата („Службен весник на Република Македонија“ број 67/04, 

14/06, 84/07, 35/10, 47/11, 148/11, 59/12, 13/13, 163/13, 41/14, 146/15, 39/16, 63/16 и 113/18 и 

„Службен весник на Република Северна Македонија“ број 151/21); 

- Закон за квалитетот на амбиентниот воздух („Службен весник на Република Македонија“ 

број 67/04, 92/07, 35/10, 47/11, 59/12, 163/13, 10/15 и 146/15 и „Службен весник на Република 

Северна Македонија“ број 151/21); 

- Закон за водите („Службен весник на Република Македонија“ број 87/08, 6/09, 161/09, 

83/10, 51/11, 44/12, 23/13, 163/13, 180/14, 146/15 и 52/16 и „Службен весник на Република Северна 
Македонија“ број 151/21); 

- Уредбата за класификација на водите („Службен весник на Република Македонија“ број 

18/99) и Уредбата за категоризација на водотеците, езерата, акумулациите и подземните води 

(„Службен весник на Република Македонија“ број 18/99) се вон сила, а се применува единствено 

Уредбата за класификација на површинските води („Службен весник на Република Македонија“ 

број 99/16, 246/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 276/19 и 256/21); 
- Законот за управување со отпадот („Службен весник на Република Македонија“ број 68/04, 

71/04, 107/07, 102/08, 134/08, 82/09, 124/10, 09/11, 47/11, 51/11, 163/11, 123/12, 147/13, 163/13, 

51/15, 146/15, 156/15, 39/16 и 63/16) е вон сила, а се применува Законот за управување со отпадот 

(„Службен весник на Република Северна Македонија“ број 216/21); 

- Закон за заштита од бучава во животната средина („Службен весник на Република 

Македонија“ број 79/07, 124/10, 47/11, 163/13 и 146/15 и „Службен весник на Република Северна 
Македонија“ број 151/20); 

- Закон за заштита и спасување („Службен весник на Република Македонија“ број 36/04, 

49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 41/14, 129/15, 71/16, 106/16 и 83/18 и „Службен весник на Република 

Северна Македонија“ број 215/21); 

- Закон за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија број 135/07, 

18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15,98/15, 154/15, 
215/15, 7/16 и 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 161/19 и 178/21); 
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ГП 

А104.5
458m2 А1 - ДОМУВАЊЕ ВО КУЌИ 10.50 m П+2 458m2 197m2 590m2 43% 1.3

ГП 

А104.6
587m2 А1 - ДОМУВАЊЕ ВО КУЌИ 10.50 m П+2 587m2 257m2 771m2 44% 1.3

1044m2 454m2 1361m2 43% 1.3

1044m2

ВКУПНО ОПФАТ:



2 3  

 

 

 

 

Правилник за урбанистичко планирање („Службен весник на Република Северна 

Македонија“ број 225/20, 219/21 и 104/22); 

Закон за градење  („Службен весник на Република Македонија“ број 130/2009, 124/10, 

18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 

187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16, 35/18, 64/18 и 168/18 и 

„Службен весник на Република Северна Македонија“ број 244/19, 18/20 и 279/20); 

Закон за пожарникарството („Службен весник на Република Македонија“ број 67/04, 81/07, 
55/13, 158/14, 193/15 и 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 152/19). 

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 („Службен 

весник на Република Македонија“ број 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/1, 51/11, 

123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16 и 99/18 и „Службен весник на Република 

Северна Македонија“ број 89/22) 

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. 

 

Мерки за заштита на воздухот 

Државниот мониторинг систем за квалитет на амбиентниот воздух, се состои од 15 

мониторинг станици. Во фазата на изградба на предвидените содржини, можно е да се појават 

одредени локални и краткорочни влијанија врз квалитетот на амбиентниот воздух. Во оваа фаза, 

мерките за заштита генерално треба да се фокусираат на техничко ниво, преку примена на 

незагадувачки и одржливи градежни суровини, помошни материјали, и гориво за механизацијата, 

како и повторна употреба на отпадните материјали. При проектирање и реализација на сите 

објекти да се имплементираат принципите на енергетска ефикасност, да се предвидат мерки и 
активности за зголемено искористување на обновливите извори на енергија, пред се сончевата 

преку поставување на сончеви колектори, како и да се предвиди соодветно заштитно зеленило 

(пред се околу сообраќајниците). При избор на вегетацијата да се даде приоритет на видовите 

(автохтони) со висок биоакумулативен капацитет на загадувачки материи. За сите објекти и 

инсталации кои се во фаза на проектирање, изградба, реконструкција или експлоатација, 

задолжително е почитување на пропишаните гранични вредности за емисија на отпадни гасови и 

пареи. Исто така, задолжително е почитување на пропишаните гранични вредности за емисија на 

загадувачки супстанции од подвижни извори на загадување. 
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Мерки за заштита на водите 

Секое дејствие или активност со кое се загадуваат водите или се испуштаат отпадни води 

или непреземање на дејствие, со кое се овозможува загадување на водите или испуштање на 

отпадни води е забрането согласно Законот за водите („Службен весник на Република 

Македонија“ број 87/08, 6/09, 161/09, 83/10, 51/11, 44/12, 23/13, 163/13, 180/14, 146/15 и 52/16 и 

„Службен весник на Република Северна Македонија“ број 151/21). Во локалитетот одведувањето 

на фекалните отпадни води е решено со изведена фекална канализација. 
 

Мерки за заштита на почвата 

При изградбата на предвидените содржини во проектниот опфат да се внимава да не дојде 

до искористување на земјиштето на начин и обем со кој би се загрозиле неговите природни 

вредности. За време на градежните активности потребно е да се врши контролирано и внимателно 

отстранување на површинскиот слој од почвата, ре-употреба на вишокот земјен материјал од 

ископите, организирано управување со отпадот. Исто така потребно е да се обезбеди вегетациски 

покривач на почвата околу новоизградените содржини. Со плановите за хортикултура да се 

утврдат исклучиво декоративни насади. Со имплементација на предвидените мерки за управување 

со отпадот, отпадните води, масти, масла, горива, како и со доследно почитување на законската 

регулатива, ќе се спречи или намали ризикот од загадување на почвата. 

 

Мерки за заштита од бучава 

Во насока на минимизирање на бучавата се препорачува употреба на современа 

механизација во периодот на изградба на предвидените објекти во проектниот опфат и примена 

на висококвалитетни изолациски материјали. Изведувачите треба да ги почитуваат роковите за 

градба дадени од надлежниот орган, правилна организација на градежните активности и 

почитување на работното време, со цел намалување на вкупното време за градежни активности. 

Работното време и правила да се воспостават врз основа на потребите за намалување на бучавата. 

Дополнително, како мерка за контрола и мониторинг на бучавата, потребно е имплементирање на 

одредбите од Законот за заштита од бучава во животна средина („Службен весник на Република 

Македонија“ број 79/07, 124/10, 47/11, 163/13 и 146/15 и „Службен весник на Република Северна 

Македонија“ број 151/20), преку подготовка на стратешка карта за бучава и класификација на 

територијата на општината според степенот на заштита од бучава. 
 

Мерки за управување со отпадот 

Создавачите на отпад се должни во најголема можна мера, да го избегнат создавањето на 

отпад и да ги намалат штетните влијанија на отпадот врз животната средина, животот и здравјето 

на луѓето. Во фазата на изградба неопходно е воспоставување на ефикасен систем за правилно 

управување со сите видови и количества на отпад што ќе се создадат. При управување со отпадот 

по претходно извршената селекција, отпадот треба да биде преработен по пат на рециклирање, 

повторно употребен во истиот или во друг процес за екстракција на секундарните суровини или 

пак да се искористи како извор на енергија. После соодветниот третман отпадот да се одложи со 

контролиран транспортен систем на постојната депонија. Создавачот и/или имателот на отпадни 

материи и емисии ќе ги сноси сите трошоци за санација на евентуално предизвиканите 

нарушувања во животната средина. 
 

Мерки за заштита на биодиверзитетот 

Основен услов за намалување на влијанијата врз флората и фауната е примената на 

предвидените мерки за правилно управување со просторот, воздухот, водите, почвата, нивоата на 

бучава и отпадот. При реализација на активностите на терен да се избегне прекумерно 

искористување или губење на биолошките ресурси и модификација и фрагментација на 

природните живеалишта, со цел да се намалат или целосно елиминираат негативните последици 

врз стабилноста на екосистемите на анализираното подрачје. 
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8.2 Мерки за заштита и спасување  
Согласно Закон за заштита и спасување („Службен весник на Република 

Македонија“ број 36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 41/14, 129/15, 71/16, 106/16 и 83/18 и 
„Службен весник на Република Северна Македонија“ број 215/21) и („Службен весник на 
Република Македонија“ број 67/04, 81/07, 55/13, 158/14, 193/15 и 39/16 и „Службен 
весник на Република Северна Македонија“ број 152/19), задолжително треба да се 
применуваат мерките за заштита и спасување. Заштитата и. спасувањето е работа од јавен 
интересза Републиката. Системотза заштита и спасување го организираат и спроведуваат 
државните органи, органите на државната управа, органите на единиците на локалната 
самоуправа, јавните претпријатија, јавните установи и служби, трговски друштва, 
здруженија на граѓани, граѓаните и силите за заштита и спасување на начин уреден со 
Закон за заштита и спасување („Службен весник на Република Македонија“ број 36/04, 
49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 41/14, 129/15, 71/16, 106/16 и 83/18 и „Службен весник на 
Република Северна Македонија“ број 215/21) и („Службен весник на Република 
Македонија“ број 67/04, 81/07, 55/13, 158/14, 193/15 и 39/16 и „Службен весник на 
Република Северна Македонија“ број 152/19), како и: Уредбата за спроведување на 
заштита и спасување од пожари (Сл.весник на Република Северна Македонија бр.98/05), 
Уредбата за спроведување и спасување од урнатини (Сл.весник на Република Северна 
Македонија бр.98/05) и Уредбата за начинот на применувањето на мерките за заштита и 
спасување, при планирањето и уредувањето на просторот и населбите, во проектите и при 
изградба на градбите, како и учество во техничкиот преглед (Сл.весник на РМ бр.105/05). 
Системот за заштита и спасување се остварува преку: 
- Набљудување, откривање, следење и проучување на можните опасности; 
- Ублажување и спречување на настанување на можните опасности; 
 Известување и предупредување за можните опасности и давање упатства за 
заштита, спасување и помош; 
- Едукација и оспособување за заштита, спасување и помош; 
- Организирање на силите за заштита и спасување и воспоставување и одржување на 
другите форми на подготвеност за заштита, спасување и помош; 
- Самозаштита, самопомош и заемна помош; 
- Мобилизација и активирање на силите и средстата за заштита и спасување; - 
Одредување и изведување на заштитните мерки; 
- Спасување и помош; 
- Отстранување на последиците од природни непогоди, епидемии, епизоотии, 
епифитотии и други несреќи, до обезбедување на основните услови за живот; 
- Надзор на спроведувањето на заштитата и спасувањето; 
- Давање на помош на подрачјата кои претрпеле штети од поголеми размери од 
природни непогоди, епидемии, епизоотии, епифитотии и други несреќи, а кои искажале 
потреба за тоа и 
- Примање помош од други држави. Заради организирано спроведување на заштита 
и спасување, учесниците во системот за заштита и спасување, донесуваат План за заштита 
и спасување од природни непогоди, епидемии, епизоотии, епифитотии и други несреќи. 
Планот се изработува врз основа на Процена на загрозеност од природни непогоди, 
епизоотии, епифитотии и други несреќи. Планот за заштита и спасување содржи 
превентивни и оперативни мерки, активности и постапки за заштита и спасување. Планот 
го донесува Советот на Општината. Согласно член 51 и член 53 од горенаведениот Закон за 
заштита и спасување мерките за заштита и спасување се остваруваат преку организирање 
на дејства и постапки од превентивен карактер, кои ги подготвува и спроведува 
Републиката преку органите на државната управа во областа за кои се основани. Органите 
на државната управа, органите на единиците на локалната самоуправа, трговските 
друштва, јавните претпријатија, установите и службите, се должни да ја предвидат и 
планираат организацијата на спроведувањето на мерките за заштита и спасување и да 
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спроведат мерки кои се во функција на превенцијата. Во функција на превенција се 
следните мерки и активности: 
1. Изработка на Процена на загрозеност за можни опасности и План за заштита и 
спасување од проценетите опасности. 
2. Вградување на предвидените и планираните мерки за заштита и спасување во 
редовното планирање и работа 
3. Уредување на просторот и изградба на објекти, во функција на заштита и спасување 
4. Воспоставување на организација и систем потребни за заштита и спасување 
5. Обезбедување на материјална база, персонал и други ресурси потребни за 
извршување на планираната организација. 

Мерките за заштита и спасување задолжително се применуваат при планирањето и 
уредувањето на просторот, во плановите како и при изградба на градбите и 
инфраструктурата согласно член 53 од претходно наведениот Закон за заштита и 
спасување како и согласно Уредбата за начинот на применување на мерките за заштита и 
спасување, при планирање и уредување на просторот и населбите, во проектите и 
изградба на објектите (Сл.весник на Република Северна Македонија бр.105/05), како и 
учество во техничкиот преглед. Мерките за заштита и спасување задолжително се 
применуваат: 
- При планирањето и уредувањето на просторот и населбите 
- Во проекти за објекти и технолошки процеси наменети за складирање, 
производство и употреба на опасни материи, нафта и нејзини деривати, енергетски гасови, 
јавниот сообраќај.црна и обоена металургија, како и за јавна, административна, културна, 
туристичко-угостителска дејност и 
- При изградба на објект и инфрастурктура. 

Согласно член 54 од Закон за заштита и спасување („Службен весник на Република 
Македонија“ број 36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 41/14, 129/15, 71/16, 106/16 и 83/18 и 
„Службен весник на Република Северна Македонија“ број 215/21), а во функција на 
уредување на просторот задолжително се обезбедува: Во функција на уредувањето на 
просторот задолжително се обезбедува: 
- Изградба на објекти отпорни на сеизмички дејства 
- Регулирање на водотеците и изградба на систем на одбранбени насипи 
- Изградба на снегозаштитни појаси и пошумување на голините 
- Озбебедување на противпожарни пречки 
- Изградба на градби за заштита и 
- Изградба на потребната инфрастурктура 

Согласно член 61 од Закон за заштита и спасување („Службен весник на Република 
Македонија“ број 36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 41/14, 129/15, 71/16, 106/16 и 83/18 и 
„Службен весник на Република Северна Македонија“ број 215/21) се предвидуваат: 

 
Засолнување 
Согласно член 62 од Законот за заштита и спасување („Службен весник на 

Република Македонија“ број 36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 41/14, 129/15, 71/16, 
106/16 и 83/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 215/21), 
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 Крива Паланка 
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 („Службен весник на Република 
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Македонија" број 80/05). Организација и спроведувањето на засолнувањето е определено 
со Уредбата за спроведување на засолнувањето („Службен весник на Република 
Македонија" број 93/05). Обврска за планирање, подготвување на активности за 
спроведување и спроведување на засолнувањето имаат органите на државната управа, 
органите на општините, , јавните претпријатија, установите и службите и трговските 
друштва. На инвеститорите на објекти за кои во Законот со заштита и спасување е 
утврдена обврска 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, според условите за 
градење, а врз основа на Мислењето од Дирекцијата за заштита и спасување кое е 
составен на проектната документација. 

 
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. 

 
Заштита и спасување од пожари, експлозии и опасни материи 
Превентивни мерки за заштита и спасување од пожар, експлозии и опасни материи 

се активности кои се планираат и спроведуваат со просторното и урбанистичкото 
планирање и со примена на техничките нормативи при проектирање на изградба на 
градбите. Инвеститорот во проектната документација за изградба на градби, како и за 
градби на кои се врши реконструкција - пренамена е должен да изготви посебен елаборат 
за заштита од пожар, експлозии и опасни материи и да прибави согласност за застапеност 
на мерките за заштита од пожар, експлозии и опасни материи. Од изработка на 
елаборатите се изземаат станбени градби со висина на венецот до 10 м. и јавните градби 
со капацитет за истовремен престој до 25 лица. Согласност за застапеност на мерките за 
заштита од пожар, експлозии и опасни материи дава Дирекцијата, односно нејзините 
подрачни организациони единици за заштита и спасување согласно член 70, од Закон за 
заштита и спасување („Службен весник на Република Македонија“ број 36/04, 49/04, 
86/08, 124/10, 18/11, 41/14, 129/15, 71/16, 106/16 и 83/18 и „Службен весник на Република 
Северна Македонија“ број 215/21). Организацијата и спроведувањето на заштитата и 
спасувањето од пожар, која се остварува во рамките на системот за заштита и спасување 
се уредува со Закон за пожарникарството („Службен весник на Република Македонија“ 
број 67/04, 81/07, 55/13, 158/14, 193/15 и 39/16 и „Службен весник на Република Северна 
Македонија“ број 152/19) и Уредбата за спроведување на заштитата и спасувањето од 
пожари (Сл.весник на Република Северна Македонија бр.98/05), Правилникот за 
суштинските барања за заштита од пожар на градежните објекти (Сл.весник на Република 
Северна Македонија бр.94/09), и други позитивни прописи со кои е регулирана оваа 
проблематика. Во однос на диспозицијата на противпожарната заштита, планскиот опфат, 
во случај на пожар ќе го опслужува противпожарната единица од Кочани. Во процесот на 
планирање потребно е да се води сметка за конфигурација на теренот, степен на 
загрозеност од пожари и услови кои им погодуваат на пожарите: климатско-хидролошките 
услови, ружата на ветрови и слично, кои имаат влијание врз загрозеност и заштита од 
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пожари. Заради поуспешна заштита од ваквите појави се превземаат низа мерки за 
отстранување на причините за предизвикување на пожари, спречување на нивното 
ширење, гаснење и укажување помош при отстранување на последиците предизвикани со 
пожари. Затоа потребно е планираната сообраќајна инфратруктура со хоризонталните и 
вертикалните елементи на коловозот да овозможат непречена интервенција на 
противпожарните возила, доводната мрежа на вода да е со капацитет кој овозможува 
напојување на надворешната хидрантска мрежа околу градбите, во согланост со ПП норми 
и стандарди, водењето на другата инфраструктура да е во инфраструктурни коридори, 
подземно поставени на дозволени безбедносни меѓусебни растојанија, кое ќе се 
дефинира со основните проекти. 
- Пешачките патеки во внатрешноста на опфатот се така концепирани и 
димензионирани да можат да обезбедат режимски сообраќај до предвидените и 
постојните градби во случај на пожар. Истите се димензионирани со доволна широчина на 
пристапот и соодветна конструкција, за да овозможи лесна подготовка и ставање во 
дејство на потребната опрема за борба против пожар и спасување на луѓето. 
- Рабниците на пристапниот пат треба да бидат со висина не поголема од 7,0см. и 
закосени поради лесен пристап на пожарни возила до објектот. При дефинирањето на 
градбите во рамките на градежните парцели земено е во предвид потребното минимално 
растојание меѓу градбите од аспект на префрлање на пожарот од една до друга градба во 
зависност од предвидената висина на градбите и од противпожарната оптовареност на 
истите. 

За градбите за кои не се однесува оваа одредба ќе се применуваат важечките 
мерки нормативи и стандарди кои се однесуваат на заштита и спасување. Согласно член 
76 од Закон за заштита и спасување („Службен весник на Република Македонија“ број 
36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 41/14, 129/15, 71/16, 106/16 и 83/18 и „Службен весник 
на Република Северна Македонија“ број 215/21), Јавното претпријатие што стопанисува со 
водоводната мрежа во градот Кочани е должно да изработи основни решениЈа на улична 
хидратанска мрежа во сите делови на градот така и во планскиот опфат која е предмет на 
планската документација. 

При изработка на основните проекти на предвидените градби во рамките на 
планскиот опфат да се предвиди громобранска инсталација со цел да нема појава од 
зголемено пожарно оптеретување. 

 
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 
преземање 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 за Дирекција за заштита и спасување. 

 
Заштита и спасување од урнатини 
Заштитата и спасувањето од урнатини, опфаќа превентивни и оперативни мерки. За 

овој план важни се превентивните мерки за заштита од уривање, кои се состојат од 
активности кои се планираат и спроведуваат со просторното и урбанистичкото планирање 
и со примена на техничките нормативи при проектирање и изградба на градбите. Ова 
подразбира да се градат градби асеизмички, да се обезбеди слободен проток на 
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сообраќајниците и да не се создаваат тесни грла на истите, да се обезбеди депонија за 
складирање на градежниот одпад, при евентуални урнатини. Организацијата и 
спроведувањето на спасувањето од урнатини, кое се остварува во рамките на системот за 
заштита и спасување, се уредува со Уредбата за спроведување на спасувањето од 
урнатини (Сл.весник на Република Северна Македонија бр.98/05). 

 
Спасување од сообраќајни несреќи 
Влезовите во локалитетот, како и во пристапите до сите постојни и новопредвидени 

граби во комплексот се соодветно решени. Во рамките на самиот комплекс не се очекува 
голем обем на сообраќај. Оттаму, можноста за сообраќајни несреќи е минимална. 

 
Евакуација 
Согласно член 84 и 85 од Законот за заштита и спасување(„Службен весник на 

Република Македонија“ број 36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 41/14, 129/15, 71/16, 
106/16 и 83/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 215/21), со 
евакуацијата се врши планско, организирано и контролирано пресметување на 
населението, материјалните и културните добра на Републиката, од загрозените во 
побезбедните подрачја. Евакуацијата се извршува доколку со други мерки не е можно да 
се спречат ефектите од природни непогоди и други несреќи. 

 
Згрижување на загрозеното и настраданото население 
Згрижување на настрадано и загрозено население е предвидено огласно член 86 од 

Законот за заштита и спасување(„Службен весник на Република Македонија“ број 36/04, 
49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 41/14, 129/15, 71/16, 106/16 и 83/18 и „Службен весник на 
Република Северна Македонија“ број 215/21). Згрижувањето опфаќа прифаќање, 
сместување и обезбедување на основните услови за живот на настраданото и загрозеното 
население. 

 
Радиолошка, хемиска и биолошка заштита 
Согласно член 87 од Законот за заштита и спасување(„Службен весник на Република 

Македонија“ број 36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 41/14, 129/15, 71/16, 106/16 и 83/18 и 
„Службен весник на Република Северна Македонија“ број 215/21), радиолошка, хемиска и 
биолошка заштита опфаќа мерки и средства за навремено откривање, следење и контрола 
на опасностите и последиците од несреќи со опасни материи, како и последиците од 
радиолошко, хемиско и биолошко оружје, преземање на мерки за заштита и отстранување 
на последиците од нив. 

Сопствениците на објекти во кои се произведуваат и складираат опасни материи, 
сопствениците на транспортни средства, како и сопствениците и корисниците на објектите 
и уредите кои се намените за јавно снабдување со вода, производство, сообраќај и 
складирање на животни, 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 извршуваат пропишаните мерки за радиолошка, 
хемиска и биолошка заштита. 

Планирањето и подготвувањето на активностите за спроведување на мерката 
радиолошка, хемиска и биолошка заштита се врши од страна на органите на државната 
управа, органите на единиците на локалната самоуправа, јавните претпријатија, установи, 
служби и трговски друштва. 

 
Прва медицинска помош 
Прва медицинска помош согласно член 88 од Законот за заштита, опфаќа 

преземање на хигиено - епидемиолошки мерки, укажување на прва медицинска помош со 
стандардни и прирачни средства на местото на повредувањето-заболувањето, 
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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 зависи од 
оддалеченоста на најблиската болница или Поликлиника „Кочани", би изнесувал од5 до 
10 мин. 

 
Заштита и спасување од свлекување на земјиштето 
Со оглед на конфигурацијата на теренот, не се очекува настанување на свлекување 

на земјиштето. Сепак, согласно насоките од Дирекцијата за заштита и спасување, во 
понатамошните фази е препорачано е да се изготви елаборат од извршени геомеханички, 
геолошки и хидротехнички испитувања. 

 
Мерки за заштита од пожар на објектите 
Сообраќајниот систем во планскиот опфат се состои од сообраќајница која 

овозможува лесен пристап на противпожарните возила до градбите. При конципирање на 
сообраќајот планирано е несметано движење на пожарните возила. 

Сите сообраќајници и пристапи планирани се така да овозможуваат несметан 
пристап за пожарни возила со доволна широчина на пристапот, за да се овозможи лесна 
подготовка и ставање во дејство на потребната опрема за борба против пожарот и 
спасување на луѓето. 

Ивичњаците на пристапниот пат треба да бидат со висина не поголема од 7,0см. и 
закосени поради лесен пристап на пожарни возила до градбите. Со планирање на 
хидрантската мрежа задоволени се сите мерки на превентива и заштита во случај на 
пожар, согласно Законот за пожарникарството (Сл. весник на Р.М. бр. 67/04, 81/07, 55/13, 
158/14, 193/15 и 39/16). 

Планирањето и изработката на техничката документација треба да е во согласност 
со Законот за заштита и спасување („Службен весник на Република Македонија“ број 
36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 41/14, 129/15, 71/16, 106/16 и 83/18 и „Службен весник 
на Република Северна Македонија“ број 215/21). При реализација на Урбанистичкиот план 
да се почитуваат мерките од Законот за заштита и спасување („Службен весник на 
Република Македонија“ број 36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 41/14, 129/15, 71/16, 
106/16 и 83/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 215/21). 

 
Заштита од природни непогоди 
Со оглед дека територијата е изложена на сеизмичко дејство со интензитет од 8 

степени МЅЗ потребно е применување на принципите на асеизмичко градење на градбите. 
Густината на градбите односно нивното растојание е планирано во доменот за сеизмичко 
проектирање, со помали висини градби и со поголеми попречни профили на 
сообраќајниците, со што во случај на сеизмичко рушење може да се обезбеди проток на 
луѓе и возила. При реализација на Урбанистичкиот план, согласно членовите 13,14,34 и 35 
мора да се почитуваат мерките од Закон за заштита и спасување („Службен весник на 
Република Македонија“ број 36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 41/14, 129/15, 71/16, 
106/16 и 83/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 215/21) и -
 Закон за пожарникарството („Службен весник на Република Македонија“ број 
67/04, 81/07, 55/13, 158/14, 193/15 и 39/16 и „Службен весник на Република Северна 
Македонија“ број 152/19). 
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9. Мерки за обезбедување на пристапност на 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 приспособување или посебно оформување. 

- 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 воспостави и систем на помош при решавањето на станбеното прашање за лицата со 

инвалидност. 

 

10. Мерки за заштита на културното наследство 
Доколку при реализација на урбанистичкиот проект се појави археолошко наоѓалиште 

треба да се постапи во согласност со одредбите од член 65 од Закон за заштита и спасување 

(„Службен весник на Република Македонија“ број 36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 41/14, 129/15, 

71/16, 106/16 и 83/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 215/21). 
(1). Ако во текот на изведувањето на градежни, земјоделски или други работи се дојде до 

археолошко наоѓалиште, односно предмети од археолошкото значење, изведувачот на работите е 

должен: 

1. Даго пријави откритието во мисла на членот 129 став (2) на овој закон; 

2. Да ги запре работите и да го обезбеди наоѓалиштето од евентуално оштетување и 

уништување, како и од неовластен пристап и 

3. Да ги зачува откриените предмети на местото и во состојбата во која се најдени. (2). По 

исклучок од ставот (1) на овој член, ако предметите се ископани, односно извадени заради нивна 

подобра заштита или со оглед на околностите, изведувачот на работите е должен: 

1. Да ги предаде откриените предмети при нивното пријавување или тоа да го направи при 

идентификацијата во смисла на членот 66 на овој закон, а до предавањето да превземеме мерки 

кои се нужни за да не пропаднат и да не се оштетат или да се отуѓат и 
Да ги даде сите релевантни податоци во врска со местото и положбата на предметите во 

времето на откривањето и за околностите под кои тоа е направено. 
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ПРИЛОЗИ КОН ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ 
1. Полномошно од нарачателот 
2. Имотни листови за земјиштето 
3. Геодетски елаборат за ажурирана геодетска 
подлога 
4. Податоци и информации од државните органи, 
институции, установи и правни лица кои вршат јавни 
услуги  
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Hparoeve, 6p.2, Ko.ranra, HoqaHh, co EflE 401302L5793O7, ja oBnacryBa $rpruara Bhllfi
yPEAH AOOE,I Cxonje co ceAhuire ua 6yn. Vlnnu1en 6p. 107 /L3 - Cxonje n nrqero Eojax

Mynrvxoecxr Aa Bo Haue rme ja ao4r nocranKara :a o4o6pyearue Ha

Yp6axucruvxu npoexr co nraH 3a napr4eaaqraja aa xopexquja xa rpaxnqa nornefy

rpaAexHr,r napLlerh fn A104,5 h fn A104.6, co HaMeHa A1 - AoMyBabe ao xytir,t, oA

l43MeHa u AononHa Ha Ayn 3a fpaA Ko.raHx, KO KoqaHx, Onu.trl,lHa Ko,iaHx

hmexyeaxrre nhr{a ce oBnacryBaar Aa rh npeB3eMar crre norpe6ur 4ejcraraja Bo reKor Ha

nocranxara sa o4o6pyearue Ha Vp6axrcrrvKh npoexT (VIl) ce ,qo HeroBo npaBocfi.nHo

3aBpuyBaFbe.

,(pyu:rao 3a npoh3BoAcrBo,

rproarja n yc^ytu



Jac, HOTAP !urautrap nerpoB

Vn.Mapuan Trro 6p.30 KoqaHIa

norBp.qyBaM AeKa
sa CO-EII MEAt4KAn 21 EOOEII, yn.PaAe Kparoa.re 6p.2,
Ko,{aH[, EMBC: , ,3acranHLlKor no 3aKoH Kt4p n
l.lJynepnucxu, Yn.llaBn Ha BerbaHoBa 6p.5, Ko.iaHrl, Bo

MOe np cycTBo cBoepaLlHo ro noTnuura n cMeHoTo,
,lAeHTL4Teror Ha yqecHut{or ro yrBpAl,lB caMuor Bp3 ocHoBa
Ha n qHa Kapra 6p .: A2478182 klgAa,qeHa oA MBP Ko.taHrl

nornucor - paKo3HaKor Ha nvcMeHoro e BTUcHar.

CoTflacHo vn. 86 cra8 (4)oA SaKoHor 3a
HOTapUjaTOT, y'lecH r-l re ce u3BecTeHl4 AeKa Horapor He e
oAroBopeH 3a coEpxr,4Hara Ha n!4cMeHoTo Hl4Ty e AonxeH
Aa vcnvTyBa Aafiv yqecHuLll4Te ce oMacTeH 3a Taa
npaBHa pa6ora.

HorapcKara raKca 3a 3aBepKa no rapu$eH 6poj 10
r 2 oa 3axoHor 3a cyAcKr/ TaKcLr Bo r43Hoc oA 50 AeHapfi
HanrareHa rl noHrlLl.rreHa xa npuuepoxor xoj ocraHyBa 3a

apxuBfipalbe.
HorapcKara HarpaAa e npecMeraHa Bo u3Hoc oA

100 AeHapu.

6pqY3n 345212022

Bo Ko'raHli 29.08.2022
V;,P\1,'loi,;
s;.o"gp;'";, o\

a-
:,
i,

(oq r,r4



Катастарска општина: КОЧАНИ
ИМОТЕН ЛИСТ број: 21187  ПРЕПИС

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

1105-8117/2022 од 07.07.2022 14:06:47 1105-8117/2022

Одделение за катастар на недвижности Кочани

Датум и час на
запишување

Бр. на пред. по кој
е извршено
запишување

Правен основ на запишувањеДел на
недвижностАдреса / СедиштеИме и презиме / НазивЕМБГ / ЕМБС

Р
ед

 .б
р.

ЛИСТ А: ПОДАТОЦИ ЗА НОСИТЕЛОТ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ

*** ДПТУ СО-ЕЛ МЕДИКАЛ 21 ДООЕЛ РАДЕ КРАТОВЧЕ 2, КОЧАНИ 1113-92/20221/1 22.02.2022 12:51:521

Катастарска
Викано место/улица

делосновен

Број на
катастарска

парцела
Право преземено
при конверзија на

податоците од
стариот ел.систем

Сопственост / сосопственост /
заедничка сопственост

Бр. на
евид.
лист

Бр. на пред. по кој
е извршено
запишување

Датум и час на
запишување

 Површина во
м2

 ПОДАТОЦИ ЗА ЗЕМЈИШТЕТО (КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА) И ЗА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ

класакултура

ЛИСТ Б:

гз 1113-425/202258715407 2 СРЕДОРЕК 19.05.2022 15:48:06СОПСТВЕНОСТгнз

гз 1113-425/202245815409 4 СРЕДОРЕК 19.05.2022 15:48:06СОПСТВЕНОСТгнз

Г.Промени на други стварни права и други права чие запишување е утврдено со закон, прибележување на факти од влијание за недвижностите и
предбележување

Број на
катастарска

парцела
Внатреш

на
површин
а во м2

Намена на
посебен/

заеднички
дел од
зграда

Број на
зграда/друг

објект

Бр
ој

Ка
т

В
ле

з

Влез/Кат/Број на
посебен/ заеднички дел

од зграда

делосновен

Г2.1.ПРАВО НА РЕАЛЕН ТОВАР
Адреса / СедиштеЕМБГ / ЕМБСНосител на правото на реален товар:

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА -

Што треба да се даде или да се стори од страна на сопственикот на оптоварената недвижност:
СОПСТВЕНИКОТ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ДПТУ  СО -ЕЛ МЕДИКАЛ 21 ДООЕЛ КОЧАНИ СО ЕМБС7510969 НЕ СМЕЕ ПРЕДМЕТНОТО ЗЕМЈИШТЕ ДА ГО ПРЕНЕСУВА НА ТРЕТИ ЛИЦА , ПРЕД ИСПОЛНУВАЊЕТО НА ОБВРСКИТЕ ОД
ДОГОВОРОТ ЗА ОТУГУВАЊЕ НА ИСТОТО И СЕ ДО ИСПОЛНУВАЊЕТО НА ОБВРСКИТЕ ОД ДОГОВОРОТ НЕ СМЕЕ ДА БИДЕ ДЕЛ ОД СТЕЧАЈНА МАСА .

Волумен
во м3

Број на предмет по кој
е извршено
запишување

Рок Други податоци согласно со правниот основПравен основ од кој потекнува правото
Датум и час на прием

на пријавата за
запишување

Отворен
а

површин
а во м2
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15407 2

КУПУВАЧОТ  СЕ ОБВРЗУВА ДА ПРИБАВИ
ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ НА

ПРЕДВИДЕНИОТ ОБЈЕКТ СОГЛАСНО
УРБАНИСТИЧКИОТ ПЛАН ВО РОК ОД 9

МЕСЕЦИ ОД ИЗВРШЕНАТА
СОЛЕМНИЗАЦИЈА НА ДОГОВОРОТ, И
ИСТИОТ ДА ГО ИЗГРАДИ ОБЈЕКТОТ

СОГЛАСНО УРБАНИСТИЧКИОТ ПЛАН ПО
КОЈ ЗЕМЈИШТЕТО Е ОТУЃЕНО ВО РОК

СОГЛАСНО СО ОДРЕДБИТЕ ОД ЗАКОНОТ
ЗА ГРАДЕЊЕ, А СОГЛАСНО

КАТЕГОРИЗАЦИЈАТА НА ГРАДБИ.

1113-425/2022 18.05.2022 13:36:55

ДОГОВОР ЗА ОТУЃУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА С.

МАКЕДОНИЈА СО ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО
НАДДАВАЊЕ СКУчЕН ПОМЕЃУ РЕПУБЛИКА С.
МАКЕДОНИЈА ПРКУ ОПШТИНА КОЧАНИ КАКО

ОТУЃУВАЧ И ДПТУ СО-ЕЛ МЕДИКАЛ 21 ДООЕЛ -
КОчАНИ КАКО КУПУВАЧ СОЛЕМНИЗИРАН ПОД
ОДУ.БР. 42/22 ОД 07.02. 2022 Г. ОД НОТАР Д.

ПЕТРОВ - КОЧАНИ.

Г.9. Промени во прибележувања

Внатреш
на

површин
а во м2

Намена на
посебен/зае
днчки дел од

зграда

Број на
зграда/др
уг објект

Бр
ој

Ка
т

В
ле

з

Влез/Кат/Број
на

посебен/заедн

делосновен

Број на
катастарска

парцела

Г9.з.Други факти чие прибележување е предвидено со закон:

Адреса / СедиштеЕМБГ / ЕМБСНосител на правото на службеност (плодоуживање, употреба и домување):

ЗАБРАНА ЗА ОТУЃУВАЊЕ

Вид на прибележување:

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА -

Површина
во м2

Викано
место/улица

Кл
ас

а

Ку
лт

ур
а

Катастарска
Број на предмет по кој

е извршено
прибележувањето

Правен основ на запишување Датум и час на
запишувањеКраток опис на прибележуваето

Отворен
а

површин
а во м2

Волумен
во м3

15409 4 0458гзСРЕДОРЕК

ДОГОВОР ЗА ОТУЃУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ОДУ.БР.43/2022 ОД 07.02.2022
ГОДИНА ОД НОТАР ДИМИТАР ПЕТРОВ ОД

КОЧАНИ

1113-425/2022 19.05.2022 15:47:59

СОПСТВЕНИКОТ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ
СТЕКНАТО ВО ПОСТАПКА ЗА ОТУЃУВАЊЕ ПО ПАТ НА

ЈАВНО НАДДАВАЊЕ НЕ СМЕЕ ИСТОТО ДА ГО
ПРЕНЕСУВА НА ТРЕТИ ЛИЦА, ПРЕД ИСПОЛНУВАЊЕ
НА ОБВРСКИТЕ ОД ДОГОВОРОТ ЗА ОТУЃУВАЊЕ НА

ИСТОТО.

гнз

ОписШифра

Легенда на внесени шифри и кратенки:
Цела содржина од имотниот листПрепис

Тип Опис

Вештачки неплодни земјиштагз

Градежно неизградено земјиштегнз
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ОписШифра

Легенда на внесени шифри и кратенки:
Цела содржина од имотниот листПрепис

Тип Опис

СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ, ЕМБГ/ЕМБС ПРЕТСТАВУВА ЛИЧЕН
ПОДАТОК И ПОРАДИ ТОА ИСТИОТ НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПРИКАЖЕ***

име и презиме, потпис

Овластено лице:

Дистрибутивен  систем на АКНМ.П.
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РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
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1110-16/2022 од 14.06.2022 12:14:37 1110-16/2022

Одделение за катастар на недвижности Кочани

за електронска заверка на геодетски елаборат

Извршена е електронска заверка на геодетскиот елаборат за Геодетски елаборат за
ажурирана геодетска подлога, изработен од: ГЕО КАРТА ДОО КОЧАНИ, заведена
под број: 50/22-3 од 14.06.2022 година.
Со заверката се потврдува дека при изработката на геодетскиот елаборат се
користени податоци од Геодетско - катастарскиот информационен систем.
Геодетскиот елаборат е доставен во електронска форма преку Е- шалтерот на
Агенцијата за катастар на недвижности, на 14.06.2022 12:14:37 часот.

И З В Е С Т У В А Њ Е

(име и презиме, потпис)

Службено лице

ГЕО КАРТА ДОО КОЧАНИМ.П.

www.katastar.gov.mk
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                                                                                                                  ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ Скопје 

                                             Друштво за дистрибуција на електрична енергија 

                                                                                                        Бр. 10-26/2-431 од 14.07.2022 

                                                                                                                                                      Скопје 

Одговорно лице: Ѓорги Полинцев 

Контакт телефон: 072 931 729 

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

Почитувани, 
 
Во врска со Вашиот допис број 0801-528/22 од 06.07.2022 година, со кој барате да Ви издадеме податоци за 
електроенергетски објекти и инфраструктура од ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ, Скопје за изработка на 
Урбанистички проект со план за парцелација, за формирање на градежна парцела (спојување на ГП 104.5 и ГП 
104.6), со намена А1 - Домување во куќи, од Измена и дополна на ДУП за Град Кочани, КО Кочани, Општина 
Кочани, Ве известуваме дека во согласност со податоците од службената евиденција, располагаме со следните 
податоци:    
 

 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      

 
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.  
 
НАПОМЕНА: Податоците кои ви ги даваме се од наша службена евиденција и постои можност да има 
отстапување во точноста на координатите на електроенергетските објекти на терен. Задолжително да се изготви 
ажурирана геодетска подлога која треба точно да ги претставува положбените и висинските податоци за сите 
видливи природни и изградени објекти под и над површината на земјата во рамки на опфатот. 
 
Препорачуваме при изработката на планската документација, а соодветно на типот на документација за која се 
бараат податоци, да се планираат (вцртаат) траси во тротоарите од двете страни, во кои би се положувале 
електроенергетски објекти од различни напонски нивоа и маркици за трансформаторски станици (согласно 
потребната потрошувачка). Премините преку пат да се предвидат да бидат согласно стандардите за премин на 
електроенергетска инфраструктура. 
 
Задолжително да се предвиди заштитен појас на електроенергетските објекти согласно Мрежните правила за 
дистрибуција на електрична енергија 
 
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. 
 
Потврдата е од ограничено времетраење во рок од 3 месеци од датумот на нејзиното издавање. 
  
Со почит, 
Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје 
Oддел Мрежен Инженеринг 



1:1.128

Датум: 14.07.2022

Легенда
Постоечка мрежа
Новоплан иран а мрежа
Демон тиран а мрежа 0 0,055 0,110,0275 Kilometers



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 

 

 

 

 

 

 
 

 Македонски Телеком АД - Скопје  

Кеј 13 Ноември бр.6, 1000 Скопје 

 
Бр: 44359 

Дата: 08.07.2022 

  
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 
Урбанистички проект со план за парцелација, за формирање на градежна парцела (спојување на ГП 104.5 и ГП 
104.6), со намена А1 - Домување во куќи, од Измена и дополна на ДУП за Град Кочани, КО Кочани, Општина 
Кочани, Ве известуваме дека во границите на планскиот опфат нема постојна МКТ инфраструктура. 
 

Напомена: Информациите содржани во овој документ се доверливи и тие се наменети за користење само од страна на 
примателот. Примателот е обврзан да превземе разумно ниво на грижа заради заштита на доверливите информации 
содржани во документот. Воедно, примателот е обврзан документот или било кој дел од неговата содржина да не го открива 
или дистрибуира на трети лица кои не се засегнати со актуелниот предмет, а заради спречување на можни злоупотреби. 

 

Со почит, 

Македонски Телеком АД Скопје  

                     По овластување на  

Директор на сектор за пристапни мрежи 

                          Васко Најков 

                                         

mailto:kontakt@telekom.mk
http://www.telekom.mk/
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ПЛАН ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈА 
1.Опис и образложение на парцелацијата 
2.Скица на предлог план за парцелација 
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Вовед 
 

 

Овој урбанистички проект се изработува во согласност со член 63 од Законот за 
урбанистичко планирање (Сл. Весник на РМ, бр.32/20), како и член 57 од Правилникот за 
урбанистичко планирање (Сл. Весник на РМ, бр.225/20, 219/21 и 104/22) и во постапка 
утврдена во член 62 од горе-наведениот Закон. 

Основа за изработка на овој урбанистички проект со план за парцелација ќе бидат: 
• Потпишана и заверена проектна програма од барателот за одобрување на 

урбанистички проект; 
• Постојната состојба утврдена на лице место од страна на стручни лица од правното 

лице изработувач на планот; 
• Просторните можности на локалитетот; 
• Општите и посебните одредби од Изводот од ДУП 
• сите податоци и информации од органите на државната управа и другите субјекти, 

како и потребите на нарачателот. 
 

 

Опис и образложение за парцелацијата 
 

Просторот дефиниран за изработка на Урбанистички проект со план за парцелација за 
корекција на граница помеѓу градежни парцели ГП А104.5 и ГП А104.6, со намена А1 - Домување 

во куќи, од Измена и дополна на ДУП за Град Кочани, КО Кочани, Општина Кочани, со својата 
местоположба припаѓа на територијата на Општина Kочани. 

 
Овој Урбанистички проект со план за парцелација за корекција на граница помеѓу 

градежни парцели ГП А104.5 и ГП А104.6, со намена А1 - Домување во куќи, од Измена и 
дополна на ДУП за Град Кочани, КО Кочани, Општина Кочани се изработува согласно 
Законот за урбанистичко планирање (Сл.Весник на Рм 32/20) - Член 63, став (2) – Со 
урбанистички проект со план за парцелација може и да се поместуваат границите на 
соседните градежни парцели со катастарските парцели, коишто не можат да се исправат и 
усогласат со постапка за техничка грешка и согласно Член 57 став (3) од Правилникот за 
урбанистичко  планирање  („Службен  весник  на  Република  Северна  Македонија“  број 
225/20, 219/21 и 104/22) 

 
Со  овој  урбанистички  проект  се  врши  корекција  на  граница  помеѓу  градежни 

парцели поради неусогласување со градежните парцели дефинирани со Измена и дополна 
на ДУП за Град Кочани, КО Кочани, Општина Кочани на ГП А104.5 и ГП А104.6, дефинирани 
со Измена и дополна на ДУП за Град Кочани, КО Кочани. 

 
За Градежните парцели е прибавен Извод од план од  Измена и дополна на ДУП за 

Град Кочани и тех.исправка од Измена и дополна на ДУП за Град Кочани, донесени со 
одлука бр. 07-138 од 16.07.1998 и бр. 09-1548/1 од 11.06.2021година. 

 
За Градежните парцели се добиени Изводи со бр. 22-30/227 од 30.06.2022 и бр. 22- 

30/228 од 30.06.2022г. 
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Образложението по кои се прави овој Урбанистички проект со план за парцелација 

за корекција на граница помеѓу градежни парцели ГП А104.5 и ГП А104.6, со намена А1 - 
Домување во куќи, од Измена и дополна на ДУП за Град Кочани, КО Кочани, Општина 
Кочани е следно. При преклопување на градежните парцели А104.5 и А104.6 дефинирани 
со Измена и дополна на ДУП за Град Кочани, КО Кочани, Општина Кочани врз основа на 
актуелните катастарски планови на Агенцијата за катастар на недвижности, може да се 
воочи дека меѓусебната граница на планираните градежни парцели не ја следи границата 
помеѓу катастарските парцели КП 15409/4 и 15407/2, КО Кочани. Основно, онака како што 
се планирани градежните парцели со важечкиот план, се зафаќаат и мали делови од 
соседната катастарска парцела. 

 
Планираната градежна парцела А104.5 е планирана со зафаќање на најголем дел од 

КП 15409/4, а дел од оваа КП (дел со големина од 2m²) останува надвор од градежната 

парцела - во склоп на соседната ГП А104.6, а истовремено со градежната парцела се зафаќа 
и мал дел од КП 15407/2 (дел со големина од 2m²). 

 

Планираната градежна парцела А104.6 е планирана со зафаќање на најголем дел од 
КП 15407/2,а дел од оваа КП (дел со големина од 2m²) останува надвор од градежната 
парцела - во склоп на соседната ГП А104.5, а истовремено со градежната парцела се зафаќа 

и мал дел од КП 15409/4 ((дел со големина од 2m²). 
 

Согласно горенаведенето, се спроведува Урбанистички проект со план за 
парцелација за корекција на граница помеѓу градежни парцели ГП А104.5 и ГП А104.6, со 
намена А1 - Домување во куќи, од Измена и дополна на ДУП за Град Кочани, КО Кочани, 
Општина Кочани, кој подразбира корекција на границата помеѓу планираните градежни 
парцели А104.5 и А104.6 на начин на кој што истите доследно коинцидираат со границата 
помеѓу катастарските парцели КП 15409/4 и КП 15407/2, осносно потребно е графичко 
корегирање на границата. 

 
Согласно опишаната корекција, истата може да се постигне со изработка на 

Урбанистички проект кое е дозволено со Законот за урбанистичко планирање и 
Правилникот за урбанистичко планирање, а во сѐ согласно дозволеното со Член 63 став (2) 
од Законот за урбанистичко планирање („Службен весник на Република Северна 
Македонија“ број 32/20) и Член 57 став (3) од Правилникот за урбанистичко планирање 
(„Службен весник на Република Северна Македонија“ број 225/20, 219/21 и 104/22). 

 
За  градежните парцели се дадени следниве параметри согласно Извод од ДУП кои 

треба да се почитуваат 
 

 ГП  А 104. 5  
Намена на градба :      А1 – Домување во куќи 
Површина на ГП 458 м2 
Површина за градење 197м2 
Процент на изграденост 43% 
Коефициент на искористенoст 1.3 
Максимална висина до венец Н=10,50м 
Катност П+2 
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 ГП  А 104. 6  
Намена на градба : А1 – Домување во куќи 
Површина на ГП 587 м2 
Површина за градење 257м2 
Процент на изграденост 44% 
Коефициент на искористенoст 1.3 
Максимална висина до венец Н=10,50м 
Катност П+2 

 
Коодринати на проектен опфат 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Во проектниот опфат влегуваат КП 15409/4 и КП 15407/2, КО Кочани, О.Кочани. 
Површината на проектниот опфат изнесува вкупно 1044 м². 
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Пристапот е обезбеден преку улична мрежа дефинирана со Измена и дополна на 
ДУП за Град Кочани и тех.исправка од Измена и дополна на ДУП за Град Кочани, донесени 
со одлука бр. 07-138 од 16.07.1998 и бр. 09-1548/1 од 11.06.2021 година, за кои парцели е 
добиен Извод од план. 
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II. ПРОЕКТЕН ДЕЛ 



           

            071/795-884; 070/309-115

            venciproekt@gmail.com

 

 Namena na gradba:
A1-Domuvawe vo ku}i

DPTU SO-EL MEDIKAL 21 DOOEL

 ."_/_, 

 КП 15409/4; ГП A104.5; 
3/09/022



NASLOV 

        СОДРЖИНА 

1. ОПШТ ДЕЛ 

 Регистрација на фирма 

 Лиценца за проектирање 

 Решение за проектанти 

 Овластување на проектанти 

2. ПРОЕКТЕН ДЕЛ 

2. 1. ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ 

 Технички опис 

2. 2. ГРАФИЧКИ ДЕЛ 

 Ситуација    M=1:250 

 Ситуација-osnova na prizemje M=1:250 

 Ситуација-osnova na krov(petta fasada) M=1:250 

 Основа на темели M=1:100 

 Основа на nivo -2.60;nivo na podrumi,parkinzi i komunikacii  

M=1:100  

 Основа на приземје M=1:100  

 Основа на приземје-situacija M=1:100  

 Основа на prv kat М=1:100 

 Основа на vtor kat М=1:100 

 Oснова на krovna podkonstrukcija М=1:100 

 Основа на кров 

Петта фасада М=1:100 

 Пресек 1 - 1 М=1:100 

 Пресек 2 - 2 М=1:100 

 Фасада sever M=1:100 

 Фасада istok M=1:100 

 Фасада  jug M=1:100 

 Фасада zapad M=1:100 

 











 



  ВЕНЦИ ПРОЕКТ ДООЕЛ Кочани     
 ул. „Плачковица“ бр. 9 | 071/795-884; 070/309-115 | venciproekt@gmail.com 

Врз основа на Законот за градење("Slu`ben весник на Republika 

Makedonija"br.130/09,124/10,18/11,36/11,54/11,13/12,144/12,25/13,79/13,137/13,163/13,

27/14,28/14,42/14,115/14,149/14,187/14,44/15,129/15,217/15,226/15,30/16,31/16,39/16,71/

16,132/16,35/18,64/18, i 168/18 i"Slu`ben весник на Republika 

Makedonija"br.244/19,18/20 i 279/20 ) управителот на ,,ВЕНЦИ ПРОЕКТ,, ДООЕЛ

Кочани го донесе следното 

Р Е Ш Е Н И Е 

За проектанти за изработка на техничка документација на ниво: 

Ideen проект  

Објект: Namena na gradba: 

A1-Domuvawe vo ku}i 

Инвеститор:   DPTU SO-EL MEDIKAL 21 DOOEL   

Место на градење:  ул."_/_, Кочани 

КП 15409/4;ГП A104.5. 

Фаза А: АРХИТЕКТУРА  ”A” : 

ги назначува: 

дипл. инж. арх.Viktor Apostolov – овластување бр. Б/1.1118 

дипл.град.инж. Милка Едровска  – овластување. бр. Б/2.0382 

Проектантите ги исполнуваат условите наведени во законот за градење("Slu`ben 

весник на Republika 

Makedonija"br.130/09,124/10,18/11,36/11,54/11,13/12,144/12,25/13,79/13,137/13,163/13,

27/14,28/14,42/14,115/14,149/14,187/14,44/15,129/15,217/15,226/15,30/16,31/16,39/16,71/

16,132/16,35/18,64/18, i 168/18 i"Slu`ben весник на Republika 

Makedonija"br.244/19,18/20 i 279/20 )

,,ВЕНЦИ ПРОЕКТ,,ДООЕЛ Кочани 

    Управител: 

дипл. град. инж. Милка Едровска 

mailto:venciproekt@gmail.com
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ТЕХНИЧКИ ОПИС 

Објект:    Namena na gradba:A1-DOMUVAWE VO KU]I  

Инвеститор:   DPTU SO-EL MEDIKAL 21 DOOEL 

Место на градење:  ул. "_/_" Br. _/_, Кочани 
                                      ГП A104.5 za КП 15409/4 КО Кочани 

Според UP so plan za parcelacija za korekcija na granica pome\u grade`ni 
parceli za GP.A104.5 so namena A1-domuvawe vo ku]i koj {to e vo faza na izrabotka за 

катастерската парцела so КП 15409/4,КО Кочани,изработен е Ideen проект за 

Индивидуален станбен објект со намена na gradba:A1-domuvawe vo ku}i,со катност од 

подрум,приземје i dva kata, со максимални габаритни димензии во основата на 

приземјето 14.89m х 13.29m. 

Овој проект е изработен согласно потребите и проектната програма од 
инвеститорот, вклопени во параметрите согласно урбанистичкиот план. 

Максималната висина до венецот изнесува 10.50m, мерена од кота на 

trotoarot na ulicata, ул. "_/_" Br. _/_,која висина е ednakva so дозволената 10.50m 
предвидена со ДУП за предметната локација. 

Објектот е проектиран во согласност со условите за градење како и 
проектната програма од инвеститрот. 

Објектот ќе се гради на grade`nata  парцела ГП A104.5., а катастерскиот број 
на градежната парцела е za КП 15409/4;КО Кочани.  

Пешачкиот пристап во парцелата ќе биде овозможен од ju`nata страна. 

Котата на приземјето е за 45sm повисока од котата на теренот.  

Пристапот за автомобили е овозможен исто така од ju`nata страна од каде 
е овозможен пристап preku kosa rampa so nagib od 16% во podzemnata гаража во која  
се предвидени {est паркинг места i pet parking mesta nadvore{no,vo ramki na samata 
parcela.  

Predniot vlez во приземјето е od ju`nata страна, a zadniot vlez od severnata 

strana. Во приземјето се проектирани, vlezen preden trem,vlezen zaden trem,vlezen 

hol,dvokraki skali,hodnik-dega`man,toalet,utiliti,dneven prestoj so trpezarija,kujna, 
, edna spalna soba so interno kupatilo i garderober i edna spalna soba so interno 

kupatilo. Na prviot kat se proektirani:skali{en prostor-dvokraki 

skali,,vlezenhodnik,hodnik-dega`man,toalet,utiliti,dneven prestoj sotrpezarija,kujna,  
edna spalna soba so interno kupatilo i garderober i edna spalna soba so interno 
kupatilo. Na vtoriot kat se proektirani:skali{en prostor-dvokraki 
skali,,vlezenhodnik,hodnik-dega`man,toalet,utiliti,dneven prestoj sotrpezarija,kujna,  
edna spalna soba so interno kupatilo i garderober i edna spalna soba so interno 
kupatilo.Na nivo na podzemje pak se proektirani skali{no jadro,podrum,komunikacii 

za avtomobili i {est parkin mesta.Висината на приземјето од под до плафон 
изнесува 3.31m, односно 3.45m од под до горна кота на конструкцијата. Вкупната 

корисна површина на ова ниво изнесува  179.00m². Висината на prviot kat од под 

до плафон изнесува3.31m, односно3.45m  од под до горна кота на конструкцијата 
Вкупната корисна површина на ова ниво изнесува 178.20m². Висината на vtoriot 

mailto:venciproekt@gmail.com
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kat од под до плафон изнесува 2.84m, односно3.00m  од под до горна кота на 
конструкцијата Вкупната корисна површина на ова ниво изнесува 178.90m². 

Nivoto -2.60,nivo na podrumi,parkinzi i komunikacii, е pristapno преку 

внатрешните скали,арм.бет.скали од приземјето. Висината на подрумот од под до 

плафон изнесува 2.46m, односно 2.60m од под до под. Вкупната корисна површина на 

ова ниво изнесува 184,75m ². 

   Rekapitular na povr{ini: 

       Корисната површина на објектот е: 

        подрум,  Вк.нето повр  - 184.75m2  

         приземје, Вк.нето повр - 179.00m2  

        1 кат, Вк.нето повр - 178.20м2  

        2 кат, Вк.нето повр - 178.90м2 

 

            ВИСИНА НА ОБЈЕКТОТ 

 подрум, со корисна височина од 2,46м, (од под до под 2,60м);  

 приземје, со корисна височина од 3,31 (од под до под 3,45м);  

 прв кат, со корисна височина од 3,31м, (од под до под 3,45м);  

 втор кат, со корисна височина од 2,84м, (од под до под 3,00м); 

 

 Soobra}ajni uslovi-Parkirawe 

           За потребите од паркирање, проектирано е подземно ниво, каде се сместени 

6паркинг места и уште 5 паркинг места се проектирани во локацијата,што значи дека 

се обезбедени вкупно 11 паркинг места,soglasno UP so plan za parcelacija za 
korekcija na granica pome\u grade`ni parceli za GP.A104.5 so namena A1-domuvawe vo 
ku]i, со што се задоволени барањата за паркирање,odnosno 1 parking mesto/70m2 neto 

stanbena povr{ina i 1parking mesto / 40m2 neto delovna povr{ina. 

  

     ANALIZA NA PARKING MESTA: 

 
          -Prizemje:P neto=179.0m2/70m2=2.56p.m.(parking parceli)  
          -Prv kat: P neto=178.2m2/70m2=2.55p.m.(parking parceli) 
          -Vtor kat: P neto=178.9m2/70m2=2.56p.m.(parking parceli) 
                                        ------------------------------------------------------------ 
                                             VKUPNO:8 parking parceli 

 

Конструкција 

 Конструктивно објектот е предвиден со скелетно носива конструкција од 

армирано бетонски столбови 30/30 sm, 30/40 sm, 40/40sm,20/40 sm,armirano betonski 

yidovi na nivo na kota -2.60m so debelina od 15sm i 20sm и армирано бетонски греди 
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30/45sm кои налегнуваат врз столбовите и формираат рамков систем. 

 Темелењето е предвидено со temelna hidrofobna plo~a so debelina od 50sm.  

 Me|ukatnite konsrukcii sе predvideni како армирано betonski plo~i so d=14sm 
додека poslednata,potkrovna плоча е predvidena da se konstruira i izraboti kako 

monta fert plo~a со дебелина, d=12+4sm.(16sm).  

 Внатрешните скали се предвидуваат како армирано бетонски. Висината на 

скалниците od kota na podrum do prizemje е 17.3sm,a od prizemjeto pa zaklu~no 

dovtoriot kat e 16.45sm. Ширината на скалниците е 30sm. 

 Предвидена е ~eli~na кровна конструкција со конструктивни елеметни: 

~eli~ni re{etki,ro`nici hop120/120/4mm,horizontalni spregovi i vertikalni 

spregovi(prema proekt).Кровната покривка се предвидува со пoсотавување на 
sendvi~ termo paneli,tip kingspan,d=10sm, пoсотавени врз ro`nici so {rafewe i 

nadol`ni spojnici.  

Ѕидови и фасади 

Ѕидовите се предвидени да се ѕидаат со шупливи ќерамички termo блокови ѕидани 

и малтерисани со продолжен малтер 1:3:9 сo d=25sm за фасадните, односно 

шупливи ќерамички блокови d=12sm за преградните ѕидови. Сите ѕидови и 

плафони на приземејто,dvata kata i подрумот се предвидени со внатрешна 

обработка со ma{inski малтер, глет маса и поликолор или абриб во боја, додека 

ѕидовите кај  просториите со мокри чворови се предвидени со финална обработка 
од granitni плочки со претходно нанесување на хидроизолација. 

Обработката на фасадните ѕидови од надворешната страна ќе се состои од 

топлинска изолација од стиропор d=10sm, лепен на ѕидот со специјален малтер и 

завршно обработен со фасаден малтер, со претходно бандажирање на споевите со 

рабиц мрежа. Na prednata strana e predviden staklen curtiun wall fasaden sistem na 

pozicii dadeni vo proektot.Na predniot del od fasadata,segmentno ke se lepat laminam 

plo~i,d=5mm,a na eden segment ke se montiraat kompozitni drveni plo~i VPC. 

Подови 

Сите подови се поставени врз порамнителен слој, цементна кошулка, со 

претходно додавање на слоеви од ПВЦ фолија и тврдо пресован стиропор со ~a{ki 

d=2+2sm кај подната плоча za priprema zapodno greewe i so vkupna debelina na 
obrabotenite podovi od 10sm.  

Под подната плоча се предвидува хидроизолација, мршав бетон со d=5sm и 

набиен чакал d=35sm. 

Подовите во објектот се предвидени со финална обработка во зависност од 
намената на просторијата. Во site prostorii podovite se predvideni zavr{no da se 

izlepat so granitni plo~i.  

Столарија 

 Фасадните прозори, врати и портали се предвидени со aluminiumska браварија 

застаклени со термопан стакло 4+16+4 мм, додека внатрешните врати се предвидени 

kako дрвени врати - медијапан. 

Кровна конструкција 
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Предвидена е ~eli~na кровна конструкција со конструктивни елеметни: ~eli~ni 

re{etki,ro`nicihop120/120/4mm,horizontalni spregovi i vertikalni spregovi(prema 

proekt).Кровната покривка се предвидува со пoсотавување на sendvi~ termo 

paneli,tip kingspan,d=10sm, пoсотавени врз ro`nici so {rafewe i nadol`ni 

spojnici  

Атмосферските води ќе се прифаќаат со хоризонтални олуци кои понатаму 
водата ќе ја пропуштаат во вертикални олуци прицврстени на фасадата. 

Загревање 

Загревањето во објектот delumno е предвидено преку грејно тело за чија 

функција предвиден е оџачки канал кој е на соодветна позиција,a kompletno so 
centralen sistem za podno greewe i ladewe so vozdu{ni pumpi i fenkojleri vo 
pod,kombinirano.  

Енергетска ефикасност 

o Стиропор на надворешните ѕидови и ѕидови кон негреан простор треба да биде 

d=10cm со 0.04≥ ג (W/mk) 
o Стиропот на внатрешни ѕидови кон помалку греан простор d=3cm со 0,04 ג 

(W/mk) 
o Прозори од termo aluminium 4-16-4 со стакло пакет Ug=1.1 

(W/m2K),Ufr=1,4(W/m2K) 
o Sendvi~ paneli, KINGSPAN со d=5cm  so 0.032  ≥  ג (W/mk) 
o Стиропор на МКК кат/приземје над греан простор d=2cm  so 0.04  ≥  ג(W/mk) 
o Стиропор на подна плоча на земја d=5cm  so 0.035 ≥ ג (W/mk) 

Вентилација 

 Проветрувањето ќе се врши преку предвидените отвори - врати и прозори во 

просториите каде се предвидени отвори. Дополнително во кујната и toaletite се 

предвидуваат вентилациони канали. 

Водовод и канализација 

 Објектот ќе се снабдува со вода од местниот водовод. Отпадните води од 

објектот ќе се приклучат на местната канализациона мрежа. 

Електрика 

Објектот ќе се снабдува со електрична енергија од местната електрична мрежа. 

Објектот ќе се гради според постоечките градежни прописи и норми. 

Анализа на изграденост 

Процент на изграденост 
Параметри: 
Површина на парцела: 458.00 m² (458.00 m² според ДУП)  
Површина на приземје: 196.20 m²  

𝑃 𝑖𝑧 =
196.20m²

458.00m²
 𝑥 100 = 42.84% < 43.0 % според ДУП 

Коефициент на искористеност 
Коефициентот на искористеност на земјиштето се утврдува како однос помеѓу бруто 

развиената корисна површина на сите нивоа над теренот. 
Параметри: 
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Површина на парцела: 458.00 m² (458.00 m² според ДУП)   
Површина на приземје: 196.20 m² 
Бруто развиена површина: 588.60 m²   

 

𝐾 𝑖𝑠 =
588.60m²

458.00m²
= 1.285 < 1.30 според ДУП 

 
BILANSNI POKAZATELI ZA  NAMENA NA GRADBA:INDIVIDUALNO 

ДОМУВАЊЕ  

G.P. Br.A104.5 za KP 15409/2 I KP 15404/6 
ПОДАТОЦИ ЗА ОБЈЕКТОТ  СПОРЕДБЕНИ БИЛАНСНИ ПОКАЗАТЕЛИ 

 
 
Градежна 
парцела 

 
 
Ниво на 
објект 

 
 
Бруто 
површина 

 
Бруто 
површина 
на габарит 
 

 
Вкупно 
изградена 
бруто 
површина 

 
Површина 
на 
парцела 
м2 

 
 
Piz 
% 

 
 
Kis 

 
A104.5 

 
Приземје 
 
Prv Kat 
 
VtorKat 

 

 
196.20 
 
196.20 
 
196.20 
 
 

 
196.20 

 
588.60 

 
458.00 

 
42.84 

 
1.285 

ПАРАМЕТРИ СПОРЕД                                                        
ДУП 

197.00 591.00 458.00 43.00 1.30 

КОНСТАТАЦИЈА Помала од 
дозволена 

Помала од 
дозволена 

------------ Помал од 
дозволено 

Помал од 
дозволено 

 

Составил: 
д. и.а. Viktor Apostolov 

 

mailto:venciproekt@gmail.com




































           

            071/795-884; 070/309-115

            venciproekt@gmail.com

 

 Namena na gradba:         
 A1-Domuvawe vo ku}i 

DPTU SO-EL MEDIKAL 21 DOOEL

."_/_, 

КП 15407/2;КО Кочани; ГП A104.6
4/09/022



NASLOV 

        СОДРЖИНА 

1. ОПШТ ДЕЛ 

 Регистрација на фирма 

 Лиценца за проектирање 

 Решение за проектанти 

 Овластување на проектанти 

2. ПРОЕКТЕН ДЕЛ 

2. 1. ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ 

 Технички опис 

2. 3. ГРАФИЧКИ ДЕЛ 

 Ситуација    M=1:250 

 Ситуација-osnova na prizemje M=1:250 

 Ситуација-osnova na krov(petta fasada) M=1:250 

 Основа на темели M=1:100 

 Основа na podrumi  M=1:100  

 Основа на приземје M=1:100  

 Основа на приземје-situacija M=1:100  

 Основа на prv kat М=1:100 

 Основа на vtor kat М=1:100 

 Oснова на krovna podkonstrukcija М=1:100 

 Основа на кров 

Петта фасада М=1:100 

 Пресек 1 - 1 М=1:100 

 Пресек 2 - 2 М=1:100 

 Pресек 3 – 3 М=1:100 

 Фасада sever M=1:100 

 Фасада istok M=1:100 

 Фасада  jug M=1:100 

 Фасада zapad M=1:100 

 











 



  ВЕНЦИ ПРОЕКТ ДООЕЛ Кочани     
 ул. „Плачковица“ бр. 9 | 071/795-884; 070/309-115 | venciproekt@gmail.com 

Р Е Ш Е Н И Е 

Врз основа на Законот за градење("Slu`ben весник на Republika 

Makedonija"br.130/09,124/10,18/11,36/11,54/11,13/12,144/12,25/13,79/13,137/13,163/13,

27/14,28/14,42/14,115/14,149/14,187/14,44/15,129/15,217/15,226/15,30/16,31/16,39/16,71/

16,132/16,35/18,64/18, i 168/18 i"Slu`ben весник на Republika 

Makedonija"br.244/19,18/20 i 279/20 ) управителот на ,,ВЕНЦИ ПРОЕКТ,, ДООЕЛ

Кочани го донесе следното 

За проектанти за изработка на техничка документација на ниво: 

Ideen проект 

Објект:    Namena na gradba:  
        A1-Domuvawe vo ku}i 

Инвеститор:             DPTU SO-EL MEDIKAL 21 DOOEL        

Место на градење:  ул."_/_, Кочани 

     КП 15407/2;КО Кочани; ГП A104.6 

Фаза А: АРХИТЕКТУРА  ”A” : 

ги назначува: 

дипл. инж. арх.Viktor Apostolov – овластување бр. Б/1.1118 

дипл.град.инж. Милка Едровска  – овластување. бр. Б/2.0382 

Проектантите ги исполнуваат условите наведени во законот за градење("Slu`ben 

весник на Republika 

Makedonija"br.130/09,124/10,18/11,36/11,54/11,13/12,144/12,25/13,79/13,137/13,163/13,

27/14,28/14,42/14,115/14,149/14,187/14,44/15,129/15,217/15,226/15,30/16,31/16,39/16,71/

16,132/16,35/18,64/18, i 168/18 i"Slu`ben весник на Republika 

Makedonija"br.244/19,18/20 i 279/20 )

,,ВЕНЦИ ПРОЕКТ,,ДООЕЛ Кочани 

    Управител: 

дипл. град. инж. Милка Едровска 
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ТЕХНИЧКИ ОПИС 

Објект:    Namena na gradba:A1-DOMUVAWE VO KU]I  

 
Инвеститор:                    DPTU SO-EL MEDIKAL 21 DOOEL 

   

Место на градење:  ул. "_/_" Br. _/_, Кочани 
                                           ГП A104.6 za КП 15407/2, КО Кочани 

Според; UP so plan za parcelacija za korekcija na granica pome\u grade`ni 
parceli za GP.A104.6 so namena A1-domuvawe vo ku]i koj {to e vo faza na izrabotka за 

катастерската парцела so КП 15407/2,КО Кочани,изработен е Ideen проект за 

Индивидуален станбен објект со намена na gradba:A1-domuvawe vo ku}i,со катност од 

подрум,приземје i dva kata, со максимални габаритни димензии во основата на 

приземјето 19.37m х 13.29m. 

Овој проект е изработен согласно потребите и проектната програма од 
инвеститорот, вклопени во параметрите согласно урбанистичкиот план. 

Максималната висина до венецот изнесува 10.50m, мерена од кота на 

trotoarot na ulicata, ул. "_/_" Br. _/_,која висина е ednakva so дозволената 10.50m 
предвидена со ДУП за предметната локација. 

Објектот е проектиран во согласност со условите за градење како и 
проектната програма од инвеститрот. 

Објектот ќе се гради на grade`nata парцела ГП A104.6., а катастерскиот број 
на градежната парцела е za КП 15407/2, КО Кочани.  

Пешачкиот пристап во парцелата ќе биде овозможен од ju`nata страна. 

Котата на приземјето е за 45sm повисока од котата на теренот.  

Пристапот за автомобили е овозможен  од ju`nata страна kako i od isto~nata 
strana i od istite tie strani se obezbedeni vkupno 11 parking mesta,vo ramki na samata 
parcela.  

Vlezot во приземјето е od ju`nata страна.Во приземјето се проектирани, 
vlezen preden trem,vestibl-vetrobran,panoramski lift,salon,ednokraki kombinirani 
skali,dneven prestoj so trpezarija,kujna,dega`man,toalet,utiliti i dve spalna soba so 

interni kupatila. Na prviot kat se proektirani: ednokraki kombinirani skali,galerija 

so atrium,panoramski lift, dneven prestoj so trpezarija,kujna,dega`man,toalet,utiliti 
i dve spalna soba so interni kupatila. Na vtoriot kat se proektirani: ednokraki 
kombinirani skali,salon,panoramski lift, , dneven prestoj so 
trpezarija,kujna,dega`man,toalet,utiliti i dve spalna soba so interni kupatila.Na 
nivo na podzemje pak se proektirani skali{no jadro,lift,predprostor za vleguvawe vo 

liftot I podrumska prostorija. Висината на приземјето од под до плафон изнесува 
3.31m, односно 3.45m од под до горна кота на конструкцијата. Вкупната корисна 

површина на ова ниво изнесува  229.80m². Висината на prviot kat од под до плафон 
изнесува3.31m, односно3.45m  од под до горна кота на конструкцијата Вкупната 

корисна површина на ова ниво изнесува 229.85m². Висината на vtoriot kat од под 
до плафон изнесува 2.84m, односно3.00m  од под до горна кота на конструкцијата 
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Вкупната корисна површина на ова ниво изнесува 229.85m². 

Nivoto -2.60,nivo na podrumi,parkinzi i komunikacii, е pristapno преку 

внатрешните скали,арм.бет.скали од приземјето. Висината на подрумот од под до 

плафон изнесува 2.46m, односно 2.60m од под до под. Вкупната корисна површина на 

ова ниво изнесува 237.00m ². 

   Rekapitular na povr{ini: 

       Корисната површина на објектот е: 

        подрум,  Вк.нето .  - 237.00m2  

         приземје, Вк.нето повр. - 229.80m2  

        1 кат, Вк.нето повр. - 229.85м2  

        2 кат, Вк.нето повр. - 229.85м2 

 

            ВИСИНА НА ОБЈЕКТОТ 

 подрум, со корисна височина од 2,46м, (од под до под 2,60м);  

 приземје, со корисна височина од 3,31 (од под до под 3,45м);  

 прв кат, со корисна височина од 3,31м, (од под до под 3,45м);  

 втор кат, со корисна височина од 2,84м, (од под до под 3,00м); 

 

 Soobra}ajni uslovi-Parkirawe 

         За потребите  za паркирање, proektirani se vkupno 11 parking mesta,500/250sm, 

во локацијата na nivo na parter,  со што се задоволени барањата за паркирање 

согласно UP so plan za parcelacija za korekcija na granica pome\u grade`ni parceli za 

GP.A104.6 so namena A1-domuvawe vo ku]i, со што се задоволени барањата за 

паркирање,odnosno 1 parking mesto/70m2 neto stanbena povr{ina i 1parking mesto / 

40m2 neto delovna povr{ina. 

  

     ANALIZA NA PARKING MESTA: 

 
          -Prizemje:P neto=229.80m2/70m2=3.28p.m.(parking parceli)  
          -Prv kat: P neto=229.85m2/70m2=3.28p.m.(parking parceli) 
          -Vtor kat: P neto=229.85m2/70m2=3.28p.m.(parking parceli) 
                                        ------------------------------------------------------------ 
                                             VKUPNO:10 parking parceli 

 

Конструкција 

 Конструктивно објектот е предвиден со скелетно носива конструкција од 

армирано бетонски столбови 30/30 sm, 30/40 sm, 40/40sm,20/40,62/20sm,armirano 

betonski yidovi na nivo na kota -2.60m so debelina od 15sm i 20sm и армирано бетонски 

mailto:venciproekt@gmail.com


                    ВЕНЦИ ПРОЕКТ ДООЕЛ Кочани                                       IDEEN PROEKT 

                                    ул. „Плачковица“ бр. 9 | 071/795-884; 070/309-115 | venciproekt@gmail.com                       Технички број: 4/09/022            

Septemvri, 2022 

греди 30/45sm i 40/45sm кои налегнуваат врз столбовите и формираат рамков 

систем. 

 Темелењето е предвидено со temelna hidrofobna plo~a so debelina od 50sm.  

 Me|ukatnite konsrukcii sе predvideni како армирано betonski plo~i so d=14sm 
додека poslednata,potkrovna плоча е predvidena da se konstruira i izraboti kako 

monta fert plo~a со дебелина, d=12+4sm.(16sm).  

 Внатрешните скали се предвидуваат како армирано бетонски. Висината на 

скалниците od kota na podrum do prizemje е 17.3sm,a od prizemjeto pa zaklu~no 

dovtoriot kat e 16.45sm. Ширината на скалниците е 32sm. 

 Предвидена е ~eli~na кровна конструкција со конструктивни елеметни: 

~eli~ni re{etki,ro`nici hop120/120/4mm,horizontalni spregovi i vertikalni 

spregovi(prema proekt).Кровната покривка се предвидува со пoсотавување на 

sendvi~ termo paneli,tip kingspan,d=10sm, пoсотавени врз ro`nici so {rafewe i 

nadol`ni spojnici.  

Ѕидови и фасади 

Ѕидовите се предвидени да се ѕидаат со шупливи ќерамички termo блокови ѕидани 

и малтерисани со продолжен малтер 1:3:9 сo d=25sm за фасадните, односно 

шупливи ќерамички блокови d=12sm за преградните ѕидови. Сите ѕидови и 

плафони на приземејто,dvata kata i подрумот се предвидени со внатрешна 

обработка со ma{inski малтер, глет маса и поликолор или абриб во боја, додека 

ѕидовите кај  просториите со мокри чворови се предвидени со финална обработка 
од granitni плочки со претходно нанесување на хидроизолација. 

Обработката на фасадните ѕидови од надворешната страна ќе се состои од 

топлинска изолација од стиропор d=10sm, лепен на ѕидот со специјален малтер и 

завршно обработен со фасаден малтер, со претходно бандажирање на споевите со 

рабиц мрежа. Na prednata strana e predviden staklen curtiun wall fasaden sistem na 

pozicii dadeni vo proektot.Na predniot del od fasadata,segmentno ke se lepat laminam 

plo~i,d=5mm,a na eden segment ke se montiraat kompozitni drveni plo~i VPC. 

Подови 

Сите подови се поставени врз порамнителен слој, цементна кошулка, со 

претходно додавање на слоеви од ПВЦ фолија и тврдо пресован стиропор со ~a{ki 

d=2+2sm кај подната плоча za priprema zapodno greewe i so vkupna debelina na 
obrabotenite podovi od 10sm.  

Под подната плоча се предвидува хидроизолација, мршав бетон со d=5sm и 

набиен чакал d=35sm. 

Подовите во објектот се предвидени со финална обработка во зависност од 
намената на просторијата. Во site prostorii podovite se predvideni zavr{no da se 

izlepat so granitni plo~i.  

Столарија 

 Фасадните прозори, врати и портали се предвидени со aluminiumska браварија 

застаклени со термопан стакло 4+16+4 мм, додека внатрешните врати се предвидени 

kako дрвени врати - медијапан. 
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Кровна конструкција 

Предвидена е ~eli~na кровна конструкција со конструктивни елеметни: ~eli~ni 

re{etki,ro`nicihop120/120/4mm,horizontalni spregovi i vertikalni spregovi(prema 

proekt).Кровната покривка се предвидува со пoсотавување на sendvi~ termo 

paneli,tip kingspan,d=10sm, пoсотавени врз ro`nici so {rafewe i nadol`ni 

spojnici  

Атмосферските води ќе се прифаќаат со хоризонтални олуци кои понатаму 
водата ќе ја пропуштаат во вертикални олуци прицврстени на фасадата. 

Загревање 

Загревањето во објектот delumno е предвидено преку грејно тело за чија 

функција предвиден е оџачки канал кој е на соодветна позиција,a kompletno so 
centralen sistem za podno greewe i ladewe so vozdu{ni pumpi i fenkojleri vo 
pod,kombinirano.  

Енергетска ефикасност 

o Стиропор на надворешните ѕидови и ѕидови кон негреан простор треба да биде 

d=10cm со 0.04≥ ג (W/mk) 
o Стиропот на внатрешни ѕидови кон помалку греан простор d=3cm со 0,04 ג 

(W/mk) 
o Прозори од termo aluminium 4-16-4 со стакло пакет Ug=1.1 

(W/m2K),Ufr=1,4(W/m2K) 
o Sendvi~ paneli, KINGSPAN со d=5cm  so 0.032  ≥  ג (W/mk) 
o Стиропор на МКК кат/приземје над греан простор d=2cm  so 0.04  ≥  ג(W/mk) 
o Стиропор на подна плоча на земја d=5cm  so 0.035 ≥ ג (W/mk) 

Вентилација 

 Проветрувањето ќе се врши преку предвидените отвори - врати и прозори во 

просториите каде се предвидени отвори. Дополнително во кујната и toaletite се 

предвидуваат вентилациони канали. 

Водовод и канализација 

 Објектот ќе се снабдува со вода од местниот водовод. Отпадните води од 

објектот ќе се приклучат на местната канализациона мрежа. 

Електрика 

Објектот ќе се снабдува со електрична енергија од местната електрична мрежа. 

Објектот ќе се гради според постоечките градежни прописи и норми. 

Анализа на изграденост 

Процент на изграденост 
Параметри: 
Површина на парцела: 587.00 m² (587.00 m² според ДУП)  
Површина на приземје: 255.65 m²  

𝑃 𝑖𝑧 =
255.65m²

587.00m²
 𝑥 100 = 43.55% < 44.0 % според ДУП 

Коефициент на искористеност 
Коефициентот на искористеност на земјиштето се утврдува како однос помеѓу бруто 
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развиената корисна површина на сите нивоа над теренот. 
Параметри: 
Површина на парцела: 587.00 m² (587.00 m² според ДУП)   
Површина на приземје: 255.65 m² 
Бруто развиена површина: 766.95 m²   

 

𝐾 𝑖𝑠 =
766.95m²

587.00m²
= 1.30 < 1.30 според ДУП 

 
BILANSNI POKAZATELI ZA  NAMENA NA GRADBA:INDIVIDUALNO 

ДОМУВАЊЕ  

G.P. Br.A104.6 za KP 15407/2 ,KP 15404/6 I KP 15408/2 
ПОДАТОЦИ ЗА ОБЈЕКТОТ  СПОРЕДБЕНИ БИЛАНСНИ ПОКАЗАТЕЛИ 

 
 
Градежна 
парцела 

 
 
Ниво на 
објект 

 
 
Бруто 
површина 

 
Бруто 
површина 
на габарит 
 

 
Вкупно 
изградена 
бруто 
површина 

 
Површина 
на 
парцела 
м2 

 
 
Piz 
% 

 
 
Kis 

 
A104.6 

 
Приземје 
 
Prv Kat 
 
Vtor Kat 

 

 
255.65 
 
255.65 
 
255.65 
 
 

 
255.65 

 
766.95 

 
587.00 

 
43.55 

 
1.30 

ПАРАМЕТРИ СПОРЕД                                                        
ДУП 

257.00 771 584.00 44.00 1.30 

КОНСТАТАЦИЈА Помала од 
дозволена 

Помала од 
дозволена 

------------ Помал од 
дозволено 

Помал од 
дозволено 

 

Составил: 
д. и.а. Viktor Apostolov 
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