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А. Документациона Основа на УПС Рогле 

1. ВОВЕД 

Согласно Годишната Програма за изработка на урбанистички планови во 
општина Желино за 2015 година, Општина Желино пристапи кон изработка и 
донесување на Урбанистичкиот план за село Рогле, во општина 
Желино, (2015 – 2025). Целта на изработката на Урбанистичкиот план за село 
Рогле е да се создадат услови за просторен развој во ова планинско село за 
кое  постои урбанистичка планска документација „општ акт„ .Со изработката 
на УПС Рогле ќе се создадат услови за осовременување на условите за живот 
и работа, за подобрување на образовните и здравствените услуги, дневното 
снабдување, спорт и рекреација, културни потреби и комуналната уреденост во 
селото. 
Основ за изработка на предметниот Урбанистички план за село Рогле, во 
општина Желино се одредбите на член 12 од Законот за просторно и 
урбанистичко планирање (“Сл.Весник на РМ бр.55/13, 70/13, 163/13 и 42/14), 
согласно кои урбанистички план за село се донесува за подрачје на населено 
место во општината од селски карактер и  
изработува во две фази фаза, како нацрт план и предлог на план. 
Урбанистичкиот план за село Рогле, во општина Желино (2015 – 2025) е со 
плански опфат од 33,72 ха. 
Урбанистичкиот план за село Рогле содржи текстуален, графички и 
нумерички дел, односно плански одредби со граници на блокови, граници на 
зони според намена на земјиштето, просторна организација и услови за 
градење во селскиот стопански двор, регулациони линии, планско решение на 
инфраструктурата и графички приказ за целиот плански опфат, изработен во 
размер 1: 2 500. 
Урбанистички план за село Рогле, во општина Желино (2015 – 2025) е изготвен 
врз основа на: 
- Извод од Просторен план на Република Македонија – Услови за планирање 
на 
просторт изработени од Агенција за планирање на просторот и Решение за 
Услови за планирање на просторот издадено од Министерството за животна 
средина и просторно планирање 
бр.15-5351/4 од 14.08.2015 година (дадени во прилог на урбанистичкиот план); 
- Извод од Општ акт под чии услови ќе се изврши изградбата во населено 
место 
Рогле донесен со одлука бр.08-845/9 од 17.06.2015 год 
- ажурирана геодетска подлога и теренско снимање од страна на овластени 
стручни лица; 

1.1. Цел и предмет на изработка на Урбанистичкиот план за село 

Цел на изработката на Урбанистичкиот план за село Рогле, во 

општина Желино (2015 – 2025) е да се создадат реални услови за уредување 
на просотрот во селото за потребите на населението, да се создадат услови за 
осовременување на условите за живот и работа, за подобрување на 
образовните и здравствените услуги, дневното снабдување, спорт и 
рекреација, 
културни потреби и комуналната уреденост во селото Рогле, согласно со 



Програмата на општина Желино. 
Овој урбанистички план за село целта ќе ја оствари со анализа на постојната 
состојба, преку анализата на постојните елементи карактеристични во 
просторот како и природните и создадени чинители во просторот, со помош на 
кои ќе се дефинира планскиот опфат во кој ќе во иднина ќе се одвива урбаниот 
развој на селото. 

МЕТОДОЛОГИЈА 

Урбанистичкиот план за село Рогле ќе се изработи врз основа на методологијата, која 

произлегува од одредбите утврдени со Законот за просторно и урбанистичко 

планирање ( “Сл.Весник на РМ бр. 55/13, 70/13, 163/13 и 42/14) како и 

подзаконските акти што произлегуваат од него: Правилникот 

за поблиска содржина, размер и начин на графичка обработка на 

урбанистичките планови ( “Сл.Весник на РМ бр. 78/06 и 37/14) и 

Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање 

(“Сл.Весник на РМ бр. 63/12, 126/12, 19/13, 95/13, 167/13, 37/14, 125/14 и 
148/14). 

ВИД НА ПЛАН, НАЗИВ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ 

Урбанистичкиот план за село Рогле, во општина Желино (2015 – 2025) 

се изработува врз основа на член 12 од Законот за просторно и урбанистичко 
планирање (Сл.Весник на РМ бр: 55/13, 70/13, 163/13 и 42/14), Правилникот за 
поблиската содржина, размер и начин на графичка обработка на 
урбанистичките планови (Сл.Весник на РМ бр: 78/06 и 37/14), Правилниот за 
стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Сл.Весник на РМ бр: 
63/12, 126/12, 19/13, 95/13, 167/13, 37/14, 125/14 и 148/14) и другата законска 
регулатива од областа на 
уредувањето на просторот и урбанистичкото планирање. 
Подрачјето на планскиот опфат од 33,72 ха е утврдено врз основа на 
постојната состојба утврдена со увид на лице место од страна на стручни лица 
– изготвувачи на урбанистичкиот план и податоците добиени од одделение за 
урбанизам и комунални работи општина Желино. 

2. ГЕОГРАФСКО И ГЕОДЕТСКО ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОДРАЧЈЕТО НА 

ПЛАНСКИОТ ОПФАТ 

Границата на планскиот опфат на Урбанистичкиот план за село Рогле, 

во општина Желино (2015 – 2025), во графичкиот дел од планската 
документација е прикажана со линија која ги поврзува сите прекршни точки, за 
кои прекршни точки може да се отчитаат координатите од векторизираната 
дигитализирана ажурирана геодетска подлога врз која е изработен графичкиот 
дел од планската документација .Предметниот плански опфат е со површина 
од 33,72 ха. 

3. ИСТОРИЈАТ НА ПЛАНИРАЊЕТО И УРЕДУВАЊЕТО НА ПОДРАЧЈЕТО НА 
ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И НЕГОВАТА ОКОЛИНА (ОСВРТ ВРЗ ДОНЕСЕНИТЕ 
ПЛАНОВИ) 

За територијата на с.Рогле во општина Желино постои урбанистичка 
планска документација Општ акт под чии услови ќе се изврши изградбата во 
населено место Рогле донесен со одлука бр.08-845/9 од 17.06.2015 год 
Условите за планирање на просторот се изработени врз основа на 



Просторниот план на Р. Македонија, донесен 2004 година. 

4. ПОДАТОЦИ ЗА ПРИРОДНИТЕ ЧИНИТЕЛИ КОИ МОЖАТ ДА ВЛИЈААТ НА 
РАЗВОЈОТ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ПОШИРОКО 

Природните карактеристики на едно подрачје претставуваат збир на вредности 
и обележја создадени од природата, без учество и влијание на човекот. Тие 
опфаќаат: географска и геопрометна положба на подрачјето, релјефните 
карактеристики, геолошки, педолошки, хидрографски, сеизмички, климатски и 
др. 

4.1. Географски податоци 

Селото Рогле се наоѓа во западниот дел од Македонија, во горниот дел на 
Полошката Котлина, а територијално припаѓа во општина Желино. Се простира 
на северо-западниот дел на општината и преку патен правец Р-402 (Сарај – 
врска со М4) – Групчин – Тетово –врска со М-4 и Р-404) се поврзува на 
автопатската и магистралната патна мрежа во државата. Селото Рогле се 
наоѓа на 10 км. оддалеченост од градското подрачје на град Тетово. 
Подрачјето 
на планскиот опфат претставува населеното подрачје на с. Рогле, со површина 
од 33,72 ха.  

4.2. Релјефни услови, наклон и експозиција на терените 

Релјефот на територијата на атарот на селото Рогле, е планински што е главна 
карактеристика на релјефот на ова подрачје. Населениот дел од селото Рогле 
се наоѓа на планински терен со надморска височина од 480 до 570 м. 

4.3. Геотектонски и инженериско-геолошки карактеристики 

Полошката котлина настанала како последица на големите тектонски 
пореметувања при оттечување на езерото кое постоело на котлинското дно. Во 
текот на терциер и квартер, езерото, низ Дервенската Клисура преку реката 
Вардар, истекло во Егејското Море. Педолошкиот состав на почвите е застапен 
со алувијални почви покрај речните токови, полувијални во најнискиот 
котлински дел и цементни почви по брановидно ридските терени. Најзастапени 
почвени типови на Сува Гора се силикатните. На карбонатните стени се 
застапени варовници, кафеави почви варовничко-доломитни црници, голи 
варовнички стени, сипои и камењари. Сите планински почви се одликуваат со 
мала продуктивност, додека почви погодни за земјоделска обработка во 
општината се распространети во Полошката Котлина.  

4.4. Сеизмички карактеристики 

Очекувани максимални земјотреси на овој регион во кој спаѓа и самото градско 
подрачје на Тетово се резултат на пресметки. Овие пресметки се базираат на 
многубројни набљудувања. Според извршената микросеизмичка реонизација 
на 
теренот за ова подрачје се очекуваат земјотреси со интензитет од 9МЦС. 

4.5. Климатски и микроклиматстски услови на регионот 

Климата на ова подрачје е умерено континентална, со релативно изедначена 
влажност преку целата година, која изнесува 74%. Маглите не се честа појава. 
Ветровите се преку цела година, а најчесто во пролет со брзина од 0,6 м/сек, а 



честотата е најголема од север 220 0/00 и северозапад 760/00 и североисток 
900/00. Просечната годишна температура изнесува 10,80 С, просечен годишен 
минимум е 4,90 С, а просечен годишен максимум 16,70 С. Просечен мразен 
период трае 167 дена, а денови со снег има 43. Овој број на денови е многу 
поголем сооглед на надморската височина. Просечно годишно паѓаат 724,3 мм 
врнежи, 87 ведри денови, 154 облачни денови и 124 тмурни денови. 

4.6. Хидрографија и хидрологија 

Селото Рогле се ноѓа во водостопанското подрачје „Полог“ кое го опфаќа 
сливот на горниот тек на реката Вардар, од нејзиниот изворишен дел до 
водомерниот профил на „Радуша“. На водостопанското подрачје (ВП) „Полог“ 
припаѓа и сливот на реката Горна Радика со притоките зафатени со 
хидросистемот „Маврово“. 
Во (ВП) „Полог“ регистрирани се 256 извори. Во сливот на реката Вардар, од 
изворот до вливот на реката Пчиња, без реката Треска, регистрирани се 19 
извори од кои најзначаен е изворот Рашче со штедрост Qср/год =4,15 м3/сек. 
Изворот Рашче е главен изворник за водоснабдување на градот Скопје и 
приградските населби. Планскиот опфат на селото Рогле, општина Желино, се 
наоѓа во третата заштитна зона на изворот Рашче. За наводнување на 
земјоделските површини се користат површински води. 

4.7. Пејсаж и природни ресурси 

Планираното подрачје претставува ридест терен, благо брдовит 
терен, без некои поголеми особености на категорија на предел со природни, 
пејсажни карактеристики. 

5. ПОДАТОЦИ ЗА СОЗДАДЕНИ ВРЕДНОСТИ И ЧИНИТЕЛИ КОИ ЈА 
СИНТЕТИЗИРААТ СОСТОЈБАТА НА ЖИВОТОТ НА ЧОВЕКОТ И НАЧИНОТ 
НА УПОТРЕБА НА ЗЕМЈИШТЕТО ВО РАМКИТЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ 

5.1. Демографски показатели 
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6. ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА НА ИЗГРАДЕН ГРАДЕЖЕН ФОНД И ВКУПНА 
ФИЗИЧКА СУПРАСТРУКТУРА 

6.1. Намена на просторот - содржини 

Намената на просторот кој е предмет на оваа УПС е домување – селски 
стопански дворови, постои основно училиште со повеќенаменско отворено 
игралиште, верски објекти, џамија со муслимански гробишта, додека 
дневното снабдување во селото не е организирано, постојат неколку мали 



комерцијални простори во рамките на селските стопански дворови, што е 
констатирано при вршењето на инвентаризацијата и снимањето на градбите и 
тоа: 
- А1- Домување во станбени куќи (селски стопански дворови) 13,87ха 
- В1 – Јавни институции (образование и наука) – основно образование со 
објекти од спорт и рекреација  0,23ха 
- В5 – Верски институции - џамија 0,52ха 
- Неизградено земјиште 17,48ха 
- Е1 - Постојни асфалтирани патишта 0,86ха 
- Е1 - Постојни земјани патишта 0,20ха 
- Водотеци (поток) 0,56ха 

6.2. Сообраќај 

Селото Рогле преку патен правец Р-402 (Сарај – врска со М4) – Групчин – 
Тетово – Пирок – Гостивар – врска со М-4 и Р-404) се поврзува на автопатската 
и магистралната патна мрежа во државата. Селото Рогле се наоѓа на 4 км. 
оддалеченост од општинскиот центар село Желино, а на 7 км. оддалеченост од 
град Тетово. Во селото постојат локални асфалтирани општински патишта и 
земјани патишта. 

7. ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА НА ПОСТОЈНИ СПОМЕНИЧНИ ЦЕЛИНИ, ГРАДБИ 
ОД КУЛТУРНО-ИСТОРИСКО ЗНАЧЕЊЕ И КУЛТУРНИ ПРЕДЕЛИ (ЗАШТИТНО 
КОНЗЕРВАТОРСКИ ОСНОВИ) 

Согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл.Весник на РМ 
бр. 55/13, 70/13, 163/13 и 42/14) во просторните и урбанистички планови, врз 
основа на документацијата за недвижното културно наследство, задолжително 
се 
утврдуваат плански мерки за заштита на спомениците на културата, како и 
насоки за определување на режимот на нивната заштита. 
Во рамките на планскиот опфат на С. Рогле не постои регистрирано, ниту 
пак евидентирано културно наследство. Но доколку при реализација на УПС се 
појави архелошко наоѓалиште треба да се постапи во согласност со одредбите 
од член 65 од Законот за заштита на културното наследство (“Службен весник 
на Република Македонија” бр: 20/04, бр.115/07, бр.18/11, бр.148/11, бр.23/13, 
бр.137/13, бр.38/14, бр.44/14 и 199/14). 

8. ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА НА ИЗГРАДЕНА КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА 

8.1. Водоводна и канализациона мрежа 

Во с. Рогле постои изградена водоводна мрежа. 
 
Врз основа на податоците од Пописот од 2002 година, а согласно 
Демографскиот развој на населението во Република Македонија и 
претпоставениот прираст на населението во 2025 година се планираат дневни 
максимални потреби за вода qmax/den од 8.4 l/sec, додека годишните потреби за 
вода во 2025 се планираат Qgod od 165x103 m3/god. 

 

 

 



8.2. Електроенегетска и телекомуникациска инфраструктура и јавно 

осветлување 

8.2.1. Електроснабдителна инфраструктура 

Од аспект на енергетиката и енергетската инфраструктура со Просторниот 
план 
на Р.Македонија се дефинираат состојбите, потребите и начините на 
задоволување на потрошувачката на разните видови на енергија во Р. 
Македонија. Постојниот 110 kV вод ХЕЦ Вруток-Југохром-Запад како и 110 kV 
вод ХЕЦ Вруток-Скопје1 (кој работеше на 220 kV) минуваат во близина на 
планскиот опфат на с.Рогле . Со Просторниот План на Р.Македонија не се 
планира градењена нови 110 kV водови во овој регион. Согласно податоците 
добиени од ЕВН со допис бр.24-12521/2 од 03.09.2015 година во рамките на 
планскиот опфат на УПС Рогле постојат среднонапонски надземен вод СН 
10(20) kV, среднонапонски подземен вод СН 10(20) kV и една тансформаторска 
станица – трафостаници СН 10(20) kV. 

8.2.2. Телекомуникациска инфраструктура 

Телефонските корисници во ова подрачје во телекомуникацискиот сообраќај се 
приклучени преку телефонска централа во Јегуновце. Низ урбаниот опфат на 
селото нема подземни телефонски водови. Согласно податоци од „Македонски 
телеком“ А.Д.Скопје добиени со допиРогле има постојни тк инсталации. 
Селото рогле како и целиот регион, покриени се со сигнал на мобилна 
телефонија на трите мобилни оператори во РМ. 

8.2.3. Јавно осветлување 

Во градежниот реон на селото има изградено инсталација за јавно 
осветлување, изведено со чивини светилки поставени на столбовите од 
нисконапонската воздушна електрична енергија. 

9. АНАЛИЗА НА СТЕПЕН НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ВАЖЕЧКИ 

УРАБАНИСТИЧКИ ПЛАН 

За с. Рогле постои урбанистичка планска документација Општ акт. 

10. АНАЛИЗА НА МОЖНОСТИ ЗА ПРОСТОРЕН РАЗВОЈ 

Согласно Просторниот план на Р.Македонија развојот на селските населби и 
уредувањето на селските подрачја треба да се насочат кон: 
- Обезбедување на услови за ефикасно сообраќајно поврзување, планско 
уредување и екипирање на селските населби со елементи на комунална 
инфраструктура и неопходни функционални содржини; 
- Порационална организација на населбите врз основа на дефинирање на 
специфичните развојни потреби; 
- Стимулирање на целта за задржување на населението во матичната 
средина преку афирмација на најбитните аспекти на живеењето и 
стопанисувањето, компаративните погодности за развој и неопходна 
социјална и економска сигурност; 
- Зголемување на нивото на економската и социјалната згриженост, со 
непосредно влијание врз зголемувањето на мотивираноста на селското 
население и истражување на траен интерес за опстанок во матичната 
средина, целосна афирмација на сите аспекти на живеење и 



стопанисување во руралната средина и создавање на неопходна 
економска и социјална сигурност; 
- Запазување и афирмирање на културните и природните особености и 
врдности и квалитетот на животната средина; 
- Создавање услови за непречено вршење на основните човекови 
активности (функции), обезбедување висок степен на заштита на 
животната средина и запазување на принципите на одржлив развој. 
Анализата покажува дека за потребите на развој на с. Стримница има услови 
за рационално користење и уредување на просторот на селото. 
Анализата на можностите за уредување и користење на просторот во рамките 
на предметниот плански опфат го условува планирањето кое треба да биде 
сегментирано и базирано врз: 

приоритети и потреби; 

комплементарност; 

економска исплатливост.__ Во дефинирање на планскиот концепт важни се 
следните критериуми исцрпени 
од анализата на просторот: 

Дефинирање на сообраќајната мрежа за потребите на опслужување на 
градбите во селото; 

Рационално дефинирање на блоковите, во кои се планираат наменските 
употреби на градежното земјиште; 

Задоволување на потребите од енергија преку адекватна и рационална 
инфраструктурна мрежа; 

Задоволување на потребите од водоснабдување (санитарна и техничка 
вода за поливање и противпожар) преку адекватна и рационална 
инфраструктурна мрежа; 

Адекватно и рационално прифаќање на отпадните води (фекални и 
атмосферски одделно) преку адекватна и рационална инфраструктурна 
мрежа; 

Соодветен третман на фекалните и другите отпадни води 

11. ИЗВОД ОД ПЛАН ОД ПОВИСОКО НИВO 

ЗАКЛУЧНИ СОГЛЕДУВАЊА 

 

Условите за планирање на просторот се наменети за изработка на 

Урбанистички план за село Рогле, Општина Желино. Предметната локација има 

површина од 33,72 ha. Во границите на планскиот опфат се предвидуваат намени 

и функции согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање и 

Правилникот за стандарди и нормативе за урбанистичко планирање. 

Локацијата за која се наменети Условите за планирање на просторот 

припаѓа на планскиот опфат на Просторниот план на регионот на сливот на реката 

Треска заради што е неопходно да се почитуваат и планските определби и од овој 

регионален просторен план. 

Условите за планирање треба да претставуваат влезни параметри и 

смерници при планирањето на просторот и поставување на планските концепции 

и решенија по сите области релевантни за планирањето на просторот, обработени 

во согласност со Просторниот план на Р. Македонија и Просторниот план на 

регионот на сливот на реката Треска. 

Економските основи на просторниот развој 



- При спроведувањето на стратегијата за организација и користење на 

просторот за производните и услужни дејности, решенијата во просторот 

треба да овозможат поголема атрактивност на просторот, заштита на 

природните и создадени ресурси и богатства, сообраќајно и информатичко 

поврзување, локациона флексибилност и почитување на објективните 

фактори на развојот. 

- Изработката и реализацијата на Условите за планирање на просторот се 

наменети за изработка на Урбанистички план за село Рогле, Општина 

Желино. Предметната локација има површина од 33,72 ha, согласно 

определбите на Просторниот план на Република Македонија, треба да 

базира на принципите и стандардите за заштита на животната средина и 

одржлив економски развој, особено превенција и спречување на 

негативните влијанија на постојните и планирани производни и услужни 

дејности применувајќи ја релевантната законска регулатива. 

- Една од планските определби утврдени со Просторниот план на Република 

Македонија е рационално користење на земјиштето заради што е 

неопходно пред започнување на сите активности да се утврди економската 

и општествена оправданост за зафаќање на предложената површина на 

планскиот опфат на селото Рогле. 

Користење и заштита на земјоделско земјиште 

- При изработка на планската документација, неопходно е воспоставување и 

почитување на ефикасна контрола на користењето и уредувањето на 

земјиштето и утврдување на нормите и стандарди за градба. Меѓу 

приоритетните определби на Просторниот план е заштитата на 

земјоделското земјиште, а особено стриктното ограничување на 

трансформацијата на земјиштето од I-IV бонитетна класа за неземјоделско 

користење, како и зачувување на квалитетот и природната плодност на 

земјиштето. 
 

Шуми и шумско земјиште 

- Со цел да се отпочне реверзибилен процес, на враќање на шумата во 

терените каде таа некогаш постоела, и да се остварат оптимални користи 

од земјиштето и биолошките капацитети во шумарството, неопходно е: 

навремено изведување на одгледувачките и обновителните зафати со 

однапред одреден годишен изведбен план и програма; апсолутна 

предност да се дава на површините со изразена ерозија и терените во 

непосредните сливови на вештачките акумулации; пошумувањето на 

голините со автохтони видови на дрвја, особено околу изворите на вода 

предвидени за каптирање и да се врши пошумување на голините и 

земјоделските површини, покрај фреквентните патишта, заради заштита 

од зголемениот степен на загаденост. 

Водостопанство и водостопанска инфраструктура 

- Во сливот на р. Вардар, од изворот до вливот на р. Пчиња, без р. Треска 

регистрирани се 19 извори со значајна издашност, од кои најзначаен е 

изворот Рашче со штедрост Љср/год = 4,15 м
3
/сек. Изворот Рашче е главен 

изворник за водоснабдување на градот Скопје и приградските населби. 

Врз основа на досегашните истражувања за хранењето на изворот 

Рашче определени се три заштитни зони: 



- Прва зона која го зафаќа просторот на масивот Жеден, изворот Рашче 

со каптажите 1 и 2 и просторот ограничен со физичка ограда (Сл. лист 

16/88) 

- Втора зона го зафаќа подрачјето на Долен Полог што е во непосредна 

врска со масивот Жеден 

- Трета зона - го опфаќа подрачјето на Горен Полог со дел од просторите 

на Мавровскиот хидросистем и подножјето на Шар Планина. 

- Планскиот опфат на селото Рогле се наоѓа во третата заштитна зона на 

изворот Рашче. Со "Одлука за утврдување на заштитните зони на 

изворот Рашче и определување на мерките за заштита" (сл.весник на 

СРМ бр. 36/1990) третата заштитна зона е дефинирана како зона на 

хигиенско - епидемиолошко следење. Во сите заштитни зони се 

забранува изградба на хидротехнички објекти и постројки со кои може да 

се одземат водите од сливното подрачје на изворот, освен за 

водоснабдување на населените места. 

Енергетска инфраструктура 

- Планскиот опфат за с.Рогле нема конфликтни точки со постојните и 

планирани енергетски водови. 

Урбанизација 

- Неопходно е почитување на определбите на Просторниот план во однос 

на дестимулација на проширување на градежното земјиште од една и 

поефикасно и порационално искористување на постојната ангажирана 

површина од друга страна; 

- При изработка на урбанистичките планови на населбите, површините 

за сите урбани содржини треба да се бараат исклучиво во рамките на 

постојните урбани опфати, а надвор од овие рамки за искпучително 

оправдани цели и потреби, на површини од послаби бонитетни класи 

(над IV категорија);  

- Усогласување на густините на населеност, изграденост и спратност, со 

принципите на хумано живеење и рационално искористување на просторот 

и урбаните содржини согласно со сите видови на заштита. 

Домување 

- Основна определба на станбената изградба во областа на домувањето за 

УП за с.Рогле, општина Желино, во планираниот период треба да биде 

реализација на зацртаните цели на концепцијата на домувањето во 

зависност од потребите и економските можности; 

- Проекцијата на потребниот станбен простор за селото во планскиот период 

треба да се заснова на нормативите зацртани во ППРМ и тоа: 20- 25 

м
2
/жител станбена површина, 40-80 м

2
/стан (оптимална големина), 100% 

опременост на станот со инсталации и потполно елиминирање, односно 

замена на субстандардниот станбен фонд; 

Јавни функции 

- Организација на јавните функции, согласно планираната мрежа на 

населби, да поаѓа од постојната мрежа на јавните функции со запазување 

на пропишаните стандарди и нормативи согласно Просторниот план на Р. 

Македонија и под претпоставка дека идниот развој на овие функции ќе се 

развива во согласност со економските, институционални и други промени 

кои се во тек; 



Индустрија 

- Развојот на индустријата по одделните општини, особено помалите, се 

очекува да се остварува со градба на мали, флексибилни капацитети и 

поголема застапеност меѓу другото и на агроиндустрискиот сектор. 

- Во наредниот период, индустриското производство се очекува да биде 

застапено во сите општини и да остварува растеж кој ќе придонесе за 

зголемување на вработувањето, подобрување на условите за живеење на 

граѓаните на поширокиот простор на земјата. 

- Индустријата која е двигател на развојот на вкупната економија има 

значајно влијание врз квалитетот на животната средина. Во услови на 

усвоената развојна парадигма на "одржлив" развој, напорите треба да се 

насочат кон суштествени промени во стратегијата и политиката за развој и 

просторна алокација на индустриски гранки засновани на принципите на 

еколошка заштита. Според филозофијата на одржлив развој, економскиот 

односно индустрискиот развој и заштитата на животната средина прават 

единствен систем. 

Сообраќајна мрежа 

- При планирање да се почитува заштитна зона на патот, согласно Законот 

за јавни патишта (Сл.в. на РМ, бр. 84/08, бр. 52/09, бр. 114/09, бр.124/10, 

бр.23/11, бр.53/11, бр.44/12, бр.168/12, бр.163/13, бр.39/14, бр.42/1, 166/14 

и 44/15). 

Комуникациска инфраструктура 

- Планскиот опфат за с. Рогле нема конфликтни точки со постојните и 

планирани комуникациски водови. 

Заштита на животната средина 

- Со цел да се обезбеди заштита и унапредување на животната средина при 

изработката на Урбанистички план за село Рогле, КО Рогле, Општина 

Желино, потребно е да се почитуваат одредбите пропишани во 

законската регулатива од областа на заштита на животната средина и 

подзаконските акти донесени врз нивна основа. 

- Да се внимава да не дојде до искористување на земјиштето на начин и 

обем со кој би се загрозиле неговите природни вредности. 

- Да се следи и контролира присуството на загадувачки материи во 

воздухот со цел да се одржи квалитетот на воздухот во граници на 

дозволените нивоа на емисии. 

- Да се уредат зелените површини во границите на планскиот опфат, со 

видови (автохтони) со висок биоакумулативен капацитет за евентуално 

присутните загадувачки материи во воздухот и почвата. 

- Да се предвидат соодветни технички зафати за пречистување на 

отпадните води и имплементација на технологии кои ќе овозможат нивно 

повторно искористување за истата или друга намена. 

- Да се контролира квалитетот на пречистените отпадни води пред 

испуштање во најблискиот реципиент, со цел да се усогласат 

вредностите на концентрацијата на материите присутни во пречистената 

отпадна вода со пропишаните гранични вредности на максимално 

дозволените концентрации на материите присутни во реципиентот. 

- Да се преземат активности за намалување на бучавата и вибрациите, со 

цел да се избегнат негативните ефекти од бучавата и да се почитуваат 

пропишаните гранични вредности за дозволено ниво на бучава во 

животната средина. 



- Организирано управување со отпадот со цел да се минимизира 

негативното влијание врз животната средина, животот и здравјето на 

луѓето. 

- Создавачот и/или поседувачот на отпадни материи и емисии ги сноси 

сите трошоци за санација на евентуално предизвиканите нарушувања во 

животната средина. 

- Да се изведуваат енергетски ефикасни објекти и да се применуваат 

најдобри достапни технологии во процесот на производство. 

Заштита на природното наследство 

- Согласно Студијата за заштита на природното наследство, изработена за 

потребите на Просторниот план на Република Македонија (Службен 

весник на РМ, бр.39/04) на просторот кој е предмет на разработка на 

Урбанистички план за село Рогле, КО Рогле, Општина Желино, нема 

регистрирано ниту евидентирано природно наследство. 

- Доколку при изработка на Урбанистичкиот план за село или при 

уредување на просторот се дојде до одредени нови сознанија за 

природно наследство кое би можело да биде загрозено со 

урбанизацијата на овој простор, потребно е да се предвидат соодветни 

мерки за заштита на природното наследство согласно Законот за 

заштита на природата. 

Културно наследство 

- Доколку при изведувањето на земјаните работи се наиде на археолошки 

артефакти, односно дојде до откривање на материјални остатоци со 

културно-историска вредност, потребно е да се постапи во согласност со 

постоечката законска регулатива, односно веднаш да се запре со 

отпочнатите градежни активности и да се извести надлежната институција 

за заштита на културното наследство. 

- Согласно податоците од Експертниот елаборат за заштита на културното 

наследство и Археолошката карта на Р. Македонија при изработка на 

планска документација од пониско ниво да се утврди точната локација на 

евидентираното културно наследство и во таа смисла да се применат 

соодветните плански мерки за заштита на истото. 

Развој на туризмот и организација на туристички простори 

- Предметната локација за која што се наменети Условите за планирање, 

припаѓа на Шарско-Полошки туристички регион со 3 туристички зони и 14 

туристички локалитети. Низ ова подрачје минува и Транзитниот туристички 

коридор. 

- Согласно поставките на Концептот и критериумите за развој и организација 

на туристичката дејност, за непречен развој на вкупната туристичка 

понуда на ова подрачје, се препорачува, при идната организација на 

стопанските дејности да се почитуваат критериумите за заштита и 

одржлив економски развој. 

Заштита од воени разурнувања, природни и техничио - технолошки катастрофи 

- Локацијата за која се наменети условите за планирање на просторот за 

изработка на Урбанистички план за село Рогле, КО Рогле, Општина 

Желино, се наоѓа во Простори со висок степен на загрозеност од воени 

дејства. Според тоа во согласност со Законот за заштита и спасување, 



задолжително треба да се применуваат мерките за заштита и 

спасување. 

- Задолжителна примена на мерки за заштита од пожар. 
Анализираниот простор се наоѓа во подрачје каде се можни потреси со 
јачина до VIII степени по МКС, што наметнува задолжителна примена на 

нормативно- правна регулатива, со која се уредени постапките, условите и барањата за 

постигнување на технички конзистентен и економски одржлив степен на сеизмичка 

заштита, кај изградбата на новите објекти. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Б. ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА НА УПС РОГЛЕ 

1. ВИД НА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Урбанистичкиот план за село Рогле, во општина Желино (2015 – 
2025), се изработува врз основа на член 12, од Законот за просторно и 
урбанистичко планирање (Сл.Весник на РМ бр: 55/13, 70/13, 163/13 и 42/14), 
Правилникот за поблиската содржина, размер и начин на графичка обработка 
на 
урбанистичките планови (Сл.Весник на РМ бр: 78/06), како и согласно 
Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Сл.Весник 
на РМ бр: 63/12, 126/12, 19/13, 95/13, 167/13, 37/14, 125/14 и 148/14) и другата 
законска регулатива од областа на уредувањето на просторот и 
урбанистичкото 
планирање. 
Подрачјето на планскиот опфат претставува населениот дел на село Рогле. 
Предметниот плански опфат на УПС Рогле е со површина од 33,72 ха. 
За Урбанистичкиот план за село дефиниран е плански период од 10 години, 
односно за оваа УПС Рогле планскиот период е 2015-2025 година. 

2. ГЕОГРАФСКА И ГЕОДЕТСКА МЕСТОПОЛОЖБА НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ 

Границата на планскиот опфат на Урбанистичкиот план за село Рогле, 
во општина Желино (2015 – 2025), во графичкиот дел од планската 
документација е прикажана со линија која ги поврзува сите прекршни точки, за 
кои прекршни точки може да се отчитаат координатите од векторизираната 
дигитализирана ажурирана геодетска подлога врз која е изработен графичкиот 
дел од планската документација .Предметниот плански опфат е со површина 
од 33,72 ха. 

3. ТЕКСТУАЛНИ ОДРЕДБИ ОД Просторен план на република македонија 
Условите за планирање се во целост дадени како прилог кон овој УПС и се 
негов составен дел. 

4. ПЛАНСКА ПРОГРАМА 

Планската програма е дадена изворно, во целост, како прилог кон овој УПС и е 
негов составен дел. 

5. ОПИС И ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПЛАНСКИОТ КОНЦЕПТ ЗА ПРОСТОРНИОТ 
РАЗВОЈ И ХАРМОНИЗАЦИЈАТА НА ПРОСТОРОТ НА ПОДРАЧЈЕТО ВО 
РАМКИТЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ 

Планскиот концепт е поставен врз основа анализата на просторот, анализата 
на можностите за просторен развој и Планската програма. Планскот концепт е 
во директна зависност од големината на планскиот опфат, природните 
фактори, конфигурацијата на теренот и од можностите за просторна 
композиција, односно естетско обликување на просторот. Планскиот концепт е 
условен и од мерките за заштита и спасување. 
Просторот нема посебни пејсажни вредности и претставува рамничарски и 
ридест терен. Целта на планскиот концепт е да изврши хармонизација на 



просторните, создадените и природни услови и да предвидат 
наменскиупотреби на земјиштето со функционална целина, со естетска 
препознатливост 
и најважно од се економски оправдана. 
Целиот плански опфат е организиран во 11 блокови. Сообраќајниот концепт во 
основа е преземен од постојната состојба, а новопланираните улици се 
поставени во зависност од теренските услови и потребите за обезбедување на 
пристап до градежните парцели. 
Планираната сообраќајна мрежа овозможува нормално одвивање на 
сообраќајот во планираниот простор. 

6. ОПИС И ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПЛАНСКИТЕ РЕШЕНИЈА ЗА ИЗГРАДБА, 
НА НАМЕНСКАТА УПОТРЕБА НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ 

Анализата покажува дека за потребите на развој на с. Рогле има услови 
за рационално користење и уредување на просторот на селото. Во овој УПС, 
во графичкиот дел на планската документација дадени се границите на 
планираните 11 блокови. Наменската употреба на земјиштето е во согласност 
со постојната состојба и потребите на населението за повисок стандард на 
живеење, здравствена заштита, образование и работа. Во рамките на 
планскиот опфат на селото планирани се следните наменски употреби на 
градежното земјиште: 
А1- домување во станбени куќи – селски стопански двор, со површина од 
29,45 ха; 
В1 – јавни институции – образование и наука ОУ Хасан Тасини, со површина од 
0,23 ха; 
В5 – верски институции - верски објекти –џамии, со површина од 0,53 ха; 
Д3 – спорт и рекреација, со површина од 0,10 ха; 
Е2 - комунална супраструктура - трафостаници со површина од 0,07 ха; 
Е1 – комунална инфраструктура – улици, со површина од 2,99ха; 
Водотеци – поток, со површина од 0.35ха; 

Плански опфат 

Границата на планскиот опфат на Урбанистичкиот план за село Рогле, 
во општина Желино (2015 – 2025) е прикажана во графичкиот дел на планот. 
Предметниот плански опфат на УПС СРогле е со површина од 33,72 ха. 

Регулациски линии 

Од Регулациските линии се прикажани регулационите линии во графичките 
прилози изработени во размер 1: 2500. 
Наменска употреба на земјиште во блоковите Б1, Б2, Б3, Б4, Б5, Б6, Б7, Б8, 
Б9, Б10 и Б11. 

Блок 1 

Границата на планскиот опфат на Блок 1, кој е со површина од 0,66 ха, од 
северо-западната и југо-западната страна се совпаѓа со 
границата на планскиот опфат на УПС Рогле, а од источната страна 
граничи со осовината на „улица 2“.  
Во рамките на планскиот опфат планирани се следните наменски употреби на 
градежното земјиште: 



А1- домување во станбени куќи – селски стопански двор, со површина од 
0,59ха 
Како компатибилна намена на основната намена се планирани класи на 
намена: 
Б1 – мали комерцијални и деловни намени, до 30% 
В1 – образование, до 30 % 
Б5 – хотелски комплекси, до 5 % 
Д3 – спорт и рекреација, до 30 %. 
Максималниот дозволен процент на учество на збирот на горенаведените 
поединечни класи на намени во однос на основната класа на намена во А1 – 
домување во семејни куќи може да биде до 30 %, што е во согласност со 
табела 2 од член 34 од Правилникот за стандарди и нормативи за 
урбанистичко планирање (“Сл.Весник на РМ бр. 63/12, 126/12, 19/13, 95/13, 
167/13, 37/14,125/14 и 148/14). 
Оваа наменска зона е организиранана како современ селски стопански двор, 
во кој покрај домувањето може да се градат и стопански објекти, со што ќе се 
создадат услови за складирање и преработка на земјоделските производи и 
земјоделската механизација, одгледување на добиток за потребите на 
домаќинствата и слично. 
Е1 – комунална инфраструктура – улици, тротоари, пешачки улици, со 
површина од 0,07 ха 

Блок 2 

Границата на планскиот опфат на Блок 2, кој е со површина од 2,59 ха, од 
северната страна се совпаѓа со границата на планскиот опфат на УПС Рогле, 
од западната и јужната страна граничи со осовината на „улица 2“ а од 
источната страна граничи со осовината на „улица 7“.  
Во рамките на планскиот опфат планирани се следните наменски употреби на 
градежното земјиште: 
А1- домување во станбени куќи – селски стопански двор, со површина од 
2,26 ха; 
Како компатибилна намена на основната намена се планирани класите 
нанамена: 
Б1 – мали комерцијални и деловни намени, до 30% 
В1 – образование, до 30 % 
Б5 – хотелски комплекси, до 5 % 
Д3 – спорт и рекреација, до 30 %. 
Максималниот дозволен процент на учество на збирот на горенаведените 
поединечни класи на намени во однос на основната класа на намена во А1 – 
домување во семејни куќи може да биде до 30 %, што е во согласност со 
табела 2 од член 34 од Правилникот за стандарди и нормативи за 
урбанистичко планирање (“Сл.Весник на РМ бр. 63/12, 126/12, 19/13, 95/13, 
167/13, 37/14, 125/14 и 148/14). 
Оваа наменска зона е организиранана како современ селски стопански двор, 
во кој покрај домувањето може да се градат и стопански објекти, со што ќе се 
создадат услови за складирање и преработка на земјоделските производи и 
земјоделската механизација, одгледување на добиток за потребите на 
домаќинствата и слично. 
Е2 - комунална супраструктура - трафостаници 0,02 ха; 
Е1 – комунална инфраструктура – улици, тротоари, пешачки улици, со 



површина од 0,31 ха 

 

Блок 3 

Границата на планскиот опфат на Блок 3, кој е со површина од 7,97 ха, од 
Северо-западната страна с граничи со осовината на „улица 7“, од југо-
западната страна граничи со осовината на „улица 2“ и „улица1„, од југо-
источната страна граничи со осовината на „улица 6“ и од северо-источната 
страна граничи со осовината на „улица 3“.   
Во рамките на планскиот опфат планирани се следните наменски употреби на 
градежното земјиште: 
А1- домување во станбени куќи – селски стопански двор, со површина од 
7,20 ха; 
Како компатибилна намена на основната намена се планирани класите 
нанамена: 
Б1 – мали комерцијални и деловни намени, до 30% 
В1 – образование, до 30 % 
Б5 – хотелски комплекси, до 5 % 
Д3 – спорт и рекреација, до 30 %. 
Максималниот дозволен процент на учество на збирот на горенаведените 
поединечни класи на намени во однос на основната класа на намена во А1 – 
домување во семејни куќи може да биде до 30 %, што е во согласност со 
табела 2 од член 34 од Правилникот за стандарди и нормативи за 
урбанистичко планирање (“Сл.Весник на РМ бр. 63/12, 126/12, 19/13, 95/13, 
167/13, 37/14, 125/14 и 148/14). 
Оваа наменска зона е организиранана како современ селски стопански двор, 
во кој покрај домувањето може да се градат и стопански објекти, со што ќе се 
создадат услови за складирање и преработка на земјоделските производи и 
земјоделската механизација, одгледување на добиток за потребите на 
домаќинствата и слично. 
Е1 – комунална инфраструктура – улици, тротоари, пешачки улици, со 
површина од 0,42ха 
Водотеци 0,35ха 

Блок 4 

Границата на планскиот опфат на Блок 4, кој е со површина од 3,16 ха, од 
Северо-западната страна се граничи со границата на планскиот опфат, од југо-
западната страна граничи со осовината на „улица 3“ и „улица 7„, од југо-
источната страна и северо-источната страна граничи со осовината на 
 „улица 4“.   
Во рамките на планскиот опфат планирани се следните наменски употреби на 
градежното земјиште: 
А1- домување во станбени куќи – селски стопански двор, со површина од 
2,85ха; 
Како компатибилна намена на основната намена се планирани класите 
нанамена: 
Б1 – мали комерцијални и деловни намени, до 30% 
В1 – образование, до 30 % 
Б5 – хотелски комплекси, до 5 % 
Д3 – спорт и рекреација, до 30 %. 



Максималниот дозволен процент на учество на збирот на горенаведените 
поединечни класи на намени во однос на основната класа на намена во А1 – 
домување во семејни куќи може да биде до 30 %, што е во согласност со 
табела 2 од член 34 од Правилникот за стандарди и нормативи за 
урбанистичко планирање (“Сл.Весник на РМ бр. 63/12, 126/12, 19/13, 95/13, 
167/13, 37/14, 125/14 и 148/14). 
Оваа наменска зона е организиранана како современ селски стопански двор, 
во кој покрај домувањето може да се градат и стопански објекти, со што ќе се 
создадат услови за складирање и преработка на земјоделските производи и 
земјоделската механизација, одгледување на добиток за потребите на 
домаќинствата и слично. 
Е1 – комунална инфраструктура – улици, тротоари, пешачки улици, со 
површина од 0,31ха 

Блок 5 

Границата на планскиот опфат на Блок 5, кој е со површина од 1,74 ха, од 
Северната и источната страна се граничи со границата на планскиот опфат, од 
јужната страна се граничи со осовината на „улица 6“,  од западната страна 
граничи со осовината на „улица 4“.  
Во рамките на планскиот опфат планирани се следните наменски употреби на 
градежното земјиште: 
А1- домување во станбени куќи – селски стопански двор, со површина од 
1,57ха; 
Како компатибилна намена на основната намена се планирани класите 
нанамена: 
Б1 – мали комерцијални и деловни намени, до 30% 
В1 – образование, до 30 % 
Б5 – хотелски комплекси, до 5 % 
Д3 – спорт и рекреација, до 30 %. 
Максималниот дозволен процент на учество на збирот на горенаведените 
поединечни класи на намени во однос на основната класа на намена во А1 – 
домување во семејни куќи може да биде до 30 %, што е во согласност со 
табела 2 од член 34 од Правилникот за стандарди и нормативи за 
урбанистичко планирање (“Сл.Весник на РМ бр. 63/12, 126/12, 19/13, 95/13, 
167/13, 37/14, 125/14 и 148/14). 
Оваа наменска зона е организиранана како современ селски стопански двор, 
во кој покрај домувањето може да се градат и стопански објекти, со што ќе се 
создадат услови за складирање и преработка на земјоделските производи и 
земјоделската механизација, одгледување на добиток за потребите на 
домаќинствата и слично. 
Е1 – комунална инфраструктура – улици, тротоари, пешачки улици, со 
површина од 0,17ха 

Блок 6 

Границата на планскиот опфат на Блок 6, кој е со површина од 3,80ха, од   
Северо-западната страна се граничи со осовината на „улица 6“, од југо-
западната и јужната страна граничи со осовината на „улица 5“, од источната 
страна граничи со осовината на „улица 5“ и границата на планскиот опфат.   
Во рамките на планскиот опфат планирани се следните наменски употреби на 
градежното земјиште: 



А1- домување во станбени куќи – селски стопански двор, со површина од 
3,39ха; 
Како компатибилна намена на основната намена се планирани класите на 
намена: 
Б1 – мали комерцијални и деловни намени, до 30% 
В1 – образование, до 30 % 
Б5 – хотелски комплекси, до 5 % 
Д3 – спорт и рекреација, до 30 %. 
Максималниот дозволен процент на учество на збирот на горенаведените 
поединечни класи на намени во однос на основната класа на намена во А1 – 
домување во семејни куќи може да биде до 30 %, што е во согласност со 
табела 2 од член 34 од Правилникот за стандарди и нормативи за 
урбанистичко планирање (“Сл.Весник на РМ бр. 63/12, 126/12, 19/13, 95/13, 
167/13, 37/14, 125/14 и 148/14). 
Оваа наменска зона е организиранана како современ селски стопански двор, 
во кој покрај домувањето може да се градат и стопански објекти, со што ќе се 
создадат услови за складирање и преработка на земјоделските производи и 
земјоделската механизација, одгледување на добиток за потребите на 
домаќинствата и слично. 
Д3 - спорт и рекреација, со површина од 0,10ха; 
Компатибилни намени не се предвидуваат бидејќи се работи за мала 
површина.   
Е2 - комунална супраструктура - трафостаници 0,01 ха; 
Е1 – комунална инфраструктура – улици, тротоари, пешачки улици, со 
површина од 0,40ха 
 
Блок 7 

Границата на планскиот опфат на Блок 7, кој е со површина од 1,63ха, од 
Северната страна се граничи со осовината на „улица 5“, од јужната и источната 
страна граничи со границата на планскиот опфат, а од западната страна се 
граничи со блок 8.  
Во рамките на планскиот опфат планирани се следните наменски употреби на 
градежното земјиште: 
А1- домување во станбени куќи – селски стопански двор, со површина од 
1,53ха; 
Како компатибилна намена на основната намена се планирани класите 
нанамена: 
Б1 – мали комерцијални и деловни намени, до 30% 
В1 – образование, до 30 % 
Б5 – хотелски комплекси, до 5 % 
Д3 – спорт и рекреација, до 30 %. 
Максималниот дозволен процент на учество на збирот на горенаведените 
поединечни класи на намени во однос на основната класа на намена во А1 – 
домување во семејни куќи може да биде до 30 %, што е во согласност со 
табела 2 од член 34 од Правилникот за стандарди и нормативи за 
урбанистичко планирање (“Сл.Весник на РМ бр. 63/12, 126/12, 19/13, 95/13, 
167/13, 37/14, 125/14 и 148/14). 
Оваа наменска зона е организиранана како современ селски стопански двор, 
во кој покрај домувањето може да се градат и стопански објекти, со што ќе се 
создадат услови за складирање и преработка на земјоделските производи и 



земјоделската механизација, одгледување на добиток за потребите на 
домаќинствата и слично. 
Е1 – комунална инфраструктура – улици, тротоари, пешачки улици, со 
површина од 0,10ха 

 

Блок 8 

Границата на планскиот опфат на Блок 8, кој е со површина од 7,13ха, од 
Северната страна се граничи со осовината на „улица 2“, од источната страна 
граничи со осовината на „улица 1“, а од јужната и западната страна се граничи 
со границата на планскиот опфат.  
Во рамките на планскиот опфат планирани се следните наменски употреби на 
градежното земјиште: 
А1- домување во станбени куќи – селски стопански двор, со површина од 
5,87ха; 
Како компатибилна намена на основната намена се планирани класите 
нанамена: 
Б1 – мали комерцијални и деловни намени, до 30% 
В1 – образование, до 30 % 
Б5 – хотелски комплекси, до 5 % 
Д3 – спорт и рекреација, до 30 %. 
Максималниот дозволен процент на учество на збирот на горенаведените 
поединечни класи на намени во однос на основната класа на намена во А1 – 
домување во семејни куќи може да биде до 30 %, што е во согласност со 
табела 2 од член 34 од Правилникот за стандарди и нормативи за 
урбанистичко планирање (“Сл.Весник на РМ бр. 63/12, 126/12, 19/13, 95/13, 
167/13, 37/14, 125/14 и 148/14). 
Оваа наменска зона е организиранана како современ селски стопански двор, 
во кој покрај домувањето може да се градат и стопански објекти, со што ќе се 
создадат услови за складирање и преработка на земјоделските производи и 
земјоделската механизација, одгледување на добиток за потребите на 
домаќинствата и слично. 

В1- образование и наука, со површина од 0,23ха; 
Како компатибилна намена на основната намена се планирани класите 
нанамена: 
А3 – групно домување, до 20% 
Б1 – мали комерциални и деловни намени, до 10% 
Б4 – деловни простори, до 10% 
В3 -  култура, до 20%  
Д3 – спорт и рекреација, до 20%. 

Максималниот дозволен процент на учество на збирот на горенаведените 
поединечни класи на намени во однос на основната класа на намена во В1 – 
образование и наука може да биде до 20 %, што е во согласност со 
табела 2 од член 34 од Правилникот за стандарди и нормативи за 
урбанистичко планирање (“Сл.Весник на РМ бр. 63/12, 126/12, 19/13, 95/13, 
167/13, 37/14,125/14 и 148/14). 
В5- верски институции, со површина од 0,53ха; 
Како компатибилна намена на основната намена се планирани класите 
нанамена: 



Б1 – мали комерциални и деловни намени, до 10% 
Б5 – хотелски комплекси, до 10% 
Д1 -  парковско зеленило, до 10%  
Д4 – меморијални простори, до 49%. 
Максималниот дозволен процент на учество на збирот на горенаведените 
поединечни класи на намени во однос на основната класа на намена во В5 – 
верски институции може да биде до 49 %, што е во согласност со 
табела 2 од член 34 од Правилникот за стандарди и нормативи за 
урбанистичко планирање (“Сл.Весник на РМ бр. 63/12, 126/12, 19/13, 95/13, 
167/13, 37/14, 125/14 и 148/14). 
Е2 - комунална супраструктура - трафостаници 0,04 ха; 
Е1 – комунална инфраструктура – улици, тротоари, пешачки улици, со 
површина од 0,46ха 

Блок 9 

Границата на планскиот опфат на Блок 9, кој е со површина од 2,62ха, од 
Северната и источната страна се граничи со осовината на „улица 2“, од јужната 
страна граничи со осовината на „улица 1а“ и од западната страна се граничи со 
осовината на „улица 1“, 
Во рамките на планскиот опфат планирани се следните наменски употреби на 
градежното земјиште: 
А1- домување во станбени куќи – селски стопански двор, со површина од 
2,30ха; 
Како компатибилна намена на основната намена се планирани класите 
нанамена: 
Б1 – мали комерцијални и деловни намени, до 30% 
В1 – образование, до 30 % 
Б5 – хотелски комплекси, до 5 % 
Д3 – спорт и рекреација, до 30 %. 
Максималниот дозволен процент на учество на збирот на горенаведените 
поединечни класи на намени во однос на основната класа на намена во А1 – 
домување во семејни куќи може да биде до 30 %, што е во согласност со 
табела 2 од член 34 од Правилникот за стандарди и нормативи за 
урбанистичко планирање (“Сл.Весник на РМ бр. 63/12, 126/12, 19/13, 95/13, 
167/13, 37/14, 125/14 и 148/14). 
Оваа наменска зона е организиранана како современ селски стопански двор, 
во кој покрај домувањето може да се градат и стопански објекти, со што ќе се 
создадат услови за складирање и преработка на земјоделските производи и 
земјоделската механизација, одгледување на добиток за потребите на 
домаќинствата и слично. 
Е1 – комунална инфраструктура – улици, тротоари, пешачки улици, со 
површина од 0,32ха 

Блок 10 

Границата на планскиот опфат на Блок 10, кој е со површина од 0,81ха, од 
Северната страна се граничи со осовината на „улица 1а“, од источната страна 
граничи со осовината на „улица 2“ и од западната и јужната страна се граничи 
со осовината на „улица 1“, 
Во рамките на планскиот опфат планирани се следните наменски употреби на 
градежното земјиште: 



А1- домување во станбени куќи – селски стопански двор, со површина од 
0,65ха; 
Како компатибилна намена на основната намена се планирани класите 
нанамена: 
Б1 – мали комерцијални и деловни намени, до 30% 
В1 – образование, до 30 % 
Б5 – хотелски комплекси, до 5 % 
Д3 – спорт и рекреација, до 30 %. 
Максималниот дозволен процент на учество на збирот на горенаведените 
поединечни класи на намени во однос на основната класа на намена во А1 – 
домување во семејни куќи може да биде до 30 %, што е во согласност со 
табела 2 од член 34 од Правилникот за стандарди и нормативи за 
урбанистичко планирање (“Сл.Весник на РМ бр. 63/12, 126/12, 19/13, 95/13, 
167/13, 37/14, 125/14 и 148/14). 
Оваа наменска зона е организиранана како современ селски стопански двор, 
во кој покрај домувањето може да се градат и стопански објекти, со што ќе се 
создадат услови за складирање и преработка на земјоделските производи и 
земјоделската механизација, одгледување на добиток за потребите на 
домаќинствата и слично. 
Е1 – комунална инфраструктура – улици, тротоари, пешачки улици, со 
површина од 0,16ха 

Блок 11 

Границата на планскиот опфат на Блок 11, кој е со површина од 1,61ха, од 
Северната и источната страна се граничи со блок 3, од јужната страна граничи 
со осовината на „улица 6“ и од западната страна се граничи со осовината на 
„улица 1“ и „улица 2“, 
Во рамките на планскиот опфат планирани се следните наменски употреби на 
градежното земјиште: 
А1- домување во станбени куќи – селски стопански двор, со површина од 
1,34ха; 
Како компатибилна намена на основната намена се планирани класите 
нанамена: 
Б1 – мали комерцијални и деловни намени, до 30% 
В1 – образование, до 30 % 
Б5 – хотелски комплекси, до 5 % 
Д3 – спорт и рекреација, до 30 %. 
Максималниот дозволен процент на учество на збирот на горенаведените 
поединечни класи на намени во однос на основната класа на намена во А1 – 
домување во семејни куќи може да биде до 30 %, што е во согласност со 
табела 2 од член 34 од Правилникот за стандарди и нормативи за 
урбанистичко планирање (“Сл.Весник на РМ бр. 63/12, 126/12, 19/13, 95/13, 
167/13, 37/14,125/14 и 148/14). 
Оваа наменска зона е организиранана како современ селски стопански двор, 
во кој покрај домувањето може да се градат и стопански објекти, со што ќе се 
создадат услови за складирање и преработка на земјоделските производи и 
земјоделската механизација, одгледување на добиток за потребите на 
домаќинствата и слично. 
Е1 – комунална инфраструктура – улици, тротоари, пешачки улици, со 
површина од 0,27ха 



 

 

7. ОПИС И ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПЛАНСКИТЕ РЕШЕНИЈА ЗА ИЗГРАДБА, 
НА СООБРАЌАЈНА И КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА 

Во овој УПС планските решенија за инфраструктурата: сообраќајниците, 
водоводната, канализационата, електричната и електронско-комуникациската 
инфраструктурна мрежа се планирани согласно постојната состојба и 
потребите за развој на селото. 
Сообраќајна инфраструктура 
Сообраќајниот концепт во основа е преземен од постојната состојба, при што 
постојните и новопланираните улици се дефинирани во согласност со 
теренските услови и Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко 
планирање (“Сл.Весник на РМ бр. 63/12, 126/12, 19/13, 95/13, 167/13, 37/14, 
125/14 и 148/14). Во рамките на планскиот опфат се планираат сервисни, 
станбени и пристапни улици со следниот профил: 

-  Сервисна улица  со профил (6,5 м коловоз 2х3.25+ тротоар 2h1,5 м) = 9,5 м) 
-  Станбени улица (6, м коловоз 2х3.0+ тротоар 2h1,5 м) = 9,0 м) 
-  Пристапна улица (6, м коловоз 2х3.0) = 9,0 м) 

Паркирање 

Планирано е потребниот број на паркинг места да се обезбеди во сопствената 
градежна парцела. Потребниот број на паркинг места и димензионирањето на 
истите ќе биде решено согласно со член 59 и член 61 од Правилникот за 
стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Сл.Весник на РМ бр. 
63/12, 126/12, 19/13, 95/13, 167/13, 37/14, 125/14 и 148/14). 
Анализата за потребниот број на паркинг места да се направи при изработка на 
план за парцелација и план на намена земјиштето и градбите за секој блок 
поединечно. Обезбедувањето на потребниот број на паркинг места во 
сопствена парцела ќе биде основен услов за изградба до максимално 
дозволената висина и површина на градбата. 

Нивелманско решение 

Со нивелманскиот план се дефинирани котите на нивелетата на сите 
осовински вкрсни точки на крстосниците на улиците како и подолжните наклони 
на улиците. Подолжните наклони на улиците се дефинирани во графичките 
прилози.Треба да се напомене дека некој од наклоните се исклучителни 
подолжни наклони бидејќи се работи за постоечки улица во брдско села на 
падините на Жеден. 

Водоснабдување 

Снабдување на објектите со вода за пиење, противпожарна вода и друго, ќе се 
врши со приклучување на постојната водоводна мрежа, во согласност со 
надлежните органи во општината. 
Водоснабдувањето на планскиот опфат на УПС Рогле  е од постоечкиот 
резервоар во м.в. суљова ливада со капацитет од 60м3. Од резервоарот со 
профил од 100мм води пластична цевка до селото и од неа се разгранува 
водоводната мрежа.  



 

Потреби од вода 

Потреби од санитарна вода 
За одредување на потребите за санитарна вода усвоена е норма од 
10м3/ден/ха. 
Потребите од вода ќе изнесуваат: 
Q'sr/den= F х Q0 = 33,72 ха х 10 м3/ден/ха = 337 м3/ден 
q" sr /den = Q'sr/den /86400 =8,6л/сек 
Q'max/den= a1 х Q'sr/den = 1,2 x 337 = 404 м3/ден 
q'max/den = Q'max/den /86400 = 409/86400 = 6.82 л/сек 
q' max /cas = а2 х q'max/den = 1,4 x 6.82 =9.55 л/сек 
- Потребен резервоарски простор 
За непречено водоснабдување на зоната, односно за покривање на часовата 
нерамномерност во потрошувачката и обезбедување вода за противпожарна 
заштита потребна е изградба на резервоар. Резервоарот треба да се изгради 
на повисока кота, што ќе се определи накнадно, во зависност од теренските 
услови. 
-Потребен резервоарски простор: 
V= 20% х Q'max/den + Qпoжар = 20%х409+2x60x60x5x2 
V= 101,8 + 72 = 173,8м3 усвоено 180 м3 
Усвоена е појава на еден пожар во времетраење од два часа со норма на 
гасење од 
10 л/сек. (Сл. весник на РМ бр. 31/2006). Примарната санитарна водоводна 
мрежа 
во зоната ќе биде прстенаста изведена од РЕ цевки со најмап дијаметар од ND 
110мм со што ќе се задоволат барањата за противпожараната заштита. На 
примарната мрежа ќе се изведат прилучоци за секој блок. 

Бидејќи постоечкиот резервоар во м.в. суљова ливада е со капацитет од 60м3. 
превидено еселото Рогле да се снабдува со вода и од планираниот резервоар  
поставен во непосредна близина на каменоломот во К.О. Добарце вон г.р. и 
истиот има капацитет од 1500 л вода и преку планираниот цевковод кој 
поминува во близина на селото истото се поврзува со водоводната 
мрежа на останатите села од општина Желино. 
Главните доводни цевки со вода до селото Рогле се со профил од 160 мм, 
додека пак, останатите водоводни цевки се со профил од 100 мм. 

Фекална и атмосферска канализациона мрежа 

Co Урбанистичкиот план за с. Рогле, општина Желино, со површина од 
33,72 ха. се планира изведување на канализациона мрежа на целокупната 
територија која ќе ги опфати површините наменети за изградба за станбени 
куќи, како и сите други содржини на компатибилни намени, кои се пратечки на 
основната намена, јавни институции, спорт и рекреација, зелени површини и 
т.н. 
Водните количества кои треба да се евакуираат преку канализациониот систем 
се состојат од: 
- фекални отпадни води 
- атмосферски води 
- Влезни параметри за планскиот период се површините: 
А1- домување во станбени куќи – селски стопански двор, со површина од 



29,45 ха; 
В1 – јавни институции – образование и наука, со површина од 0,23 ха; 
В5 – верски институции - верски објекти –џамии, со површина од 0,53 ха; 
Д3 - спорт и рекреација со површина од 0,10 ха: 
Е2 – комунална супраструктура – трафостаници, со површина од 0,07 ха; 
Е1 – комунална инфраструктура – улици, со површина од 2,99 ха; 
Водотеци – река, канал, поток, со површина од 0,35 ха; 
Во селото се предвидува изградба на сепарациона канализациона мрежа - 
фекална и атмосферска канализација. 

а.) Фекална канализација 

Во фекалната канализациона мрежа ќе се испуштаат санитарните отпадни 
води. 
Примарката фекална канализациона мрежа во зоната предвидено е да биде 
изведена од цевки со минимален дијаметар од 250 мм. На канализационата 
мрежа 
ќе бидат изведени ревизиони и приклучни шахти и други објекти потребни за 
функционирање на канализационата мрежа. 
Колекторот преку кој отпадната вода од селото ќе се одведува во најблискиот 
реципиент ќе биде изведен со пречник од 350 мм. Во зависност од теренските 
услови 
(падот на теренот), пречистените води ќе се носат во најблискиот природен 
реципиент во Река Вардар. Местоположбата на пречистителната станица за 
Рогле како и за населените места Ново Село , Чифлик,  Добарце, Копачин Дол, 
Ларце, Групчин и Желино е предвидена во место викано брбашево КОЖелино. 
-Вкупна количина на отпадна вода 
Количините на фекалните отпадни води се сметаат на 80% од максималната 
часова потрошувачка на вода (q' max /cas) зголемени за 25 % од инфилтрирани 
подземни води q'фек = 80% q' max /cas x 1,25 = 80% х 9,55 х 1.25 = 9,55 л/сек 
Задолжително е испитување пред испуштање на пречистените води, со цел да 
се 
усогласат вредностите на концентрацијата на материите присутни во 
пречистената отпадна вода со граничните вредности на максимално 
дозволените концентрации на материите присутни во реципиентот, дадени во 
Уредбата за класификацуја на водите (Сл.в. на РМ бр. 18/99) член 4. 
Местоположбата на канализационите цевки е предвидена да биде по 
осовините 
на улици, тротоарите и делумно во зелените површини, со длабина која ќе 
овозможе нормално опслужување на корисниците, а и влевање на колекторите. 
За трајно решение на проблемите со одводнувањето на фекални отпадни води 
треба да се изработи Проект за инфраструктура - за фек. канализациона 
мрежа, 
каде ќе се предложат соодветните технички решенија. 

б.) Атмосферска канализација 

Co Урбанистичкиот план за с.Рогле, општина Желино, се планира изведување 
на атмосферска канализациона мрежа преку целокупната површина, која ќе ја 
опфати целата површина. Водното количество со кое ќе се димензионира секој 
канал ќе зависи од припаднатата површина и коефициентот на истекување 
како и 



коефициентот на ретардација, во колку времето на истекување е поголемо од 
времето од усвоениот меродавен дожд. 
Q атм =q x Σ ф х Ψ х φ = 140 х 33,72 х 0,5 х 0,38 =897 лит/сек/ха=0,90м3/сек/ха 
ΣФ - вкупна површина која се одводнува – 33,72ха. 
q - специфичен дебит (меродавен дожд за димензионирање) 140 лит/сек 
ф - коефициент на истекување кој зависи од намена на површина - 0,5 
φ - коефициент на ретардација, ќе се пресметува по формула на Биркли 
φ=1/ n√F=0.32 
каде се: 
n - коефициентот зависи од падот на на теренот n = 4 
F - површина која се одводнува; 
F =33,72 ха. 
За трајно решение на проблемите со одводнувањето на атмосферските 
отпадни води, потребно е да се изработат инфраструктурни проекти за 
атмосферска мрежа,кои ќе ги обработат и предложат соодветното техничко 
решенија со сите основни параметри, големини и карактеристики. 
Димензионирањето на атмосферскта кнализациона мрежа ќе се изврши на 
интензитет на врнежи со десет минупно траење секоја втора година. 
Вкупна количина на атмосферска вода 
qatm = F х t х Ψ ср = 33,72 х 187 х 0,6 = 3783,38 l/sek = 3,78m3/ѕек  
F – 33,72 ха припадна сливна површина 
t -187 л/сек/ха, интензитет на врнежи 
Ψ cp - 0,6 коефициент на истекување 

Електроенергетска инфраструктура 

Во рамките на планскиот опфат, има една постојна трафостаница, а се 
предвидени и три нови трафостаници со што ќе се задоволат потребите за 
електрична енергија за целото село. Планскиот опфат на целото 
село е поврзан на нисконапонска електрична мрежа. 
Задоволувањето на релните потреби на градбите од електрична енергија за 
нивното непречено функционирање е утврдено со следната пресметка: 
Едновремена снага по стан е : Пе=к*Пи 
Пи-инсталирана снага по станбена единица за живеење. 
Вкупната инсталирана и едновремена снага е: 
ΣПи=н*Пи 
н-број на станбени единици. 
ΣПе=н*к*Пи 

Телекомуникациска инфраструктура 

Има изградено инсталација за телекомуникаци која е поврзана со автоматска 
реонска телефонска централа Јагуновце, која во моментов ги задоволува 
потребите на селото. 

Јавно осветлување 

Јавно осветлување е реализирано со светилки поставени на метални 
столбови. 

8. MERKI ZA ZA[TITA 
 
Согласно критериумите од член 62 и 64 од Законот за заштита и спасување 
(службен весник на Р.М. бр. 36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 93/12 и 41/14), 



засолнувањето опфаќа планирање, изградба, одржување и користење на јавни 
засолништа. Потребниот број на засолнишни места се утврдува според 
намената на објектот и новопроектираната корисна површина, а степенот на 
заштитата се определува според утврдениот потребен број на засолнишни 
места и Одлуката за утврдување на загрозени зони (службен весник на Р.М. 
бр.105/05). 

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

истите потребно е да се вградуваат во урбанистички план. 

Изградба на засолништа се утврдува според следните критериуми: 
- во станбени објекти, на 40 м2 корисна површина едно засолнишно место;  
- во деловни објекти, на 20 м2 корисна површина едно засолнишно место;  
- во објекти за складирање, на 80 м2 корисна површина едно засолнишно 

место; 
- во образовни, културни, спортски и угостителски објекти, на две третини од бројот 

на посетители предвиден во проект на објектот. 

Заштитата од урнатини како превентивна мерка се утврдува во урбанистичките 
решенија во текот на планирање на просторот, урбанизирање на населбите и 
изградбата на објектите. 

Во урбанистичките решенија се утврдува претпоставениот степен на урнатини, 
нивниот однос према слободните површини и степенот на проодност на 
сообраќајниците. При проектирањето да се води сметка да не се создаваат 
тесни грла на сообраќајниците, зони на тотални урнатини. 

Заштитата од урнатини се обезбедува со изградба на оптимално отпорни 
објекти согласно сеизмолошката карта на Република Македонија, изградени со 
помала количина, на градежен материјал и релативно помали тежини. 
Да се почитуваат пропишаните мерки за заштита од пожари односно ширината 
на пристапниот пат за ПП возила не сме да биде помала од 6 метри согласно 
Правилникот за мерките за заштита од пожари, експлозии и опасни материи 
(службен весник на Р.М. бр. 32/2011 и 145/13) и Законот за пожарникарство 
(службен весник на Р.М. бр. 67/04, 81/07, 55/13, 158/14 и 193/15). 

Исто така потребно е да се предвидуваат надворешни противпожарни 
хидранти на растојание од 80 до 150 метри што одговара на прописите за 
надворешните противпожарни хидранти во населени места и да се овозможи 
непречен пристап за противпожарните возила од најмалку две спротивни 
страни на објектот. 
Да се предвидат мерките за радиолошка, хемиска и биолошка (РХБ) заштита, 
доколку намената на oбjeктите или околината е поврзано со РХБ средства. 

Со оглед на конфигурацијата на теренот што претпоставува можно 
настанување на свлекување на земјиштето, потребно е да се изготви елаборат 
од извршени геомеханички, геолошки и хидротехнички испитувања. 

Да се предвидува мерката од поплави како и мерката за заштита од техничко -
технолошки катастрофи согласно Законот за заштита и спасување (службен 
весник на Р.М. бр. 36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 93/12 и 41/14). 
 
 



 
Мерки за заштита на животната средина 
 
Право и должност на Република Македонија, општината, како и на сите правни 
и физички лица е да обезбедат услови за заштита и унапредување на 
животната средина, заради остварување на правото на границите на здрава 
животна средина, регулирано со: 
 
- Закон за животната средина (службен весник на Р.М. бр. 53/05, 81/05, 24/07, 

159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 42/14, 111/14, 44/15 и 
129/15); 

- Закон за заштита на природата (службен весник на Р.М. бр. 67/04, 14/06, 
84/07, 35/10, 47/11, 148/11, 59/12, 13/13, 163/13, 41/14 и 146/15);  

- Закон за квалитет на амбиенталниот воздух (службен весник на Р.М. бр. 
67/04, 92/07, 35/10, 47/11, 59/12, 163/13 и 10/15); 

- Закон за управување со отпад (службен весник на Р.М. бр. 68/04 и 107/07); 
- Закон за заштита од бучава во животната средина (службен весник на Р.М. 

бр. 79/07, 124/10, 47/11 и 163/13); 
- Закон за заштита и спасување (службен весник на Р.М. бр. 36/04, 49/04, 

86/08, 124/10, 18/11, 93/12 и 41/14); 
- Закон за водите (службен весник на Р.М. бр. 87/08, 6/09, 161/09, 83/10, 

51/11, 44/12, 23/13, 163/13, 180/14 и 146/15); 
- Уредба за класификација на води (службен весник на Р.М. бр. 18/99);  
- Уредба за категоризација на води (службен весник на Р.М. бр. 18/99); 
- Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање 

(службен весник на Р.М. бр. 142/15) и и Правилникот за изменување и 
дополнување на Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко 
планирање (службен весник на Р.М. бр. 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 
и 134/16). 

Со цел да се обезбеди заштита на животната средина преку запазување на 
поставените стандарди потребно е да се има во предвид следното: 

 Согласно Законот за животна средина и Уредбата за определување на 
критериумите врз основа на кои се утврдува потребата за спроведување на 
постапката за оценка на влијанијата врз животната средина (службен весник 
на Р.М. бр. 74/05), потребно е да се утврди потреба за спроведување на 
постапка за оценка на влијанието врз животната средина ја донесува 
органот на државна управа надлежен за работите од областа на животната 
средина. 

 Согласно Законот за животна средина како и Законот за заштита на 
природата, правните и физичките лица кои вршат дејности или активности 
кои не спаѓаат во проектите за кои се спроведува постапка за оценка на 
влијанието врз животната средина се должни да изготват Елаборат за 
заштита на влијанието врз животната средина, со цел да се оцени 
влијанието на дејностите или активностите врз животната средина, пред да 
започнат со спроведување на проектот и истиот да го достават до органот 
надлежен за одобрување на проектот. 

 Согласно законот за управување со отпад, создавачите на отпад се должни 
во најголема мера да го избегнат создавањето на отпад и да ги намалат 



штетните влијанија на отпадот врз животната средина и животот и здравјето 
на луѓето. 

 Заштита, унапредување и адекватно користење на природните предели, 
амбиенти и пејсажите во предвидениот простор. 

Притоа создавачот или поседувачот на отпадни материи и емисии ги сноси 
сите трошоци за евентуално предизвиканите нарушувања во животната 
средина. 
 
Мерки за заштита на природата  
 
Во современото планирање на просторот задачите на заштита на природата се 
усмерени особено на активно уредување и заштита на природата и животната 
средина, санирање на можни штети и повторно воспоставување на природната 
средина. Заштитата на природата ја опфаќа заштитата на биолошката 
разноводност, заштитата на пределската разновидност и заштитата на 
природното наследство. 

Притоа, со реализацијата на оваа планска документација на конкретниот 
локалитет потребно е да се преземат мерки за заштита согласно Законот за 
заштита на природата (службен весник на Р.М. бр. 67/04, 14/06, 84/07, 35/10, 
47/11, 148/11, 59/12, 13/13, 163/13, 41/14 и 146/15). 
 
Мерки за заштита на културно – историско наследство 

 
Врз основа на постоечките Елаборати за заштита на недвижното културно 
наследство, на подрачјето на проектниот опфат на предметниот локалитет 
нема регистрирано недвижни споменици на културата. 

Доколку при уредувањето на просторот се наиде на археолошки артефакти, 
односно до откривање на материјални остатоци со култулно историска 
вредност, потребно е да се постапи согласно член 65 од Законот за заштита на 
културното наследство (службен весник на Р.М. бр. 20/04, 71/04, 115/07, 18/11, 
148/11, 23/13, 137/13, 164/13, 38/14, 44/14, 199/14, 104/15 и 154/15), односно 
веднаш да се запре со отпочнатите градежни активности и да се извести 
надлежниот орган за заштита на културното наследство. 
 
Плански мерки за заштита и спасување 
 
Мерките за заштита и спасување се остваруваат преку организирање на 
дејства и постапки превентивен и оперативен карактер, кои ги подготвува и 
спроведува Републиката, односно локалната самоуправа, согласно Законот за 
заштита и спасување (службен весник на Р.М. 36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 
93/12 и 41/14) и 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 како и учество во техничкиот преглед 
(службен весник на Р.М. 105/05 и 98/05). 

Заради организирано спроведување и спасувањето, учесниците во системот 
донесуваат План за заштита и спасување од природни непогоди и други 
несреќи. 
 



Истиот содржи превентивни и оперативни мерки и постапки за заштита и 
спасување. 

Мерките за заштита и спасување задолжително се применуваат: 

 При планирање и уредување на просторот и населбите; 

 Во проектите 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 администрација, културно и туристичко угостителска дејност; 

 При изработка на објекти од инфраструктура; 

 При изработка на Архитектонско урбанистичките и Основните проекти, а во 
зависност од конфигурацијата на теренот каде што претставува можно 
настанување на свлекување на земјиштето, потребно е да се изготви 
елаборат од извршени геомеханички, геолошки и хидротехнички 
испитувања;  

А во зависност  од наменети на објектите кои ќе се градат да се предвидат 
мерките за радиолошка, хемиска и биолошка заштита. 

Мерката засолнување ќе се спроведува, согласно член 62 од Законот за 
заштита и спасување (службен весник на Р.М. 36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 
93/12 и 41/14) која опфаќа планирање, изградба, одржување и користење на 
јавни засолништа. Потребниот број на засолнишни места се утврдува според 
намената на објектот и новопроектираната корисна површина, а степенот на 
заштитата се определува според утврдениот потребен број на засолнишни 
места и Одлуката за утврдување на за загрозени зони (службен весник на Р.М. 
105/05). 

Јавните засолништа се планираат согласно програмата на Владата за мерките 
за заштита и спасување и програмите на единиците на локалната самоуправа 
за мерките за заштита и спасување, а истите ќе се вградуваат во 
Архитектонско урбанистичките и Основните проекти.    

Мерката заштита од урнатини како превентивна мерка се утврдува во 
урбанистичките решенија во текот на планирање на просторот, урбанизирање                                                                                                                                                 
на населбите и изградбата на објектите. 

Во урбанистичките решенија ќе се утврдува претпоставениот степен на 
урнатини, нивниот однос према слободните површини и степенот на проодност 
на сообраќајниците. Заштитата од урнатини се обезбедува со изградба на 
оптимално отпорни објекти согласно сеизмолошката карта на Република 
Македонија, изградени со помала количина на градежен материјал и релативно 
помали тежини.                                                                         

Мерката за заштита од пожари ќе се применува при изработка на Основните 
проекти за предвидените објекти, а согласно намената на објектите ќе се 
почитуваат пропишаните мерки за заштита од пожарни експлозии и опасни 
материи, согласно Законот за заштита и спасување (службен весник на Р.М. 
36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 93/12 и 41/14), Законот за пожарникарство 
(службен весник на Р.М. 67/04, 81/07, 55/13, 158/14 и 193/15) и другите 
позитивни прописи со кои е регулирана оваа област, исто така се предвидени 
надворешни противпожарни  хидранти на растојание од 150 м што одговара на 
прописите за надворешните противпожарни хидранти во населени места да 
бидат максимално одалечени Л=150 м. Громобранската инсталација ќе се 



реши со Архитектонско урбанистичките или Основните проекти за секој објект 
посебно со цел да нема појава на зголемено пожарно оптоварување.  
 
Мерки за заштита од воени разорнувања 
 
Согласно Просторниот План на Република Македонија, Законот за одбрана 
(службен весник на Р.М. 42/01), Законот за заштита и спасување (службен 
весник на Р.М. 36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 93/12 и 41/14) и Законот за 
управување со кризи (службен весник на Р.М. 29/05), проектниот опфат се 
наоѓа во регион со среден ризик од воени дејства. Според тоа, согласно 
Законот за заштита и спасување, задолжително треба да се применуваат 
мерките за заштита и спасување. Тоа опфаќа дека објектите кои се предвидува 
да се градат пред се треба да бидат отпорни на сеизмички дејствија. 
 
Заштита од природни непогоди и други несреќи 
 
Подрачјето на проектниот опфат е сеизмичко активно со интензитет од 8 
степени според Меркалиевата скала. Поради тоа е неопходна примена на 
соодветната нормативно – правна регулатива при проектирањето и изведбата 
на објектот и неговите пратечки содржини.  

За заштита од огнени стихии потребно е да се превземат соодветни мерки за 
заштита од пожари. 

Заштита од технички катастрофи 
 
Основна превентивна мерка за заштита од технички катастрофи е 
планирањето кое преку осознавање и анализа на состојбите и опасностите од 
можните инциденти при одржувањето на опремата и инсталациите, треба да 
создаде прифатлив и сигурен однос кон животната средина. Поради тоа треба 
да се превземат сите мерки за правилно одржување на опремата и 
инсталациите, а заради избегнување на технолошки катастрофи. 
 
Загрозеност од техничко - технолошки несреќи 

 
Мерките за заштита од техничко - технолошки катастрофи во себе содржат, 
покрај непосредната заштита на човекот и материјалните добра и нагласена 
еколошка димензија. Еколошката димензија на заштитните мерки тргнува од 
сознанието дека животната средина е ограничен ресурс, кој во одделни 
средини, а и во глобални рамки, е доведен на границата на издржливост. 

Една од можните неопходно потребни превентивни мерки за заштита од 
техничко - технолошки катастрофи е просторното и урбанистичкото планирање, 
кое преку осознавање и анализа на состојбите и опасностите од можните 
инциденти, во одржувањето на инсталациите и опремата, треба да создаде 
прифатлив однос кон животната средина. Притоа основните методолошки 
постапки за планирање и уредување на просторот се: 

 Оценка на состојбите на природните компоненти на животната средина и 
степенот на загрозеност од појава на технички катастрофи; 

 Оценка на оптовареноста на просторот со технолошки системи со одредено 
ниво на ризик; 



 Анализа на меѓусебната зависност на природните услови и постојните 
технолошки системи; 

 Дефинирање нa нивото на постојниот ризик при редовна секојдневна работа 
на технолошките ситеми и при појава на инцидентни случаи; 

 Процена на загрозеноста на луѓето и материјалните добра; 

 Утврдување на критериумите за избор на оптимална варијанта на заштита 
врз основа на  проценетиот степен на загрозеност. 

Со примена на оваа методолошка постапка може да се очекува остварување 
на следните основни цели за заштита од техничко - технолошки катастрофи: 

 Максимално усогласување и користење на просторот од аспект на заштита 
во рамките на просторните можности; 

 Вградување на мерките на кои се засновува организацијата на заштита и 
спасување на човечките животни и материјалните добра од техничко - 
технолошки катастрофи во определувањето на намената на просторот; 

 Интегрирање на елементите на загрозеноста во рамките на комплексот на 
прашањата врзани  со заштитата на животната средина. 

Заради постигнување на целосна заштита на луѓето, материјалните добра и 
потесната и пошироката животна средина постојат три нивоа на преземање на 
безбедносни, превентивни мерки: 
 
Прво ниво: ги вклучува сите мерки кои се преземаат во одржувањето на 
опремата и инсталациите, заради сигурно користење на опасни материјали во 
технолошките процеси и одбегнување на технолошките катастрофи. 
 
Второ ниво: на сите мерки кои треба да обезбедат ограничување на емисијата 
како последица од пожар, експлозија или ослободување на хемикалии, што 
може да се случи во околности на поголеми индустриски несреќи. 
 
Трето ниво: вклучува мерки кои се преземаат за заштита на животната 
средина во смисла на ограничување на ефектите од емисија на опасни 
материи или последици од пожар или експлозии. 

Врз основа на констатациите и заклучоците кои произлегуват од анализата на 
состојбите во Република Македонија и условите за појавата на несреќи и 
технолошки катастрофи изготвена од Институтот за земјотресно инжинерство и 
инженерска сеизмологија при Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" во Скопје 
содржана во експертскиот елаборат: 

 Потребата од оформување на системот на евиденција и анализа на 
технолошките несреќи, компатибилен на системот МАРС на Европската 
унија, како база за евиденција на опасни материјали, присутни во 
технолошките постројки и можни причини на катастрофи; 

 Потребата од предвидување на превентивни мерки од страна на 
стопанските субјекти за спречување на технолошки катастрофи, базирани 
врз анализата на однесувањето на исти или слични постројки; 

 Потребата од замена на халогенираните јагленоводороди како разладни 
средства и пропеланти, редукција на сегашната емисија на голем број на 
опасни супстанци до 50% и редукција на емисија на бензин, хлорметан, 
духлорметан, бакар и кадмиум од 60 - 70%, намалување на емисијата на 



јаглероден - диоксид и сулфур - диоксид и дефосфатизирање и 
денитрофицирање на отпадниот материјал; 

 Изработка на соодветни планови и програми за заштита на населението и 
едукација и тренинг на персоналот во случај на евентуална техничка 
катастрофа. 

 
9. ЕКОНОМСКО ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПЛАНИРАНОТО РЕШЕНИЕ 

Изработката на овој УПС и реализацијата на планираните градби ќе биде во 
функција на зголемен степен на урбанизанизација на селото, подобрување на 
условите за живот и работа, образование, здравствена заштита, асекако и 
економски развој, развој на трговките услуги, инфраструктурна опременост и 
уреденост на просторот и се разбира економски ефекти, поголем број на 
вработувања, ќе предизвика позитивни импулси и ефекти врз целото 
население 
од аспект на повисока организација и мотивација да не го напуштаат селото, а 
базирано врз принципите на одржлив развој со максимално почитување и 
вградување на нормативите и стандардите за заштита на животната средина. 

10. Op{ti uslovi za izgradba 

10.1. Регулаторна линија 

Регулаторни линии представуваат : регулациона линија и граница на 
градежна парцела 

Регулационата линија го разграничува градежното земјиште за 
општа употреба и градежното земјиште за поединечна употреба. 
Вертикалната рамнина на која лежи оваа линија го разграничува тој 
простор над котата на теренот и под котата на теренот 

Граница на градежна парцела е линија на разграничување на 
носители на право на градење помеѓу две соседни градежни парцели. 
Вертикалната површина на која лежи оваа линија е всушност површината која 
го ограничува правото на градба над површината на земјата и под 
површината на земјата, на секој поединечен носител на право на градба. 
Еден поединечен носител на право на градба може да представува едно или 
повеќе физички или правни лица. 

10.2. Градежна линија 

Градежната линија ја одредува границата на површината за 
изградба. Градежната линија преставува пресек на вертикална рамнина со 
рамнината на теренот и го дефинира просторот за изградба од нивелетата на 
партерот до дозволената висина на градба. 

Отстапувањата од градежната се дефинирани во член 38 од 
Pravilnikot za standardi i normativi za urbanisti~ko planirawe 
(sl.vesnik na R.Makedonija br. 63/12, 126/12, 19/13, 95/13, 167/13, 37/14, 
125/14 и 148/14). 

Градежната линија како симбол за граница на површина за градење на 
новопредвидените објекти, се определува минимум З.0м за градби со 
височина до 10.20м (мерено од тротоарот до кота на венец), потоа најмалку 1/3 
за градба со височина над 10.20м. Растојанијата важат за страни од 



површината за градење на кои се предвидуваат регуларни отвори за 
градење (растојание од објектот до граница на парцелата) и 1.2м за страни со 
помошни отвори. На растојанија поголеми од З.0м дозволени се регуларни 
отвори на таа страна од градбата. 

10.3. Дозволена максимална висина за градба 

Максимална височина за градба е изразена како вертикално 
растојание помеѓу влезниот тротоар и завршниот венец на градбата . 
Максималната височина е изразена во должни метри. 

Горниот венец е секогаш во вертикална рамнина со градежната 
линија, а отстапување е можно во рамките на фасадната пластика 
согласно Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко 
планирање. 

10.4. Површина за градewe 

Површина за градење е планска одредба со која во урбанистичките 
планови се утврдува делот од градежната парцела која се предвидува за 
градење градби. Површината за градба е дефинирана со границите на 
градежните линии дадени со планот, како и параметрите дефинирани со 
Pravilnikot za standardi i normativi za urbanisti~ko planirawe 
(sl.vesnik na R.Makedonija br. 63/12, 126/12, 19/13, 95/13, 167/13, 37/14, 
125/14 и 148/14). 

Во планираната градежна парцела (po pravilo) има една површина за 
градење spored ~len 39 od Правилникот за стандарди и нормативи за 
урбанистичко планирање (sl.vesnik na R.Makedonija br. 63/12, 126/12, 19/13, 
95/13, 167/13, 37/14, 125/14 и 148/14). 

10.5. Процент на изграденост на земјиштето 

Процент на изграденост на земјиштето се пресметува како однос 
помеѓу бруто површината на земјиштето под градба, сметано во 
приземната плоча, и површината на градежното земјиште. Процентот на 
изграденост на земјиштето всушност ја покажува густината на 
изграденост. 

Процентот на искористеност на земјиштето е даден во табреларниот 
преглед за градежна парцела. 

Коефициентот на искористување и процентот на изграденост се 
дефинирани во зависност од типот на објектот. 

10.6. Фасади 

Покрај условите кои произлегуваат од дозволените граници за 
изградба, во компонирање на фасадите треба да се тежнее кон нејзино 
максимално усогласување со соседните објекти, но сепак со максимално 
почитување на персоналноста на објектите и креативноста на архитектот. 

Посебно да се обрне внимание на употребата на соодветни 
материјали за фасадите, кои ќе го респектираат и ќе се надоврзат на 
архитектурата на амбиентот. 



 

10.7. Кровови 

Формата и висината на кровот се определува во зависност од 
предложената архитектура на објектот. Кровот треба да се изведе со пад не 
поголем од 35 степени и завршина обработка со стандардни покривачи. 

10.8. Партер 

Во партерното уредување да се применува природен материјал и да се 
изработи ситуационо решение при изработка на идејните проекти. 

10.9. Огради 

Максималната висина на оградата кон улица изнесува 1,60м, и тие по 
изглед и материјал треба да се вклопат во амбиентот на просторот. 

10.10. Бариери 

Во третманот на пешачките површини не треба да постојат пешачки 
бариери за движење на лица со инвалидитет. При нивна реализација да се 
постапи согласно член 78 од Правилниот за стандарди и нормативи за 
урбанистичко планирање (Сл.Весник на РМ бр: 63/12, 126/12, 19/13, 95/13, 
167/13, 37/14, 125/14 и 148/14) 

10.11. Градителско наследство 

При градење на градбите, односно при вршење на земјани работи, 
доколку се наиде на артефакти со потенцијален значај од аспект на 
културно историското наследство, задолжително да се прекине со работа, да 
се извести надлежниот завод за заштита на споменици и да се чекаат 
инструкции за понатамошно делување од нивна страна. 
 
11.Posebni uslovi za gradba za blok 5 
 

- Gradba na objekti utvrdeni so planot       

Uslovite za gradba sodr`at op{ti i urbanisti~ko arhitektonski uslovi 
koi se utvrdeni vo planovite od ~lenovite 7 i 11 od Zakonot za prostorno i 
urbanisti~ko planirawe, i grafi~kiot prilog koj pretstavuva izvod od 
planovite za objektot {to }e se gradi i zemji{teto potrebno za negova 
upotreba kako i uslovite i posebnite propisi od drugi oblasti.  

Analizata na site elementi dadeni, vo tabelarniot prikaz i vo 
grafi~kite prilozi dadena e soglasno so Pravilnikot za standardi i 
normativi za urbanisti~ko planirawe. 

Objektite se slobodnostoe~ki ili vo niz. 
 

Osnovna namena na gradbite e: 
  



A1 – domuvawe vo stanbeni ku}i so kompatibilni nameni B1 so 
maksimalno dozvoleno na zbirot od kompatibilnite klasi vo odnos na 
osnovnata klasa na nameni od 30%;  

E1 komunalna infrastruktura bez kompatibilni nameni;  
 

 Za A1 – domuvawe vo stanbeni ku}i so kompatibilni nameni B1 so 
maksimalno dozvoleno na zbirot od kompatibilnite klasi vo odnos na 
osnovnata klasa na nameni od 30%, 
 

Predvideni se povr{ini za gradba so namena domuvawe vo stanbeni 
ku}i na privatno i (ili) dr`avno zemji{te. 

 
Katnosta na predvidenite objekti iznesuva P+2+pk. 

Maksimalna viso~ina na venecot na gradbite e 10.2m. 

Grade`nata parcela 5.1 e so povr{ina od 891m2, predvidena e 
povr{ina za gradewe so namena domuvawe vo stanbeni ku}i so povr{ina od 
461 m2. Visinata vi eta`i iznesuva P+2+pk. Maksimalna viso~ina na 
venecot na gradbata iznesuva 10.2m. Parkiraweto }e se odviva vo sopstvena 
grade`na parcela Pristapot e od ulica 4. 

Grade`nata parcela 5.2 e so povr{ina od 3293m2, predvidena e 
povr{ina za gradewe so namena domuvawe vo stanbeni ku}i so povr{ina od 
1944 m2. Visinata vi eta`i iznesuva P+2+pk. Maksimalna viso~ina na 
venecot na gradbata iznesuva 10.2m. Parkiraweto }e se odviva vo sopstvena 
grade`na parcela Pristapot e od ulica 4. 

Grade`nata parcela 5.3 e so povr{ina od 1745m2, predvidena e 
povr{ina za gradewe so namena domuvawe vo stanbeni ku}i so povr{ina od 
788 m2. Visinata vi eta`i iznesuva P+2+pk. Maksimalna viso~ina na 
venecot na gradbata iznesuva 10.2m. Parkiraweto }e se odviva vo sopstvena 
grade`na parcela Pristapot e od ulica 4. 

Grade`nata parcela 5.4 e so povr{ina od 785m2, predvidena e 
povr{ina za gradewe so namena domuvawe vo stanbeni ku}i so povr{ina od 
460 m2. Visinata vi eta`i iznesuva P+2+pk. Maksimalna viso~ina na 
venecot na gradbata iznesuva 10.2m. Parkiraweto }e se odviva vo sopstvena 
grade`na parcela Pristapot e od ulica 4. 

Grade`nata parcela 5.5 e so povr{ina od 1067m2, predvidena e 
povr{ina za gradewe so namena domuvawe vo stanbeni ku}i so povr{ina od 
643 m2. Visinata vi eta`i iznesuva P+2+pk. Maksimalna viso~ina na 
venecot na gradbata iznesuva 10.2m. Parkiraweto }e se odviva vo sopstvena 
grade`na parcela Pristapot e od ulica 4. 

Grade`nata parcela 5.6 e so povr{ina od 1786m2, predvidena e 
povr{ina za gradewe so namena domuvawe vo stanbeni ku}i so povr{ina od 
1097 m2. Visinata vi eta`i iznesuva P+2+pk. Maksimalna viso~ina na 
venecot na gradbata iznesuva 10.2m. Parkiraweto }e se odviva vo sopstvena 
grade`na parcela Pristapot e od ulica 4. 

Grade`nata parcela 5.7 e so povr{ina od 2844m2, predvidena e 
povr{ina za gradewe so namena domuvawe vo stanbeni ku}i so povr{ina od 



1765 m2. Visinata vi eta`i iznesuva P+2+pk. Maksimalna viso~ina na 
venecot na gradbata iznesuva 10.2m. Parkiraweto }e se odviva vo sopstvena 
grade`na parcela Pristapot e od ulica 4. 

Grade`nata parcela 5.8 e so povr{ina od 3244m2, predvidena e 
povr{ina za gradewe so namena domuvawe vo stanbeni ku}i so povr{ina od 
2142 m2. Visinata vi eta`i iznesuva P+2+pk. Maksimalna viso~ina na 
venecot na gradbata iznesuva 10.2m. Parkiraweto }e se odviva vo sopstvena 
grade`na parcela Pristapot e od ulica 4. 

Rastojanijata pome|u povr{inata za gradewe i stranite na grade`nata 
parcela da se vo soglasnost so ~len 42 od Pravilnikot za standardi i 
normativi za urbanisti~ko planirawe (sl.vesnik na R.Makedonija br. 63/12, 
126/12, 19/13, 95/13, 167/13, 37/14, 125/14 и 148/14).  

Soglasno ~len 42 od Pravilnikot za standardi i normativi za 
urbanisti~ko planirawe (sl.vesnik na R.Makedonija br. 63/12, 126/12, 19/13, 
95/13, 167/13, 37/14, 125/14 и 148/14), kade rastojanieto pome|u povr{inata za 
gradewe i stranata na grade`nata parcela e od 1.2 metri do tri metri se 
dozvoleni pomo{ni otvori (prozorci) so parapet od najmalku 1.60 m na taa 
strana od povr{inata za gradba, a za rastojanija pogolemi od 3.0 metri 
dozvoleni se regularni otvori na taa strana od povr{inata za gradba. 

 
Za dobivawe na odobrenie za gradewe za objektite vo ramkite na 

grade`nite parceli, da se izraboti Arhitektonsko urbanisti~ki proekt 
soglasno ~len 51 od Zakonot za prostorno i urbanisti~ko planirawe 
(sl.vesnik na R.Makedonija br. 51/05) i Zakonot za izmenuvawe i 
dopolnuvawe na zakonot za prostorno i urbanisti~ko planirawe (sl.vesnik 
na R.Makedonija br. 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 55/13, 163/13 i 
42/14) i (ili) Osnoven proekt soglasno ~len 47 od Zakonot za gradewe 
(sl.vesnik na R.Makedonija br. 130/09) i Zakonot za izmenuvawe i 
dopolnuvawe na zakonot za gradewe (sl.vesnik na R.Makedonija br. 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 i 44/15) i soglasno ovoj plan. 

Pri sproveduvawe na ovaa Izmena i dopolna na urbanisti~ki plan za 
selo Rogle blok 5, dozvoleni se pre~ekoruvawa na grade`nata linija so 
izdadeni elementi od arhitektonskata plastika na gradbite, a vo 
soglasnost so ~len 38 od Pravilnikot za standardi i normativi za 
urbanisti~ko planirawe (sl.vesnik na R.Makedonija br. 63/12, 126/12, 19/13, 
95/13, 167/13, 37/14, 125/14 и 148/14). 

 
Potreben broj na parking mesta da se utvrdi vo soglasnost so ~lenovite 

59, 60 i 61 od Pravilnikot za standardi i normativi za urbanisti~ko 
planirawe (sl.vesnik na R.Makedonija br. 63/12, 126/12, 19/13, 95/13, 167/13, 
37/14, 125/14 и 148/14) i istiot }e prestavuva uslov za dobivawe na 
maksimalnata povr{ina za gradewe i maksimalnata visina vo eta`i. 

 
Za protivpo`arna za{tita da se dimenzioniraat i predvidat potreben 

broj na hidranti i istite da se povrzat na soodvetno dimenzionirana 
hidrantska mre`a. 

 



Za priklu~ok na objektot na vodovodna mre`a da se pobara soglasnost 
od Komunalno pretprijatie na selo @elino. 

 
Za priklu~ok na objektot na fekalen kolektor, da se pobara soglasnost 

od Komunalno pretprijatie na selo @elino. 
 
Za priklu~ok na objektite na telefonska distributivna mre`a da se 

pobara soglasnost od telekomunikaciskiot operator vo Makedonija, 
podru`nica Tetovo. 

 
Za priklu~ok na objektot na elektronaponska distributivna mre`a da 

se pobara soglasnost od EVN Makedonija, podru`nica Tetovo. 
 
Na Objektotite da se postavi, gromobranska instalacija. 

Prostorot {to e predmet na razrabotka na ovaa planska dokumentacija 
se nao|a vo zona na o~ekuvani zemjotresi od VIII  stepeni po Merkalievata 
skala, {to nametnuva zadol`itelna primena na normativno-pravna 
regulativa, so koja se utvrdeni postapkite, uslovite i barawata za 
postignuvawe na tehni~ki konzistenten i ekonomski odr`liv steepen na 
seizmi~ka za{tite pri izgradba na novi objekti. 

Dokolku pri gradba na objektot dojde do otkrivawe na objekti, odnosno 
predmeti (celosno za~uvani ili fragmenti) od materijalnata kultura na 
R.Makedonija, treba da se postapi vo soglasnost so odredbite spored ~len 
65 od Zakonot za za{tita na kulturnoto nasledstvo (sl.vesnik na 
R.Makedonija br. 20/04, 115/07, 18/11, 148/11, 23/13, 137/13, 164/13, 38/14, 
44/14, 199/14, 104/15, 154/15, 192/15 i 39/16). 
 

Согласно Законот за води (Сл. Весник на Република Македонија бр. 87/08, 
06/09, 161/09, 83/10, 51/11, 44/12, 23/13, 163/13, 180/14, 146/15 и 52/16) од 
аспект на заштита на водите, да бидат запазени следните критериуми : 
 

 Заради заштита на коритата и бреговите на природните водотеци, езерата и 
акумулациите се забранува изградба на постројки и објекти во крајбрежните 
земјишта; нивната местоположба треба да биде надвор од крајбрежниот 
појас во широчина од 50 метри зад линијата на допирање на 
педесетгодишната вода кај нерегулираните водотеци, односно зад ножицата 
на насипот кај регулираните водотеци; во населените места ширината на 
крајбрежниот појас ја определуваат советот на општините и советот на 
градот Скопје, на предлог на градоначалникот на општините и на градот 
Скопје, по претходна согласност на органот на државната управа надлежен 
за вршење на работите од областа на животната средина; 

 

 Изведувањето на водостопанските објекти и постројки да се врши во 
согласност со прифатени современи техники и стандарди, прилагодени на 
научно –техничкиот развој на начин кој нема да предизвика негативно 
влијание врз режимот на водите и врз корисниците; 

 

 Објектите и постројките кои што во процес на производство, преработка, 
полнење и складирање, користат или применуваат опасни материи и 



супстанци што можат да влијаат врз квалитетот на водата, вклучувајќи и 
цевководи  за транспорт на такви материи и супстанции, се градат, 
поставуваат, работат и одржуваат на начин што исклучува секакво директно 
и индиректно загадување на подземните и површинските води; 

 

 Заради заштита и спречување од оштетувања на водостопански објекти и 
постројки, се забранува да се копаат и дупчат бунари на растојание помало 
од 20 метри од ножицата на одбрамбените насипи; 

 

 Заради заштита и спречување на оштетување на водостопански објекти и 
постројки, се забранува да се изведуваат градби или да се вршат работи со 
кои се оштетуваат објектите и постројките; 

 

 Заради заштита на коритата и бреговите на природните водотеци, се 
забранува и: 

 

 да се вади песок, чакал и камен од речното корито за да не дојде до 
влошување на постојаниот режим на водите, и да се предизвика ерозија 
или се оневозможи користење на водите; 

 да се менува правецот на водотекот без согласност на Министерството 
за  животна средина и просторно планирање; 

 да се фрла отпаден материјал (комунален, индустриски отпад, земја, 
шут, јаловина и др.); 

 да се сечат дрва и друга вегетација од коритата и бреговите на 
водотеците, езерата и акумулациите без одобрение; 

 изградбата на постројки и објекти или било кои работи и активности што 
опфаќаат преработка, постапување, складирање, отстранување или 
транспорт на опасни материи, супстанции и цврст или течен отпад; 

 да се копаат прокопи и канали по должината на насипот на коритото 
поблиску од 10 м од внатрешната страна и 10м од надворешната страна 
на ножицата на насипот. 

 

 Потребно е да се предвиди механички и биолошки третман на отпадните 
води од објектите за комерцијална и деловна намена; 

 

 Да се превземат сите неопходни технички мерки за спречување на 
индиректно испуштање на масла и загадувачки материи и супстанции; 

 

 

НАПОМЕНА: - Согласно условите за планирање површината на 

планскиот опфат е 34,13ха. Од министерството за земјоделие за 

КП493, КП494 и КП495 кој се со намена шуми не е добиена 

согласност за трајна пренамена во градежно земјиште, така да 

истите се исфрлени од планскиот опфат па поради тоа е добиен 

плански опфат со површина од 33,72 ха. 

 



10.Нумерички показатели на намена на земјиштето по блокови 
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1 5.1. A1/B1,B5,V1,D3.A1/B1,B5,V1,D3. 891 461 1844 10,2. p+2+pk. 52 2,1 ul."4" soglasno pravilnik vo parcela

2 5.2. A1/B1,B5,V1,D3.A1/B1,B5,V1,D3. 3293 1944 7776 10,2. p+2+pk. 59 2,4 ul."4" soglasno pravilnik vo parcela

3 5.3. A1/B1,B5,V1,D3.A1/B1,B5,V1,D3. 1745 788 3152 10,2. p+2+pk. 45 1,8 ul."4" soglasno pravilnik vo parcela

4 5.4. A1/B1,B5,V1,D3.A1/B1,B5,V1,D3. 785 460 1840 10,2. p+2+pk. 59 2,3 ul."4" soglasno pravilnik vo parcela

5 5.5. A1/B1,B5,V1,D3.A1/B1,B5,V1,D3. 1067 643 2572 10,2. p+2+pk. 60 2,4 ul."4" soglasno pravilnik vo parcela

6 5.6. A1/B1,B5,V1,D3.A1/B1,B5,V1,D3. 1786 1097 4388 10,2. p+2+pk. 61 2,5 ul."4" soglasno pravilnik vo parcela

7 5.7. A1/B1,B5,V1,D3.A1/B1,B5,V1,D3. 2844 1765 7060 10,2. p+2+pk. 62 2,5 ul."4" soglasno pravilnik vo parcela

8 5.8. A1/B1,B5,V1,D3.A1/B1,B5,V1,D3. 3244 2142 8568 10,2. p+2+pk. 66 2,6 ul."3" soglasno pravilnik vo parcela  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. БИЛАНСНИ ПОКАЗАТЕЛИ 
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Постојна 
состојба 

17,48ха 
51,84% 

13,87ха 
41,14% 

0,23ха 
0.68% 

0,52ха 
1,54% 

0,0ха 
0,0% 

0,0ха 
0,0% 

1,06ха 
3,14% 

0,56ха 
1,66% 

Според оваа 
планска 
документација 

0,00ха 
0,00% 
 

29,45ха 
87,33% 
 

0,23ха 
0.68% 

0,53ха 
1,57% 

0,10ха 
0,30% 

0,07ха 
0,21% 

2,99ха 
8,87% 

0,35ха 
1,04% 

Разлика - 17,48ха 
 

+15,58ха 
 

0,00 +0,01 +0,01 +0,07ха +1,93ха - 0,21ха 
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