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Врз основа на член 7 и  член 18 од Законот за Просторно и урбанистичко планирање 
(Службен весник на Република Македонија, број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 
168/18), а во врска со изработка на Локална урбанистичка планска документација за 
бензинска пумпна станица на дел од  КП1541/18 КО Караслари, Општина Велес ИН-ПУМА 
Институтот за урбанизам, сообраќај и екологија од Скопје го издава следното 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПЛАНЕРИ 

За изработка на Локална урбанистичка планска документација за бензинска пумпна станица 
на дел од КП1541/18 КО Караслари, Општина Велес, технички број 130/2012, како 
извршители  се назначуваат: 

 Елена Андреева, дипл. инж. арх. 
  м- р Тонка Андонова, дипл. инж. арх. 
  м- р Емилија Лелифановска, дипл. инж. арх. 

Планерите се должни планот да го изработат согласно Законот за просторно и урбанистичко 
планирање (Службен весник на Република Македонија, број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 
163/16, 64/18 и 168/18) како и другите важечки прописи и нормативи од областа на 
урбанизмот. 

УПРАВИТЕЛ 

Борислав Јосифов, дипл. инж. арх. 
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ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА 

1. ПОВРШИНА И ОПИС НА ГРАНИЦИТЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ СО 
ГЕОГРАФСКО И ГЕОДЕТСКО ОДРЕДУВАЊЕ НА НЕГОВОТО ПОДРАЧЈЕ  

Локалитетот се наоѓа на локален пат во близина на автопатот А1 (Граница со Србија (ГП 
Табановце – Куманово – Велес – Валандово – Демир Капија – Гевгелија – Граница со Грција 
ГП Богородица) на територијата на Општина Велес. Планскиот опфат се наоѓа во месноста 
Каласлари надвор од градот Велес. 

На запад –  границата се движи по западната граница на катастарската парцела 
КП1541/18, односно по источната граница на катастарските парцели КП1541/12, КП1541/7 

На југ –  продолжува по јужната граница на катастарската парцела КП1541/18 

На исток –  границата се движи по источната граница на катастарската парцела 
КП1541/18 

На север –  границата се движи по осовината на локалниот пат. 

Површината на планскиот опфат во рамки на овие граници e 0.55ha. 

Границата е опишана со координатите на следните прекршни точки: 

X= 4616061.6152 Y= 7569788.3525 
X= 4616046.0400 Y= 7569792.6400 
X= 4616037.7500 Y= 7569795.0300 
X= 4616019.2900 Y= 7569795.6800 
X= 4615979.3000 Y= 7569800.2600 
X= 4615974.0600 Y= 7569801.0500 
X= 4615974.2000 Y= 7569802.4300 
X= 4615973.2800 Y= 7569809.9100 
X= 4615966.0100 Y= 7569819.7300 
X= 4615966.8400 Y= 7569829.3200 
X= 4615968.7800 Y= 7569837.2300 
X= 4615982.1400 Y= 7569854.9400 
X= 4615982.9600 Y= 7569856.0300 
X= 4616045.9955 Y= 7569846.5940 
X= 4616046.9836 Y= 7569846.4401 
X= 4616076.8021 Y= 7569841.5939 
X= 4616076.7429 Y= 7569840.9732 
X= 4616075.4759 Y= 7569832.0247 
X= 4616072.0000 Y= 7569814.0051 
X= 4616069.0582 Y= 7569805.8809 
X= 4616064.8677 Y= 7569795.7118 
X= 4616061.6152 Y= 7569788.3525 
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2. ИСТОРИЈАТ НА ПЛАНИРАЊЕТО И УРЕДУВАЊЕТО НА ПОДРАЧЈЕТО И 
НЕГОВАТА ОКОЛИНА 

Просторот во рамките на планскиот опфат досега не е третиран со урбанистичка планска 
документација. 

Согласно Член 13, став (6) од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Службен 
весник на Република Македонија, број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18), 
Локална урбанистичка планска документација се изработува врз основа на издадени услови 
за планирање. 

За таа цел, за конкретниот опфат издадени се Услови за планирање на просторот кои 
произлегуваат од Просторниот план на Република Македонија, изработени од Агенцијата за 
планирање на просторот на Република Македонија со технички број 21113 од декември 2013 
година. 

3. ПОДАТОЦИ ЗА ПРИРОДНИ ЧИНИТЕЛИ 

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

3.1 РЕЛЈЕФНИ КАРАКТЕРИСТИКИ 

Планскиот опфат се наоѓа на релативно рамен терен и поволен за градба, на атрактивна 
локација. 

3.2 КЛИМАТСКИ КАРАКТЕРИСТИКИ 
Во општината преовладува измената умерено - континентална клима, но во однос на 
врнежите па и на температурата на воздухот во одредена мера се добиваат карактеристики 
и на модифицирана медитеранска клима. На високите планински масиви изразено е 
влијанието на планинската клима. 

Температурните влијанија покажуваат различни вредности во однос на надморската 
височина. Средната годишна температура во долината на Вардар изнесува 13,5°С, на 
надморска висина од 400 м. таа има вредност од 13°С, на 650 м.н.в. 12°С, на 1.000 м.н.в. 
10°С, на 1.500 м.н.в. 7°С. Најстуден месец во годината е јануари со просечна месечна 
вредност од 1,8°С, која температура се намалува со зголемувањето на м.н.в., а најтопол 
месец е јули со просечна вредност од 24,4°С, која исто така опаѓа со надморската височина. 

Врнежите на подрачјето покажуваат голема неуедначеност. Практично, во се издвојуваат 
две зони во кои промената на годишните врнежи со височината е различна. Првата зона го 
опфаќа просторот источно и западно од Вардар до граничната линија која се пружа 
паралелно со Вардар почнувајќи од Р’левци преку Сливник, Горни Раковец, Долни Раковец 
до Буселци, потоа на ЈЗ преку Ново Село, Стари Град, Мартулци до Ореов Дол. Просечната 
годишна сума на врнежи изнесува на: 500 м.н.в. -700мм, на 800 м.н.в. 800 мм на 1.150 м.н.в. 
900мм, на 1.500 м.н.в. 1.000мм и на 1.800 м.н.в. 1.100мм. Просечната годишна сума изнесува 
427мм воден талог. 
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Ветровите се јавуваат од сите правци, меѓутоа, преовладуваат од северниот и СЗ правец. 
Северниот ветер се јавува со просечна честина годишно од 168‰и средна годишна брзина 
од 2,7 м/сек. Северозападниот ветер се јавува со годишна честина од 152‰, и средна 
годишна брзина од 2,9 м/сек со максимум, во месец јули и минимум за ноември. Просечната 
годишна честина на тишините изнесува 427%. 

3.3 СЕИЗМИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ 
Подрачјето на општина Велес според досегашните сеизмолошки истражувања, спаѓа во 
терени подложени на чести и силни земјотреси предизвикани како од подалечните 
епицентрални жаришта (Пехчевско - Скопско и Валандовско) така и од локалните. Јачината 
на досега случените земјотреси на подрачјето на општината како резултат од подалечните 
жаришта била со интензитет од 7 - 8° по МЦС. Површински целата територија на општината 
се карактеризира со 7°, освен југоисточниот дел од Градско до Негорци каде интензитетот 
на случените потреси изнесувал до 8° по МЦС. 

Во периодот од 1900 - 1976 година се случиле и 13 земјотреси од локален карактер со јачина 
од 5-6° по МЦС. Инсталираната сеизмолошка станица во центарот на градот за период од 
15.1.1973 - 27.05.1974 регистрира 88 потреси со интензитет под најмалиот степен на МСЅ, 
што значи дека тие се случувале во еден сеизмокативен слој на земјишната кора под 
подрачјето на општина Велес на длабочина од 2-30км и на оддалеченост до 5км. 

4. ПОДАТОЦИ ЗА СОЗДАДЕНИТЕ ВРЕДНОСТИ И ЧИНИТЕЛИ 

Површината која е предмет на работа се наоѓа во месноста Караслари надвор од градот 
Велес.  

Постојната состојба на градежниот фонд во овој дел е во комунална супраструктура, со 
постоечка бензинска пумпна станица. 

Сите информации од теренот регистрирани се табеларно. 
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5. ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА И СНИМАЊЕ НА ИЗГРАДЕНИОТ ГРАДЕЖЕН ФОНД И 
ВКУПНАТА ФИЗИЧКА СУПРАСТРУКТУРА 

Во локалитетот при инвентаризацијата на содржините и функциите на теренот евидентиран 
е вкупно 1 објект. Анализата на инвентаризираниот градежен фонд, во поглед на намената 
на објектите, состојбата на амортизираност, конструктивниот систем во кој се изведени и 
височината, односно катноста, ги презентира следниве резултати: 
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Намена на објекти 
Намена Број Застапеност 
E2 – Комунална супраструктура 1 100,00% 
Вкупно 1 100,00% 

Состојба на објекти 
Состојба Број Застапеност 
Добра 1 100,00% 
Вкупно 1 100,00% 

Конструктивен систем 
Конструкција Број Застапеност 
Скелетна 1 100,00% 
Вкупно 1 100,00% 

Урбанистичките показатели укажуваат дека предметниот локалитет е со процент на 
изграденост од 4,1% и коефициент на искористеност од 0,04, што понатаму овозможува 
нивно соодветно зголемување. 

6. ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА И СНИМАЊЕ НА ПОСТОЈНИ СПОМЕНИЧНИ ЦЕЛИНИ 

Во рамки на планскиот опфат нема инвентаризирано постојни споменички целини.  

7. ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА И СНИМАЊЕ НА ИЗГРАДЕНА КОМУНАЛНА 
ИНФРАСТРУКТУРА 

Сообраќајниот пристап до предметниот локалитет е преку постојните улици. Сообраќајна 
мрежа треба да се дооформи. 

Во рамки на планскиот опфат има постоечка инфраструктура - надземен средно напонски 
вод и инсталации на телеком. Останата инфраструктура нема во рамки на планскиот опфат. 

 
8. ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА НА ГРАДБИТЕ СО ПРАВЕН СТАТУС СТЕКНАТ ПО 

ОСНОВ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОСТАПУВАЊЕ СО БЕСПРАВНО ИЗГРАДЕНИ 
ОБЈЕКТИ 

Во рамките на планскиот опфат нема градби со правен статус стекнат по основ на законот за 
постапување со бесправно изградени објекти. 

9. АНАЛИЗА НА СТЕПЕНОТ НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ВАЖЕЧКИОТ 
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН 

За предметниот простор досега не е изготвена урбанистичка планска документација. 

Локалната урбанистичка планска документација согласно Законот за просторно и 
урбанистичко планирање („Службен весник на РМ“, број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 
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64/18 и 168/18) се изработува врз основа „Извод од Просторниот план“. За предметниов 
локалитет издадени се Услови за планирање на просторот, изработени од Агенцијата за 
планирање на просторот. 

Условите за планирање на просторот, според горенаведениот Закон, содржат општи и 
посебни одредби, насоки и решенија од планската документација од повисоко ниво и 
графички прилог или прилози кои ги прикажуваат решенијата на Планот. 

Во конкретниот случај Условите за планирање на просторот се наменети за 
изработка на Локална урбанистичка планска документација за бензинска пумпна 
станица на дел од КП1541/1 КО Караслари, Општина Велес. 

Условите за планирање кои се приложени во елаборатот во целост, претставуваат влезни 
параметри и насоки при планирањето на просторот и поставување на планските концепции 
и решенија по сите области релевантни за планирањето во соодветниот плански документ, 
обработени во Просторниот план на Р. Македонија, а во согласност со истиот. 

Во прилог на планот се цитирани Заклучните согледувања за уредување на просторот. 

Условите за планирање на просторот се наменети за изработка на Локална 
урбанистичка планска документација за изградба на бензинска пумпна станица на 
дел од КП 1541/2, м.в. Ашоица, КО Караслари во општина Велес. Објектот е 
лоциран на локален пат. Земјиштето е нива, 4 класа. 

Опфатот се граничи со планскиот опфат за кој се изработени „Услови за 
планирање на изработка на локална урбанистичка планска документација за 
стопански комплекс со намена Г2 - лесна и незагадувачка индустрија, на 
локалитет м.в. Ашауа, КО Караслари, општина Велес“ со технички бр. У19113. 

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 

При изработката на предвидената Локална урбанистичка планска документација треба 
да се земат во предвид следните поединечни заклучни согледувања од секторските области 
опфатени со Просторниот план: 

Економски основи на просторниот развој 

- Реализацијата на Локалната урбанистичка планска документација за 
изградба на бензинска пумпна станица на дел од КП 1541/2, м.в. 
Ашоица, КО Караслари во општина Велес, ќе биде во функција на развој 
на локалната економија и согласно определбите на Просторниот план 
на Р. Македонија треба да биде поставена врз принципите за заштита на 
животната средина и одржлив локален и национален развој. 

Користење и заштита на земјоделското земјиште 

- За оптимално искористување на еколошките и други услови, се предлага да се 
користи реонизацијата според која Република Македонија е поделена во 6 
земјоделско - стопански реони и 54 микрореони. Предметната локација се 
наоѓа на земјоделско земјиште нива 4-та категорија и припаѓа на Медитерански 
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или Повардарски реон поделен на Јужно Медитерански со 2 
микрореони и Централно Медитерански со 10 микрореони. 

- 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. 

Водостопанска инфраструктура 

- Бензинската пумпна станица, КО Караслари, општина Велес, се наоѓа во 
сливот на планираната акумулација Бабуна II на реката Вардар.  
Максималното  ниво  на  водата  во  акумулацијата  се предвидува на 160,0 м.н.в. 
Бидејќи просторите погодни за изградба на акумулации се ограничени, стратешка 
определба е максимална заштита на тие простори со преземање на мерки со кои 
ќе се спречи узурпирањето на крајбрежјето и деградирањето на речните корита 
во сливот на акумулацијата. Во сливовите на акумулациите забрането е да 
се изведуваат работи кои би можеле да ги сменат природните услови 
поради што би можело да дојде до лизгање на теренот, појава на 
ерозија или создавање на суводолици и порои. Во функционирањето на 
бензинската пумпна станицата во употреба ќе бидат група на опасни супстанции: 
сурова нафта, бензин, дизел гориво, гориво за греење и др. токсични супстанци 
кои можат да предизвикаат загадување на површинските и подземните води. За 
да се избегне емисија што би можела да ги загади површинските и подземните 
води, мора во текот на изработката на урбанистичко планската документација и 
во текот на функционирањето на бензинската пумпна станица да се предвидат и 
преземат сите пропишани мерки за спречување и намалување на негативните 
последици по животната средина. 

При депонирање или отстранување на некоја супстанца или вршење на некоја друга 
активност кое што би предизвикало испуштање на загадувачки материи во подземните води, 
претходно мора да се изврши испитување на хидрогеолошките услови на соодветната област 
и да се предвидат и спроведат сите неопходни технички мерки на претпазливост. 

- Отпадните води пред да се испуштат во реципиентот мора да бидат подложени 
на третман на пречистување, односно да бидат доведени до квалитет според 
„Уредбата за категоризација на водотеците, езерата, акумулациите и подземните 
води“. 

Електроенергетска инфраструктура 

- Локацијата бензинска пумпна станица нема конфликт со постојните и планирани 
енергетски водови. 

Урбанизација 

- Изградбата на бензинска пумпна станица на дел од КП 1541/2, м.в. Ашоица, КО 
Караслари, општина Велес, би требало да предизвика позитивни импулси и 
ефекти врз целото непосредно окружување од аспект на повисока 
организација, инфраструктурна опременост и уреденост на просторот и 
се разбира економски ефекти манифестирани преку привлекување на 
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нова работна сила и вработување, доколку е базирана врз принципите 
на одржлив развој и се одликува со максимално почитување и 
вградување на нормативите и стандарди за заштита на животната 
средина. 

Домување 

- Инцијативата за изработка на ЛУПД за бензинска пумпна станица на дел од КП 
1541/2, м.в. Ашоица, КО Караслари, општина Велес, го подржува концептот, кој 
нуди квалитетни услуги во функција на стопанскиот развој кој се 
базира на популацијата и станбениот фонд во населбите во непосредна 
близина. 

- Во поглед на заштита треба да се почитува се она што значи стандард кој е 
зацртан генерално за населбите во најблиска околина. 

Јавни функции 

- Локацијата наменета за изработка на ЛУПД за бензинска пумпна станица на дел 
од КП 1541/2, м.в. Ашоица, КО Караслари, општина Велес, е надвор од урбаниот 
опфат на најблиската населба така што нема препораки и обврски за 
организација на јавни функции на локацијата, што значи дека се исклучени и 
можностите за било каков конфликт помеѓу два типа на функции. 

Индустрија 

- Реализацијата на Локалната урбанистичка планска документација за 
изградба на бензинска пумпна станица на дел од КП 1541/2, м.в. 
Ашоица, КО Караслари во општина Велес, ќе има посредно влијание, 
помеѓу другото и на развојот на индустријата, од причини што 
транспортот е битен фактор за развој на производните дејности во 
смисла на обезбедување повисока организација и интеграција на 
индустриските зони и комплекси, а бензинската станица како функција 
директно влијае врз квалитетот на транспортот преку услугите кои му 
ги обезбедува. 

Сообраќај и врски 

- Наведените показатели ја потврдуваат добрата поставеност на 
локацијата во однос на сообраќајните правци и текови во Р. 
Македонија. 

- 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.44/12,168/12 и 163/13). 

Комуникациска мрежа 

- Локацијата за бензинска пумпна станица нема конфликт со постојните и 
планирани комуникациски водови. 

Заштита на животната средина 
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- Со цел да се обезбеди заштита и унапредување на животната средина 
при изработката на ЛУПД за бензинска пумпна станица на дел од КП 
1541/2, м.в. Ашоица, КО Караслари, општина Велес, 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. 

- Разделниот заштитен појас кој треба да се постави помеѓу работ на коловозот на 
сообраќајницата и бензинската пумпна станица, да се засади со зеленило, со цел 
да се намали нивото на бучава од сообраќајот. При изборот на вегетацијата да се 
даде приоритет на видовите со висок биоакумулативен капацитет за загадувачки 
материи во воздухот и почвата. 

- Да се употребуваат сепаратори - маслофаќачи за собирање на површинските 
води од кругот на објектот. 

- Да се предвидат соодветни технички зафати за пречистување на отпадните води 
и 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. 

- Организирано управување со отпадот со цел да се минимизира негативното 
влијание врз животната средина, животот и здравјето на луѓето. 

- Создателот и/или поседникот на отпадни материи и емисии ги сноси сите 
трошоци за санација на евентуално предизвиканите нарушувања во животната 
средина. 

Заштита на природното наследство 

- Согласно Студијата за заштита на природното наследство, изработена 
за потребите на Просторниот план на Република Македонија (Сл. весник 
на РМ, бр.39/04) на просторот предложен за изработка на ЛУПД за 
бензинска пумпна станица на дел од КП 1541/2, м.в. Ашоица, КО 
Караслари, општина Велес, нема евидентирано ниту регистрирано 
природно наследство. 

- Доколку при изработка на урбанистичката планска документација 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 мерки за заштита на природното наследство согласно 
Законот за заштита на природата. 

Заштита на културно - историското наследство 
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- Доколку при изведувањето на земјаните работи се наиде на археолошки 
артефакти, односно дојде до откривање на материјални остатоци со културно - 
историска вредност, потребно е да се постапи во согласност со чл.65 од Законот 
за заштита на културно наследство (Сл. весник на РМ бр.20/04, бр.115/07, 
бр.18/11, бр.148/11, бр.23/13 и бр.137/13), односно веднаш да се запре со 
започнатите градежни активности и да се извести надлежната институција за 
заштита на културното наследство во смисла на чл.129 од Законот. 

Развој на туризмот 

- Предметната локација припаѓа на Средно - Вардарски туристички 
регион  со  6 туристички зони и 24 туристички локалитети. 

Планскиот опфат на локацијата припаѓа на Транзитниот туристички коридор. 

- За непречен развој на вкупната туристичка понуда на ова подрачје, се 
препорачува, при идната организација на производните и услужни дејности да 
се почитува планската определба утврдена со Просторниот план на 
Република Македонија за заштита на животната средина и остварување 
одржлив економски развој. 

Заштита од воени разурнувања, природни и техничко - технолошки катастрофи 

- Локацијата  за  која  се  наменети Условите  за  планирање  на просторот  се  
наоѓа во  индиректно  загрозени  простори што наметнува  задолжителна 
примена на мерките  за  заштита и спасување во согласност со Законот заштита и 
спасување; Задолжителна примена на мерки за заштита од пожар; 

Анализираниот простор се наоѓа во подрачје каде се можни потреси со јачина до 8° 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 одржив степен на сеизмичка заштита, кај изградбата на новите објекти. 

10. АНАЛИЗА НА МОЖНОСТИТЕ ЗА ПРОСТОРЕН РАЗВОЈ 

Коефициентот на искористеност и процентот на изграденост на земјиштето овозможуваат 
зголемување. 

Сообраќајно локалитетот не е додефиниран. 

Водоводната мрежа на локалитетот во голема мера задоволува. 

Фекалната канализациона мрежа и атмосферска канализација треба да се дефинираат. 

Можностите за просторен развој ги дефинираат насоките поставени како дел на развојот.  

Со анализата на постојна состојба, потребите на градот локалитет треба да се оценат и 
одредат можностите на просторниот развој: 

 во која насока е неопходниот развој; 
 кои се ограничувачките фактори (тесни грла) на развојот; 
 кои се реалните можности за развој.  
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Просторниот развој треба да се насочи кон понудување реално, економски издржано, 
еколошко квалитетно решение во областа на: 

 карактерот и намена на просторот; 
 систем на градба и стандарди; 
 сообраќај; 
 инфраструктура.  

Потребно е да се предвиди решение кое би ја дооформила сегашната намена и карактер на 
функциите. 

Во поглед на системот на градба и стандардите треба да се градат економско 
исплатливи градежни зафати на објектите. 

Потребно е да се постигне повисок стандард во однос на: 

 површини; 
 квалитет на градба; 
 употреба на материјали; 
 поголеми естетски вредности; 
 соодветни инсталации; 
 обезбедување на сите сообраќајни услови за проточност и безбедност на 

сообраќајот и комплексно решавање на сообраќајот во мирување; 
 поврзување со сите градски инфраструктурни системи, како и можност од 

реализација на нови системи.  

Во поглед на сообраќајот потребно е: 

Уредување на сообраќајните површини, движењето на пешаците и автомобилите и нивното 
сместување паркирање и гаражирање. 

 Изведба на локални  сообраќајници во рамките на опфатот кои ќе ги 
опслужуваат планираните содржини. 

Во поглед на инфраструктурата потребно е: 

Паралелно со реализација на планските документи и оформување на квалитетни простори 
да се изврши нивно приклучување, на примарната и секундарната мрежа на сите постојни 
инфраструктурни системи (водовод, фекална и атмосферска канализација, електрика, 
телефонија). 

При реализација и надградба на инфраструктурните мрежи потребно е почитување на 
синхронизација на истите со соодветната законска и нормативно - техничка регулатива при 
што треба да се добијат порационални ефекти и економски решенија. 

Реални можности за развој за локалитетот претставуваат: 

 градба на објекти во оформени урбанистички парцели. 

 Степенот на искористеност на градежно земјиште ќе биде економски оправдан, 
доколку се обезбеди потребно ниво на сообраќајна услуга.  

Треба да се предложи такво просторно решение што ќе обезбеди поголем степен на 
искористеност на градежното земјиште со потребно ниво на сообраќајна услуга. 
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11. ДРУГИ ПРИЛОЗИ 

11.1 ПОПИСНИ ЛИСТИ ОД ИЗВРШЕНАТА ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА НА ТЕРЕНОТ 
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11.2 НУМЕРИЧКИ ПОДАТОЦИ ЗА ПОСТОЈНА СОСТОЈБА 

Е2 - КОМУНАЛНА СУПРАСТРУКТУРА 5251 m² 96.29%

Е1 - КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА СООБРАЌАЈНИЦИ 202 m² 3.71%

5453 m² 100.00%

ЛУПД | ПОСТОЕЧКА БЕНЗИНСКА ПУМПНА СТАНИЦА 132 АШАУА ОПШТИНА ВЕЛЕС

ВКУПНО  
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12. ПОДАТОЦИ И ИНФОРМАЦИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



H3BECTYBAFbE 

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

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

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

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

,noKYMeHTauHja (nYll)J); ,Up)!(aBHa yp6aHHCTHYKa rrJIaHCKa ,noKYMeHTauHja (,UYll,U); 

ApXI1TeKTOHCKO yp6aHHCTHYKa Ll,OKY'VleHTauHja (AYI1); I1poeKT 3a HHcppacTpYKTypa 

(I1I1), HeMa Tpaca Ha nJIaHHpaH H H3BeLl,eH raCOBOLl,. 

C o nOYHT, 

f A-MA A,U CKorrje 

113BPIlIHH Ll,HpeKTOpH, 

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









 

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

 

  

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

 

 

 арх. бр: 
дата: 

   

 

  
До 
ИН-ПУМА 
Бул.,,К.Ј.Питу‘‘ бр. 19/6-9, 1000 Скопје 

       

Ваше упатување  Барање на податоци и информации 

Наше контакт лице  Перо Ѓорѓевски, Јордан Шијаков, Лидија Темелковска Костуранова 

Телефон  +389 70 300 759 

Во врска со  Известување за постојни и планирани тк инсталации за изработка на  ЛУПД 
       

 
 

 
 
 

Почитувани 
Во врска со Вашето Барање, добиено преку системот е-урбанизам, со кое што барате податоци за 
постојни и планирани TK инсталации за изработка  на Локална Урбанистичка планска 
документација за бензинска пумпна станица на дел од КП1541/18, КО Караслари, Општина Велес, 
Ве известуваме дека во границите на планскиот опфат има постојни подземни ТК инсталации кои се 
аплицирани на графичкиот прилог. 
Планерот треба да предвиди коридор за кабелска комуникациска инфраструктура за поврзување 
на  новопланирани објекти во опфат на ЛУПД од страна на пристапните улици (во тротоарите или 
друга јавна површина) во согласност со Правилникот за начин на изградба на јавни електронски 
комуникациски мрежи и придружни средства, а при тоа имајќи ја во предвид постојната кабелска 
комуникациска мрежа. 
Ова известување важи 6 ( шест ) месеци од денот на издавањето.          
 
Напомена: Информациите содржани во овој документ се доверливи и тие се наменети за користење 
само од страна на примателот. Примателот е обврзан да превземе разумно ниво на грижа заради 
заштита на доверливите информации содржани во документот. Воедно, примателот е обврзан 
документот или било кој дел од неговата содржина да не го открива или дистрибуира на трети лица 
кои не се засегнати со актуелниот предмет, а заради спречување на можни злоупотреби 
 
 
Со почит, 
 
Македонски Телеком АД Скопје 
По овластување на 
Директор на сектор за пристапни мрежи  
 
Васко Најков 
 

 



Peny6"I{a CeBepHa Mal{enoHHja

MHHHCTepcTBO 3a ny7ITypa

yllpABA 3A 3AIIIT14TA HA I{yJITypHOTO HACJIEHCTBO

Bp.  17 - 2328/2
17.06.2019 roHHHa

CI{ollje
HO

HH IIyMA

6y71. K. J. HHTy  6p. 19/6-9

1000 CKOHJE

HpeHMeT: HocTaByBalbe noHaTol|H
Bpcl{a:        Bane 6apalbe 0301 -253/1 oHll.06.2019ro#.

Bo BpcKa co BallleTo 6aparbe 3a Ho6HBalbe IIOHaTol|H 3a IIocToeH>e Ha I{y7ITypHo
Hacjlez|CTBo  3a  H3pa6oTi{a  Ha  JloKa7IHa  yp6a"c"qKa  H7IaHCKa  HOKyMeHTal|Hja  3a
6eH3HHci{a  IIyMrlHa  cTaHHI|a  Ha  Hejl  o+I  1{11  1541/18,  1{0  KapacjlapH,  olllHTIIHa  Bejlec,
yllpaBaTa   3a   3amT14Ta   Ha   KyjlTypHOTo    HacneHCTBo   ja   pa3rjleHa   HoCTaBeHaTa   H
IIocTojHaTa  Hol{yMeHTal]Hja  H  KOHCTaTHpa  #eKa  Bo  rpaHHI|HTe  Ha  ond)aTOT  He  nocTOH
KyJITypHo    HacjleHCTBo,    HHTy    Ho6pa    3a    I{oH    ocHOBaH0    ce    IIpeTnocTaByBa    Hel{a
IIpeTCTaByBaaT Ky7ITypHO Hac7Ie+|cTBO.

HOKOJII{y  IIPH  Pea7"3al]HjaTa  Ha  117IaHOT  ce  nojaBH  apxeojloHII{O  Haofa7"mTe,
oHHOCH0 npeHMe" oH  apxeojlollll{o  3Haqelbe, Tpe6a ;|a ce  IIocTa"  Bo  corjlacHocT co
oHpefl6HTe oH qJleH  65 oH 3aKOHOT 3a 3alllTHTa  Ha  KyJlrypHOTo  HacJleHCTBo („C7Iy}K6eH
BecHHK Ha Pelly6"Ka MaKe;|oHHja" 6p. 20/04,115/07,18/11,148/11, 23/13,137/13,164/13,
38/14, 44/14,199/14,104/15,154/15,192/15, 39/16 H 11/18).
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Bps ocHona Ha r{JreH 205 cran 1 o4 3anoHor 3a orIIITa ynpaBHa nocranKa ("Clyx6eH

BecHr{K ua Peny6ru4Ka MaKe4oHuia" 6p. 38/05), a Bo BpcKa co ruleH 4 cran 3 o4

3aronor 3a cnpoBeAyBarbe Ha flpocropHrror fhan na Peny6JrI4Ka Mare4onuja
("C.nyx6eH BecHuI( Ha Peuy6nura Mare4oHuja" 6p.3912004), Muuucrepor 3a

)Kr4BOTHa CpeAr4Ha LI UpOCTOpHO lrnaHl,Iparbe, nocranyBajfua no 6apan'

Mannerpon" AA o4 Cronie,KaKo I4HBerorop , ro AoHece cneAHoro: i

l.Co ona Perueuue Ha ,, MaKneTpon " A,[ ,KaKo I4HBecTIlTop, ce l,I34asaar YcroBu 3a

nnaHnparbe Ha npocropor :a raspa6orKa Ha JlonalHa yp6annctlrqKa rIJraHcKa

AoKyMeHraqnia 3a r3rpaA6a na EeHsrHcKa nyMrIHa craHI{IIa Ha KII 154112. u.o.

Amonqa, KO Kapacnapn, OnurrnHa Belec.

2. Ycaosilre 3a nrraHr,rparbe Ha npocropor oA TorIKa 1o4 ona Pemeuue, uspa6oreHu

o4 Areuqraiara ea nnaHfipabe Ha npocropor co rex. Bp.2lll3 ce cocraBeH Aen Ha

PerueHuero

3. Vclonure 3a nnaHrdparbe Ha npocropor 3a l43pa6orl(a Ha Jloraana
yp6aHncrlrqKa nJraHcKa AoKyMeHTaqnia 3a l{3rpaA6a Ha EeHsnHcrca nyMnHa

craHlrr.la Ha KII 154U2. u.n. Auonqa, KO Kapaclapra, OnmtnHa Benec,coApxar

onrrrrr4 u 1roce6Hu o4pe46ra, HacoKr,r u peureHl4ia u sarclyqH]r corne4yBalba co

o6np:ynaqKa aKTnBHocr oA rrnaHcr(ara Aor(yuentaquja oA noBI,IcoKo HI4Bo I{

rpa$uurcra ilpuno3l4 I(oI4 npercTaByBaar u3BoA oA flpocropuuor nrlaH Ha

Peny6nrara Marcegonuia.

O6pasnoxeHlre

Bps ocnona Ha qreH 4 cran 3 og 3aroHor 3a cnpoBegyBarbe Ha flpocropHuor

fllau na Peuy6aura MareAoHrdia ("Cryrrc6eH BecHuK Ha Peny6nl4Ka MaKe4onuja"

6p.391200a),,, MaKflerpor" AA og Cronie ,r(aKo uHBecrLITop, no,4Hece 6aparne 6p .

15-918611, og 04.10.20L3 r. sa r,r3AaBabe Ha PerueHue sa Ycronz 3a nnaHilparbe Ha

npocropor ta uspa6orr(a Ha Ilorcalua yp6aHzcrraqKa nnaHcKa Aol(yMeuraquia sa

usrpa46a Ha BensnHclta nyMnHa cTaHHIIa Ha Kn 1541,12. u.n. Aruouqa, ItO

Itapacnapra, Onurtnsa Belec.
3a r43rorByBarbe v AoHecyBarbe Ha oBI4e IIJraHoBI4, MuHucrepcrBoro 3a

)KI4BOTHa CpeAI4Ha 14 npOCTopHO nnaHilpaHre BO paMKI'ITe Ha CBOI'ITe HaAJIex(HoCTlI

r43AaBa Peurenue 3a ycnoBl4 3a nnaHilpaH,e Ha npocropor.

Couacno ,ureH 35 o4 3axonor 3a npocropHo I{ yp6aHI4crI,IqKo nnaHllparbe

("Cryx6en BecHI4K Ha Peny6nl4Ka MaKe4oHuia" 6p.51'105,737107 ,91'f09,L24ll0 '
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18111,53117,1,44112 u 55113), AreHrqriara 3a nrraHr4parbe Ha npocropor, rr LI3pa6orI4

Vcaonure 3a nnaHupatre Ha rrpocropor 3a u3pa6orl(a Ha .IloraaHa yp6aHucruvrca

nJraHcKa AoKyMeHraqnia aa nerpa46a Ha EeHsLIHCKa nyMnHa craHld4a Ha I(il L541'12.

la.s. Auouqa,ItO Itapacnapu, OnuruHa Belec.
Vclonure 3a rrnaHrrpalbe ce pl34aBaar 3a uapa6orrca .IloralHa

yp6auncruvxa nnaHcr(a AoKyMeHTaqraja 3a usrpag6a Ha Eensnscrca nyMnHa

craHlIIIa Ha Kn $41.12. M.B. Aurouqa, ItO Itapacnapn , Onultzna

Belec,npeTcTaByBaaT BJIe3HI4 napaMeTpl4 rI cMepHI'Iqu flpu nnaHnpaH'eTo Ha

lpocTopoT r,r nocraByBarbe Ha nJraHcKI4Te I(oHIIenUwr u pe[IeHl4ia no cure o6lacru

peneBaHTHI4 3a nJlaHl4parbe Ha npocropor.

3auyunure corne4yBarba 4eQuurapaHll Bo Vclonnre 3a nJlaHuparbe Ha

[pocropor Kon rpolr3neryBaar og llpocropHllor fllaH Ha Peny6ru4Ka MaKe4oHuia

npecTaByBaaT o6npsynaurra aKTI,IBHocTI,I Bo noHaTaMorrlHo nnaHupatbe Ha

rrpocropor.
MuHucrepcTBoro nocranynai(u no qJreH 4 craB 3 oA 3axoHor 3a

cnpoBeAyBarle Ha flpocropnuor fllau na Peny6JIuKa MaregoHuia ("Cny>r<6en

BecHuK na Peny6nuna Mare4ouIaia" 6p.3912004), oIIeHr Aa lI3AaAe Peruenne sa

ycnoBlr 3a nnaHlrparbe Ha rrpocTopoT 3a r43pa6orna na JlorcanHa yp6aHucTlrrrKa

nJraHcKa AoKyMeHTaqnia 3a r{3rpa46a ua BeHsHHcKa nyMnHa cTaHI{IIa Ha KII

l54ll2.M.s. Ailonqa, KO Kapacaapr, OnrutltHa Benec'

Bps ocuooa Ha rope HaBeAeHoTo, a corJlacHo qJIeH 205 cran 1 oA 3arcoHoT 3a

onrrrra ynpaBHa nocranr(a ("Cryx6eu BecHI4I( na Peny6JIVI(a Manegouuja" 6p.

38/05), MuHrcrepcTBoTo oAnyr{n r(aKo Bo Ar4CrrO3I'TLtBOr Ha PerueHuero.

IIOYI(A: flporrao ona Peruesr4e crpaHKara I{Ma npaBo ua >rcal6a Bo poK og 15

AeHa oA AeHOT Ha npr4eMoT Ha r4cToTo 4o Itonaucuiara Ha BnaAa Ha Peny6nrara

MarcegOnuia, sa peulaBabe Bo y[paBHa nocTanKa Bo BTop cTeneH oA O6nacTa Ha

TpaHcnopTor 14 BpCKI'ITe I'I )t(I4BOTHaTa CpeAI4Ha'

I,lopa6orr,u :,{parau flasrocKla c9ttl-
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ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

1. ВИД НА ПЛАН, НАЗИВ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ, 
ПЛАНСКИ ПЕРИОД, ПОВРШИНА НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ОПШТИНА НА 
КОЈА ПРИПАЃА ПОДРАЧЈЕТО НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ 

Предмет на договорот е изработка на Локална урбанистичка планска документација за 
бензинска пумпна станица на дел од КП1541/18, КО Караслари, Општина Велес. 

Планската документација е изработена во согласност со Законот за Просторно и 
урбанистичко планирање – (Службен весник на Република Македонија, број 199/14, 44/15, 
193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18). Согласно член 7 пристапено е кон изработка на 
Локална урбанистичка планска документација. 

Елаборатот е усогласен со најновата законска регулатива како што е: Правилникот за 
стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Службен весник на Република 
Македонија, број 142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 134/16, 33/17 и 86/18) 
и Правилникот за поблиска содржина, размер и начин на графичка обработка на 
урбанистичките планови (Службен весник на Република Македонија, број 142/15). 

Планскиот опфат се наоѓа во месноста Караслари надвор од градот Велес. 

На запад –  границата се движи по западната граница на катастарската парцела 
КП1541/18, односно по источната граница на катастарските парцели КП1541/12, КП1541/7 

На југ –  продолжува по јужната граница на катастарската парцела КП1541/18 

На исток –  границата се движи по источната граница на катастарската парцела 
КП1541/18 

На север –  границата се движи по осовината на локалниот пат. 

Површината на планскиот опфат во рамки на овие граници e 0.55ha. 

2. ОПИС И ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПЛАНСКИОТ КОНЦЕПТ ЗА ПРОСТОРЕН 
РАЗВОЈ И ХАРМОНИЗАЦИЈА НА ПРОСТОРОТ НА ПОДРАЧЈЕТО ВО 
РАМКИТЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ 

Предвидени се следните класи на намени: 

Е1 – Комунална инфраструктура (сообраќајни коридори) 
Е2 – Комунална супраструктура (бензинска пумпна станица) 

Површината на планскиот опфат е изградено земјиште. Со планот се формираат градежни 
парцели и се предвидуваат површини за градба со намена во согласност со условите за 
планирање на просторот. 

Целиот дел во најголем дел е наменет за Комунална супраструктура. 
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Поради флексибилност и употребливост на планскиот документ во намените на објектите 
дадени се повеќе можности во зависност од заинтересираноста на потенцијалните корисници 
на просторот. 

Растојанијата помеѓу објектите треба да бидат во согласност со член 40 од Правилникот за 
стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Службен весник на Република 
Македонија, број 142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 134/16, 33/17 и 
86/18). 

Висините на објектите се во склад со член 41 од Правилникот за стандарди и нормативи за 
урбанистичко планирање (Службен весник на Република Македонија, број 142/15, 217/15, 
222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 134/16, 33/17 и 86/18)каде се предвидени за секоја 
површина за градба - градежна парцела поединечно. Покрај максималната висината на 
венец, во нумеричките податоци се дадени максималните катности на планираните висини 
за градба. 

За сите градежни парцели, со основни класи на намена Е2 – Комунална супраструктура, 
потребите за паркирање за градежните парцели ќе се решаваат во рамките на сопствената 
парцела согласно член 59 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко 
планирање (Службен весник на Република Македонија, број 142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 
35/16, 99/16, 134/16, 134/16, 33/17 и 86/18) како основен услов за изградба до максимално 
дозволената висина и површина за градба. 

Локалната урбанистичка планска документација за овој простор треба да овозможи 
сообраќајно поврзување до секоја градежна парцела, односно објект. 

• Во рамките на опфатот формирана е 1 градежна парцела. 
• Бруто максималната развиена површинана ниво на плански опфат е 5000m². 
• Просечен процент на изграденост изнесува 67,1%. 
• Просечен коефициент на искористеност изнесува 0,96. 

3. ОПИС И ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПЛАНСКИТЕ РЕШЕНИЈА ЗА ИЗГРАДБА, НА 
НАМЕНСКАТА УПОТРЕБА НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ПАРЦЕЛИРАНО ЗА 
ИЗГРАДБА, НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ОПШТА УПОТРЕБА, 
СООБРАЌАЈНАТА И КОМУНАЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА 

3.1. ЕДИНИЦИ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ 

Обележувањето на градежните парцели е со нумерација на секоја градежна парцела 
посебно и тоа со арапски цифри, при што првата цифра го означува делот во кој припаѓа 
градежната парцела, а втората е единствена ознака за самата парцела; на пр. ГП1.1 е 
градежна парцела 1 во рамките на дел 1. 

Според оваа нумерација се изработени урбанистички параметри за секоја градежна парцела 
поединечно, на ниво на опфат и на ниво на цел плански опфат прикажани во синтезниот 
приказ. 

Со планот е предвидена вкупно 1 градежна парцела. 
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3.2. КЛАСА НА НАМЕНИ 

Со Планот се утврдени следните класи на намени:  

Е – ИНФРАСТРУКТУРА 

Е1 – Комунална инфраструктура (сообраќајни коридори) 
Е2– Комунална супраструктура 

Класите на намени се впишани на самата површина за изградба во графичките прилози, како 
и во табелите со урбанистички показатели за секоја градежна парцела поединечно. 

Во рамките на бензинската пумпна станица, покрај објекти во функција на самата бензинска 
пумпна станица (за точење на горива), може да се предвидат и пратечки објекти, 
комплементарни на основната функција. Како пратечки објекти, согласно член 40 од Законот 
за јавните патишта (Службен весник на Република Македонија, број 84/08, 52/09, 114/09, 
124/10, 23/11, 53/11, 44/12, 168/12, 163/13, 187/13, 39/14, 42/14, 166/14, 44/15, 116/15, 
150/15, 31/16, 71/16 и 163/16) и член 3 од Правилникот за техничките елементи за изградба 
и реконструкција на јавните патишта и објектите на патот (Службен весник на Република 
Македонија, број 110/09, 163/09, 26/10, 163/10, 94/11, 146/11), се подразбираат: мотел, 
ресторан, бифе, продавница, автосервис, вулканизер, миење на возила, како и други услуги 
кои се во врска со потребите на возилата и возачите. 

Алтернативни класи на намена, компатибилни во однос на основната класа не се планираат. 

3.3. СООБРАЌАЈНО РЕШЕНИЕ 

Сообраќајниот концепт за локалитетот кој е предмет на изработка на оваа ЛУПД е поставен 
врз основа на постојната состојба и урбанистичкиот концепт за намена на површините. 

Преземена е трасата и сообраќајниот профил на улицата: 

- Локален патен правец со вкупен профил од 7m, односно 7m коловоз (2×3,5m) 

Вкупната површина на опфатот изнесува 0,55ha, од која 0,02ha се сообраќајни површини 
или 4,31%. 

Комплетна сообраќајна сигнализација на уличната мрежа, како вертикална и хоризонтална, 
треба да се изведе согласно прописите од областа на сообраќајот. 

Во однос на решавањето на проблемот на стационарниот сообраќај потребите за паркирање 
за градежната парцела ќе се решава во рамките на сопствената парцела со почитување на 
потребен број паркинг места, како основен услов за изградба до максимално дозволената 
висина и површина за градба согласно член 59 од Правилникот за стандарди и нормативи за 
урбанистичко планирање (Службен весник на Република Македонија, број 142/15, 217/15, 
222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 134/16, 33/17 и 86/18). 

Согласно горенаведениот Правилник, за инфраструктурните градби потребниот број на 
паркинг места се утврдува во урбанистичка документација во зависност од специфичните 
потреби и услови на локацијата.  
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Рампите за пристап до паркиралиштата и гаражите да се проектираат согласно член 
Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Службен весник на РМ, 
број 142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 134/16, 33/17 и 86/18). 

Димензионирањето на групните паркиралишта се врши на тој начин што на вкупниот број на 
паркинг места се планираат минимум 3% паркинг места за лица со инвалидност. На 
паркиралиштата со помалку од 20 места се предвидува минимум едно паркинг место за лица 
со инвалидност. Паркинг местото за лица со инвалидност е со минимални димензии 3,50/5,50 
и се лоцира и видно се обележува најблиску до влезот на градбата и до пешачка површина. 

3.4. НИВЕЛМАНСКО РЕШЕНИЕ 

Со изработка на Локалната урбанистичка планска документација, пристапено е кон 
изработка на нивелациско решение за истиот локалитет. Предмет на изработка на 
нивелациското решение е изработка на вертикално решение на пристапните сообраќајници. 

Појдовна основа за изработка на вертикалното решение е постојната нивелета и постојниот 
терен на локалитетот. 

При проектирањето на нивелетата се почитува природниот пад на теренот. Подолжните 
наклони на сите сообраќајници се движат во границите на максимално дозволените 
исклучителни подолжни наклони.  

3.5. ЕЛЕКТРО - ЕНЕРГЕТИКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИСКИ ИНСТАЛАЦИИ 

Електроенергетските потреби на  бензинската пумпна станица на КП1541/18, КО Караслари, 
Општина Велес на АД Макпетрол – Скопје се решени со 10kV вод до локалитетот и сопствена 
трафостаница во рамките на парцелата. 

Евентуалните зголемени електроенергетски потреби со изведба на нови содржини согласно 
одредбите на овој План ќе се решат со предвидување на трафостаница во рамките на самата 
градежна парцела при изработката на архитектонско - урбанистичкиот проект во 
натамошните фази на разработка. 

Кабловското напојување со среднонапонска и нисконапонска ел. мрежа ќе се определи и ќе 
се развива во понатамошниот тек на разработка на техничката документација, односно со 
изработка на урбанистички проекти и идејни и основни проекти за електрична мрежа од 
страна на стручните служби на ЕВН. 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИСКИ ИНСТАЛАЦИИ 

Македонски телекомуникации АД Скопје за своите корисници обезбедува широк опсег на 
услуги како што се: говорни услуги (вклучувајќи услуги со додадена вредност), услуги за 
пренос на податоци, пристап до Интернет, мобилни телекомуникациски услуги, јавни 
говорници. Комуникациските услуги се обезбедуваат врз основа на добро воспоставената 
комуникациска мрежа со примена на најсовремени технологии. 

Корисниците од ова подрачје во телекомуникацискиот сообраќај се приклучени преку 
телефонската централа во Велес. 
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Мобилна телефонија- Кориснички компании за мобилна телефонија во Македонија се Т-
Мобиле, ВИП и Оне. Тие во своите секојдневни развојни активности вршат: 

‐ Квалитетно мрежно покривање со мобилен сигнал на: 
• региони, општини, населени места, 
• подрачја од јавен интерес (културно - историски, спортски, стопански, 

индустриски, погранични зони и др.) 
• сообраќајна и транспортна инфраструктура 

‐ Изготвување на проекти за развој на ГСМ мрежата согласно постоечката 
инфраструктура на теренот 

‐ Усогласување на развојните планови со одделни институции на државата 
(министерства, управи и сл.). 

Целиот овој регион е покриен со сигнал на трите компании за мобилна телефонија во РМ. 

За дефинирање на потребниот број на телефонски приклучоци, од првостепено значење е 
намената на објектот. Димензионирањето на телефонската мрежа треба да се изведе според 
принципот стан - телефон и за јавните функции бројот на телефонски приклучоци треба да 
се врши според нивната големина, бројот на вработени, нивната функција и слични 
критериуми. 

Во планскиот опфат има изведена телефонска мрежа. 

Поврзувањето на телефонски потрошувачи ќе се изведе во склад со развојните програми на 
Македонски телеком АД Скопје. 

3.6. ХИДРОТЕХНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА 

ВОДОСНАБДУВАЊЕ 

Од анализата на постојната состојба констатирано е дека предметниот локалитет се 
снабдува од градска водоводна мрежа. 

Со урбанизацијата на овој простор и намената на површините на зафатот опфатен со 
Локалната урбанистичка планска документација се предвидуваат јавни и комерцијални 
објекти и предвидени се максимални површини за градба што претставува максимален 
капацитет на просторот во моментот. 

Водоснабдувањето на новопредвидените објекти се предвидува со приклучување на градска 
водоводна мрежа.  

Оваа потребна количина на вода до водокорисниците ќе се дистрибуира преку постојната и 
новопроектираната дистрибутивна водоводна мрежа. 

ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА 

По однос на канализација се планира изградба на сепаратен систем на канализација т.е. 
изградба на посебна канализациска мрежа за атмосферски води како и посебна 
канализациска мрежа за фекална канализација. 

При проекција, одделните канализациски системи се усвоени од надморската висина на 
локалитетот, од положбата во однос на реципиентот и од експозицијата на теренот. 
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Канализирањето е предвидено да се врши гравитациски. 

Со проекцијата на хидротехничката инфраструктура се предвидува генерално решавање на 
фекалната канализација, која ќе се состои од канали кои што ќе се водат по планираните 
сообраќајници. 

Количината на отпадните води ќе се пресметува како 80% од максималната часова 
потрошувачка на вода, зголемена за 20% од инфилтрација на подземни води. 

Канализационата мрежа ќе се состои од PVC канализациски цевки со Ø300mm и армирано - 
бетонски ревизиони шахти. 

Оваа новопланирана канализациска мрежа ќе се поврзе со постојниот вод на фекална 
канализација. 

АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА 

Проекцијата на атмосферската канализација, предвидува сепаратен канализациски систем за 
одвод на атмосферски отпадни води, кој ќе се состои од посебни канали, а кои ќе се водат 
по главните сообраќајници и по сообраќајници за кои постојат услови за канализирање по 
гравитациски пат. 

Атмосферската канализација ќе ги евакуира отпадните атмосферски води од кровните 
површини на објектите, од површините на улиците, зелените површини преку 
новопроектираните водови на атмосферска канализација. 

4. ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДБА, РАЗВОЈ И КОРИСТЕЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕТО 
ЗА ГРАДБИ КОИ ВАЖАТ ЗА ЦЕЛИОТ ПЛАНСКИ ОПФАТ 

4.1 Изградбата на нови објекти, изградбата на комуналните објекти и инсталации како и 
вкупното просторно уредување на предметниот локалитет треба да се изведува 
согласно законската и подзаконската регулатива, техничките прописи во областа на 
градежништвото и урбанизмот како и овие параметри што се составен дел на 
документацијата. 

4.2 Во Локалната урбанистичка планска документација предвидени се следните класи на 
намени: 

Е – ИНФРАСТРУКТУРА 

Е1 – Комунална инфраструктура (сообраќајни коридори) 
Е2 – Комунална супраструктура 
 
Градежна линија се исцртува во градежни парцели каде што со планот се утврдуваат 
услови за идна градба. 

4.3 Согласно Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање 
(Службен весник на Република Македонија, број 142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 
35/16, 99/16, 134/16, 134/16, 33/17 и 86/18), постојат три вида на градежни линии: 
‐ Градежна линија како ознака за просторната граница за градење дефинирана во 

член 35 став 1 од овој Правилник. 
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‐ Помошна градежна линија како ознака за денивелација, пасажи или друга 
промена во рамките на површината за градење. 

‐ Подземна градежна линија со која се уредува границата за градење под котата 
на теренот доколку таа не се совпаѓа со градежната линија која ја ограничува 
надземната изградба. 

4.4 Градежната линија се спроведува со дозволени пречекорувања од страна на 
издадените елементи од архитектонската пластика на градбите. 

4.5 Кога градежната линија се совпаѓа со границата на градежната парцела со соседот 
не се дозволени пречекорувања на градежната линија со ниту еден вид 
архитектонски испакнувања. 

4.6 Површина за градење е планска одредба со која во урбанистички план се утврдува 
делот од градежната парцела која се предвидува за градење на градбите. 
Површината за градење е дефинирана во рамки на една градежна парцела и не може 
да се протега низ две или повеќе парцели. Континуитетот на површината за градење 
низ две или повеќе градежни парцели во урбанистичкото планирање се добива како 
збир од поединечни површни за градење чиишто граници се совпаѓаат, со границите 
на градежните парцели со што се обезбедува калканско спојување на соседните 
градби во низа, уличен фронт и слично. 
Во една градежна парцела по правило има една површина за градење во која може 
да се гради само една градба. Комплексните градби составени од повеќе површини 
за градење во една градежна парцела по правило се уредуваат со архитектонско - 
урбанистички проект од член 51 став 1 од Законот како разработка на површината за 
градење уредена во урбанистички план. 

4.7 Кога растојанието помеѓу површината за градење и страната на градежната парцела 
е нула, не се дозволени никакви отвори на ѕидот на градбата на границата на 
градежната парцела. Кога растојанието е од 1,20 до 3,00метри дозволени се само 
помошни отвори со парапет од најмалку 1,60метри, а на растојанија од 3,00 метри и 
над 3,00 метри дозволени се регуларни отвори на таа страна од градбата. 

4.8 Максимална височина на градбите, е добиена согласно параметрите зададени во 
Правилникот. Нултата плоча во однос на теренот за сите видови градби со намена 
домување или мешани намени на домување со комерцијални намени во приземјето е 
1,20m. Најмалата катна височина со која се пресметува бројот на катови, мерено од 
плоча до плоча за домување е 2,90m,а за деловна дејност 3,40m. 

4.9 Максималната височина на слеме е до 3,50m над завршниот венец на градбата. Во 
рамките на дозволената висина на слемето и силуетата на покривот се уредува 
потпокривен корисен простор кој се третира рамноправно како и другиот корисен 
изграден простор по катовите на градбата. Во потпокривот може да се искористи 
само една катна височина. 

4.10 Од максималната височина на слемето и дозволената силуета на покривот може да 
отстапуваат други делови на градбите во планскиот опфат: 
‐ кули, покривни баџи, стакларници и издадени покривни елементи, 
‐ оџаци, вентилациони канали, лифтовски куќички, вертикални комуникации и 

сите техничко - технолошки инсталации и 
‐ сите архитектонски декоративни елементи со кои не се обѕидува или оформува 

затворен корисен простор над котата на горниот венец, односно над 
дозволената силуета на покривот. 

4.11 Процент на изграденост на земјиштето (Р) е урбанистичка величина која ја покажува 
густината на изграденост, односно колкав дел од градежното земјиште е зафатен со 
градба. 
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Процентот на изграденост на земјиштето се пресметува како однос помеѓу 
површината на земјиштето под градбата и вкупната површина на градежното 
земјиште, изразен во процент. Во површината под градба се подразбира површината 
ограничена со надворешните ѕидови и столбови на градбата во висина на 
приземната плоча без надворешните тераси, скали, рампи, патеки и друго.  
Коефициент на искористеност (К) на земјиштето е урбанистичка величина која го 
покажува интензитетот на изграденост на градежното земјиште. 
Коефициент на искористеност на земјиштето се пресметува како однос помеѓу 
вкупната изградена површина, односно збирот на површините на сите изградени 
катови на градбата и вкупната површина на градежното земјиште, изразен со 
рационален број до две децимали. Под вкупна изградена површина се сметаат 
површините на сите надземни етажи. 
Параметрите во однос на процентот на изграденост, како и на коефициентот на 
искористување на земјиштето се во рамките на предвидените со Правилникот за 
стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Службен весник на Република 
Македонија, број 142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 134/16, 33/17 
и 86/18) во услови на дисперзивно градење и се дадени во табелата во синтезниот 
графички прилог за секоја градежна парцела одделно. 
Кај повеќе локации за бруто површините за градба се земени апроксимативни 
површини за димензионирање, сè со цел да се добијат пореални показатели. 

4.12 За определувањето на потребниот број на паркинг места според намената на 
земјиштето и градбите и нивната големина, кој ќе се утврди во урбанистичкиот план 
како планска одредба односно услов за градење, служат следниве нормативи: 
Паркирањето на моторните возила да се реши во секоја градежна парцела засебно, а 
во сè според член 59 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко 
планирање (Службен весник на Република Македонија, број 142/15, 217/15, 222/15, 
228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 134/16, 33/17 и 86/18). 

4.13 Во архитектонското обликување на објектите покрај наменските, функционалните, 
климатските, геомеханичките, сеизмичките и другите микролокациски услови, треба 
да се води сметка за специфичностите на прирачните градежни материјали и 
традиционалните вредности и културата во градењето. Покрај императивните услови 
кои произлегуваат од дозволените граници на изградба, во компонирање на 
фасадите треба да се тежнее кон нивно максимално усогласување со соседните 
објекти со композициските линии на соседите, но сепак со максимално почитување 
на индивидуалноста на сопственикот и креативноста на архитектот. 

4.14 При изградба на нови објекти и содржини во просторот се применуваат мерките за 
спречување на бариери во просторот односно се овозможува непречено движење на 
хендикепираните лица, особено во делот на достапноста до јавните објекти. 

4.15 Површините за движење на пешаците кои се планираат во урбанистичките планови: 
тротоари, пешачки улици, пешачки патеки, плоштади и плоштатки мора да се со 
континуирана нивелета без скалести денивелации со подолжен наклон од најмногу 
8,33%, секаде каде што карактеристиките на теренот го дозволуваат тоа. 

4.16 Процентот на озеленетост во рамките на градежната парцела претставува однос 
помеѓу површината на градежно земјиште наменето за зеленило и вкупната 
површина на градежното земјиште изразено во проценти. 
Процентот на озеленетост во рамките на градежните парцели е потребно да изнесува 
минимум 30%. Оваа планска одредба станува составен дел на условите за градење. 

4.17 Условите за градење на станбените и другите видови на објекти, треба да ги содржат 
и посебните услови за изведба на приклучоците или уредите за снабдување со вода, 
електрична енергија, телефонија и одводнувањето на отпадните води. 
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4.18 Сметот ќе се одлага во заеднички контејнери лоцирани на погодни места во рамките 
на планскиот опфат. 

4.19 Локациите на заедничките контејнери и нивниот број ги определува со посебна 
одлука органот на управа на Општината. Локациите мораат да бидат достапни за 
возилата за подигање на контејнерите и уредени во согласност со оној што ќе го 
евакуира ѓубрето во регионална односно општинска депонија. 

4.20 Доколку при реализација на локалната урбанистичка планска документација, се 
појави археолошко наоѓалиште, да се постапи во согласност со одредбите на член 65 
од Законот за заштита на културното наследство (Службен весник на Република 
Македонија, бр. 20/04). 

За сè што не е регулирано со овие параметри, се применуваат стандардите и нормативите 
утврдени во Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Службен 
весник на Република Македонија, број 142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 
134/16, 33/17 и 86/18). 

5. ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДБА, РАЗВОЈ И КОРИСТЕЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕТО 
ЗА ГРАДБИ КОИ ВАЖАТ ЗА ЦЕЛИОТ ПЛАНСКИ ОПФАТ 

БЕНЗИНСКА ПУМПНА СТАНИЦА НА КП1541/18, КО КАРАСЛАРИ 

КЛАСА НА НАМЕНИ: 

Во планот е зацртана група на  класа на намена Е - Инфраструктура, со основна класа на 
намена: Е2 – Комунална супраструктура (Бензинска пумпна станица).  

Основна класа на намени: 

Е2 – Комунална супраструктура (Бензинска пумпна станица) 

Во рамките на бензинската пумпна станица, покрај објекти во функција на самата бензинска 
пумпна станица (за точење на горива), може да се предвидат и пратечки објекти, 
комплементарни на основната функција. Како пратечки објекти, согласно член 40 од Законот 
за јавните патишта (Службен весник на Република Македонија, број 84/08, 52/09, 114/09, 
124/10, 23/11, 53/11, 44/12, 168/12, 163/13, 187/13, 39/14, 42/14, 166/14, 44/15, 116/15, 
150/15, 31/16, 71/16 и 163/16) и член 3 од Правилникот за техничките елементи за изградба 
и реконструкција на јавните патишта и објектите на патот (Службен весник на Република 
Македонија, број 110/09, 163/09, 26/10, 163/10, 94/11, 146/11), се подразбираат: мотел, 
ресторан, бифе, продавница, автосервис, вулканизер, миење на возила, како и други услуги 
кои се во врска со потребите на возилата и возачите. 

Алтернативни класи на намена, компатибилни во однос на основната класа не се планираат. 

ГРАДЕЖНИ ПАРЦЕЛИ: 

Во рамките на планот дефинирана е 1 градежна парцела. Градежните парцели се формирани 
почитувајќи ги границите на постојните катастарски парцели. Градежната парцела е 
формирана со опфаќање на катастарската парцела КП 1541/18, КО Велес, Општина Велес. 
Сообраќајниот пристап до парцелата е преку локален патен правец. 
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ПРИРОДА НА ЗАФАТ: 

Во градежната парцела предвидена е површина за градење на повеќе градби. За неа треба 
да се изработи архитектонско - урбанистички проект со идејни проекти за објектите, а потоа 
и основни проекти. 

Со архитектонско – урбанистичкиот проект може да се предвиди една или повеќе градби во 
границите на површината градење на повеќе градби утврдена со овој план. 

Максимално дозволена височина до хоризонталниот венец на објектите е 7,5m и максимална 
катност од приземје и едно ниво, односно П+1. 

Градбите во рамките на комплексот, кои ќе се предвидат со архитектонско – урбанистичкиот 
проект, можат да имаат и различни височини, но не поголеми од утврдените со овој Локална 
урбанистичка планска документација. 

Котата на приземје (нулта точка) од која се мери максималната дозволена височина на 
градбата ќе биде различна за секоја поединечна површина за градба предвидена со 
архитектонско – урбанистичкиот проект и ќе се утврди точно со изработка на нивелациско 
решение за внатрешниот сообраќај во архитектонско – урбанистичкиот проект. 

Вкупната површина за градба на сите објекти во комплексот на градби е 5000m². 
Максималниот процент на изграденост е 67,1%, а максималниот коефициент на 
искористеност 0,96. Овие параметри не смеат да се надминат со предвидените површини за 
градба во архитектонско – урбанистичкиот проект. 

Намената на објектите во градежната површина за градба е Е2 – Комунална супраструктура 
(Бензинска пумпна станица). 

ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ 

Фекалните води пред испуштање во реципиентот (септичката јама), треба да се доведат до 
соодветно ниво на прочистеност, согласно „Уредбата за класификација на водите“ (Службен 
весник на Република Македонија, број 18/99). 

Поради специфичноста на дејноста, зафатените води од атмосферската канализација пред 
испуштање во реципиентот задолжително да се третираат со специјални уреди – сепаратори 
(т.н. „маслофаќачи“). 

ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА 

За објектите во рамките на градежната парцела во понатамошните фази на разработка 
задолжително треба да се изработи Елаборат за заштита од пожари. 

При изработка на архитектонско – урбанистичкиот проект и основниот проект, во предвид да 
се земат зоните за заштита од пожар дефинирани со Правилникот за изградба на станици за 
снабдување со горива на моторни возила и складирање и преточување на горивата 
(Службен лист на СФРЈ, број 21/71 и број 29/71). Издвоени се три зони на опасност: 

‐ I зона, која ја опфаќа внатрешноста на резервоарот и окното во кое се сместени 
приклучоци за полнење; 
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‐ II зона, која го зафаќа просторот околу окното со радиус од 3m и висина од 1m над 
теренот и просторот околу автоматот за точење на гориво со радиус од 2,5m и 
височина од 1m над теренот; 

‐ III зона, која го опфаќа просторот над околниот терен со широчина од 5m мерено 
хоризонтално од работ на зоната II и височина од 0,5m мерено од почвата. 

Потребно е јасно и видливо да се постават табли со предупредување за опасности од пожар 
и експлозија и забрана на пушење и пристап со отворен пламен. 

ЗЕЛЕНИЛО 

Процентот на озеленетост во рамките на градежната парцела треба да изнесува минимум 
30%. 

ПАРКИРАЊЕ 

Во однос на решавањето на проблемот на стационарниот сообраќај потребите за паркирање 
за градежната парцела ќе се решава во рамките на сопствената парцела со почитување на 
потребен број паркинг места, како основен услов за изградба до максимално дозволената 
висина и површина за градба согласно член 59 од Правилникот за стандарди и нормативи за 
урбанистичко планирање (Службен весник на Република Македонија, број 142/15, 217/15, 
222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 134/16, 33/17 и 86/18). 

Согласно горенаведениот Правилник, за инфраструктурните градби потребниот број на 
паркинг места се утврдува во урбанистичка документација во зависност од специфичните 
потреби и услови на локацијата.  

Решавањето на проблемот на стационарниот сообраќај е основен услов за добивање на 
одобрение за градење. 

Димензионирањето на групните паркиралишта во градежните парцели и градбите се врши 
на тој начин што на вкупниот број паркинг места се планираат минимум 3% паркинг места за 
инвалиди. На паркиралишта со помалку од 20 места се предвидува минимум едно паркинг 
место за инвалиди. Паркинг местото за инвалиди е со минимални димензии од 3,50/5,50m и 
се лоцира и видно се обележува најблиску до влезот на градбата и до пешачката површина. 

Рампите за пристап до паркиралиштата и гаражите да се проектираат согласно Правилникот 
за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Службен весник на РМ, број 142/15, 
217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 134/16, 33/17 и 86/18). 
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6. МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА 

6.1. МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА 

Врз основа на член 29 од Законот за заштита и спасување (Службен весник на Република 
Македонија, бр. 36/04, 49/04, 86/08, 124/10,18/11, 41/14, 129/15, 71/16, 106/16 и 83/18) за 
планската документација Локална урбанистичка планска документација за бензинска пумпна 
станица на КП1541/18 КО Караслари, Општина Велес, се предвидуваат мерки за заштита и 
спасување на луѓето и материјалните добра од природни непогоди, епидемии, епизоотии, 
епифитотии и други несреќи во мир и во војна и од воени дејства во Република Македонија. 

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

Урбанистичко - технички мерки се:  

‐ засолнување 
‐ заштита и спасување од поплави  
‐ заштита и спасување од пожари, експлозии и опасни материи 
‐ заштита од неексплодирани убојни и други експлозивни средства 
‐ заштита и спасување од урнатини 
‐ заштита и спасување од техничко - технолошки несреќи и  
‐ спасување од сообраќајни несреќи. 

Хуманитарни мерки се: 

‐ евакуација 
‐ згрижување на загрозеното и настраданото население 
‐ радиолошка, хемиска и биолошка заштита 
‐ прва медицинска помош 
‐ заштита и спасување на животни и производи од животинско потекло 
‐ заштита и спасување на растенија и производи од растително потекло и  
‐ асанација на теренот. 

6.2. ЗАСОЛНУВАЊЕ 

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

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

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

Заштитата и спасувањето од поплави опфаќа регулирање на водотеците, изградба на 
заштитни објекти, одржување и санирање на оштетените делови на заштитните објекти, 
набљудување и извидување на состојбите на водотеците и високите брани, заштитните 
објекти и околината, обележување на висинските коти на плавниот бран, навремено 
известување и тревожење на населението во загрозеното подрачје, спроведување на 
евакуација на населението и материјалните добра од загрозеното подрачје, обезбедување на 
премин и превоз преку вода, спасување на загрозените луѓе на вода и под вода, црпење на 
водата од поплавените објекти и извлекување на удавените, обезбедување на населението 
во поплавените подрачја со основните услови за живот и учество во санирање на 
последиците предизвикани од поплавата. 

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

На површината на предметниот плански опфат на Локална урбанистичка планска 
документација  за бензинска пумпна станица на КП1541/18 КО Караслари, Општина Велес, со 
предвидена е 1 градежна парцела со намена Е2 – Комунална супраструктура. Сообраќајните 
површини зафаќаат 235m², т.е. 4,31%. 

Сите објекти се лоцирани така да се пристапни за пожарните возила, а ширината на 
пристапот не смее да биде помала од 3,5m со што се овозможува лесна подготовка и 
ставање во дејство на потребната опрема за борба против пожарот и спасување на луѓето. 
Ивичњаците на пристапниот пат мора да бидат закосени поради лесен пристап на пожарните 
возила до објектот. 

Сообраќајниот систем во локалитетот овозможува лесен пристап на пожарните возила до 
објектите. При конципирање на сообраќајот планирано е несметано движење на пожарните 
возила. Сообраќајницата и пристапот се така планирани да овозможува несметан пристап за 
пожарни возила со доволна ширина на пристапот, за да се овозможи лесна подготовка и 
ставање во дејство на потребната опрема за борба против пожарот и спасување на луѓето. 
Ивичњаците на пристапниот пат треба да бидат со висина не поголема од 7,0cm и закосени 
поради лесен пристап на пожарни возила до објектот. 

Временскиот рок за дејствување на пожарните возила зависи од оддалеченоста на 
најблиската противпожарна станица, која за овој плански опфат кој спаѓа во реонот на 
противпожарниот центар во Велес, би изнесувал од 10 до 15мин. 

Планирањето и изработката на техничката документација треба да е во согласност со 
Законот за заштита и спасување (Службен весник на Република Македонија,бр.36/04, 49/04, 
86/08, 124/10,18/11, 41/14, 129/15, 71/16, 106/16 и 83/18). Со планирањето на хидрантската 
мрежа да се задоволат сите мерки на превентива и заштита во случај на пожар. 
Надворешната хидрантска мрежа е збир на градежни објекти и уреди со кои водата од извор 
погоден за снабдување со вода, со цевководи се доведува на хидрантските приклучоци кои 
непосредно се користат за гаснење на пожари или на нив се приклучуваат противпожарни 
возила. 

За надворешната хидрантска мрежа да се предвиди прстенест систем на цевководи, со 
минимален пречник Ø80mm. На хидрантската водоводна мрежа со минимален профил од 
Ø80mm се поставуваат противпожарни хидранти чии приклучни цевководи имаат пречник 
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најмалку Ø80mm. Хидрантите да се поставени на меѓусебно растојание од 80 до 150m. 
Притисокот во хидрантската мрежа не смее да биде понизок од 2,5 бара. 

Државните органи, органите на државната управа, единиците на локалната самоуправа, 
трговските друштва, јавните претпријатија, установите и службите се должни да имаат 
соодветни уреди и инсталации за заштита од пожари и експлозии, друга противпожарна 
опрема, средства за гаснење на пожари и противпожарни апарати, според пропишани 
стандарди. Уредите, инсталациите, опремата и средствата од ставот 1 на овој член, 
задолжително треба да се наоѓаат на одредени места, да се одржуваат во исправна состојба, 
да бидат посебно обележани и секогаш достапни за употреба, согласно со закон. 

Согласно Законот за заштита и спасување (Службен весник на Република Македонија, 
бр.36/04, 49/04, 86/08, 124/10,18/11, 41/14, 129/15, 71/16, 106/16 и 83/18) член 70, 
инвеститорот во проектната документација за изградба на објекти, како и за објекти на кои 
се врши реконструкција - пренамена е должен да изготви посебен елаборат за заштита од 
пожари, експлозии и опасни материи и да прибави согласност за застапеноста на мерките за 
заштита од пожари, експлозии и опасни материи. Согласност за застапеност на мерките за 
заштита од пожари, експлозии и опасни материи дава Дирекцијата, односно нејзините 
подрачни организациони единици за заштита и спасување. Директорот на Дирекцијата ја 
утврдува содржината на елаборатот за заштита од пожари, експлозии и опасни материи. 
Директорот на Дирекцијата ги пропишува мерките за заштита од пожари, експлозии и 
опасни материи. Одредбата од ставот 1 на овој член ги опфаќа сите објекти, освен 
станбените објекти со висина на венецот до 10 метри и јавните објекти со капацитет за 
истовремен престој до 25 лица. 

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

6.5. ЗАШТИТА ОД НЕЕКСПЛОДИРАНИ УБОЈНИ И ДРУГИ ЕКСПЛОЗИВНИ 
СРЕДСТВА 

Согласно Законот за заштита и спасување (Службен весник на Република Македонија, бр. 
36/04, 49/04, 86/08, 124/10,18/11, 41/14, 129/15, 71/16, 106/16 и 83/18) член 80, заштитата 
од неексплодирани убојни и други експлозивни средства опфаќа пребарување на теренот и 
пронаоѓање, пронаоѓање на неексплодираните убојни средства, обележување и 
обезбедување на теренот, онеспособување и уништување на сите видови на неексплодирани 
убојни и други експлозивни средства како и транспорт до определеното и уреденото место 
за уништување и безбедносни мерки за време на транспортот. Онеспособување и 
уништување на сите видови на неексплодирани убојни и други експлозивни средства се 
врши на местото на пронаоѓање, ако за тоа постојат безбедносни услови. 

Ако не се исполнети условите од ставот 2 на овој член, уништувањето на неексплодирани 
убојни и други експлозивни средства се врши на претходно определени и уредени места за 
таа намена. 

Стандардните оперативни процедури за заштита од неексплодирани убојни и други 
експлозивни средства ги пропишува директорот на Дирекцијата. 
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7.6. ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ОД УРНАТИНИ 

За заштита на локалитетот од урнатини при урбанистичкото планирање превземени се 
следните мерки: 

‐ најмало растојание од градежната линија до следната градежна линија е 6,00m, на 
коридорот на улиците; 

‐ објектите се со кота на венец до 7,5m; 
‐ при рушење објектот ја зафаќа h/2 од површината околу себе, односно руините се во 

најголем дел во склоп на парцелата; 
‐ сообраќајната мрежа нема да биде оптоварена со руини и ќе има можност за пристап 

на возила за пожар, прва помош, и т.н. 

Просторот на предметниот плански опфат се наоѓа во зона на граница околу 7 степени по 
Меркалиевата скала на очекувани земјотреси, 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, 
при изградбата на новите објекти. 

Густината на објектите односно нивното растојание е планирано во доменот на сеизмичкото 
проектирање со помали висини на објектите и со поголеми попречни профили на 
сообраќајниците, со што во случај на сеизмичко рушење може да се обезбеди проток на луѓе 
и возила. 

6.7. ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ОД ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИ НЕСРЕЌИ 

Заради постигнување на целосна заштита на луѓето, материјалните добра и потесната и 
пошироката животна средина потребно е одржување на опремата и инсталациите, заради 
сигурно користење на опасни материјали во технолошките процеси заради одбегнување на 
технолошките катастрофи, ограничување на емисијата како последица од пожар, експлозија 
или ослободување на хемикалии, што може да се случи во околности на поголеми 
индустриски акциденти и заштита на животната средина во смисла на ограничување на 
ефектите од емисија на опасни материи или последици од пожар и експлозии. 

Услови за заштита и спасување од техничко - технолошки несреќи: 

‐ потребно е да се предвидат превентивни мерки од страна на стопанските субјекти за 
спречување на технолошки катастрофи, базирани врз анализата на однесувањето на 
исти или слични постројки.  

‐ потребна е замена на халогенираните јагленоводороди како разладни средства и 
пропеланти, редукција на сегашната емисија на голем број на опасни супстанци и 
редукција на емисија на бензин, хлорометан, духлоретан, бакар и кадмиум, 
намалување на емисијата на јаглероден диоксид и сулфурдиоксид и 
дефосфатизирање и денитрифицирање 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. 
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6.8. СПАСУВАЊЕ ОД СООБРАЌАЈНИ НЕСРЕЌИ 

Планираната улична мрежа за документација Локална урбанистичка планска документација 
за бензинска пумпна станица на КП1541/18, КО Караслари, Општина Велес, е планирана по 
принцип на хиерархиска функционална класификација, од примарна и секундарна мрежа.  

Вкупна површина на планскиот опфат изнесува 0,55ha од која 0,02ha е под сообраќајни 
површини или 4,31%. Стационарниот сообраќај е решен согласно член 59 и член 61 од 
Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Службен весник на 
Република Македонија, бр. 142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 134/16, 
33/17 и 86/18). Комплетната сообраќајна сигнализација на уличната мрежа, како вертикална 
и хоризонтална треба да е изведена согласно прописите од областа на сообраќајот. 

Временскиот рок за дејствување на возилата за брза помош зависи од оддалеченоста на 
најблиската болница или поликлиника, која за овој плански опфат во реонот на Клиничка 
болница - Велес би изнесувал од 5 до 10мин.  

Временскиот рок за дејствување на пожарните возила зависи од оддалеченоста на 
најблиската противпожарна станица, која за овој плански опфат кој спаѓа во реонот на 
противпожарниот центар во Велес би изнесувал од 10 до 15мин.  

6.9. ЕВАКУАЦИЈА 

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

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

Населението од подрачјето од кое се врши евакуација, може да се евакуира во друга 
општина на одредено место и во одредено време.  

6.10. ЗГРИЖУВАЊЕ НА ЗАГРОЗЕНОТО И НАСТРАДАНОТО НАСЕЛЕНИЕ 

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

6.11. РАДИОЛОШКА, ХЕМИСКА И БИОЛОШКА ЗАШТИТА 

Радиолошката, хемиската и биолошката заштита опфаќа мерки и активности за заштита на 
луѓето, добитокот и растенијата, со навремено откривање, следење и контрола на 
опасностите од последиците од несреќи со опасни материи, како и последиците од 
радиолошки, хемиски и биолошки агенси и преземање на мерки и активности за 
отстранување на последиците од нив. 

Сопствениците на објекти во кои се произведуваат и складираат опасни материи, 
сопствениците на транспортни средства, сопствениците и корисниците на објектите и 
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уредите кои се наменети за јавно снабдување со вода, производство, сообраќај и 
складирање на прехранбени производи, лекарства и сточна храна, јавните здравствени 
служби, како и сопствениците на објекти во кои се врши згрижување и образование на 
децата, се должни да обезбедат заштитни средства и да ги спроведуваат стандардите и 
процедурите за радиолошка, хемиска и биолошка заштита. 

Надлежните субјекти потребно е да преземат мерки и активности за заштита и спасување и 
тоа: 

‐ РХБ извидување на територијата 
‐ дозиметриска контрола 
‐ детекција на РХБ агенси присутни на одредено подрачје 
‐ лабораториско испитување на видот, концентрацијата, својствата и другите 

карактеристики на РХБ контаминентите. 

6.12. ПРВА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ 

Прва медицинска помош опфаќа преземање на мерки и активности за укажување на прва 
медицинска помош со стандардни и прирачни средства на местото на повредувањето - 
заболувањето, медицинска тријажа на повредените и заболените и транспорт до најблиските 
здравствени установи. 

Временскиот рок за дејствување на возилата за брза помош за овој плански опфат во реонот 
на Клиничка болница - Велес би изнесувал од 5 до 10мин.  

6.13. ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ НА ЖИВОТНИ И ПРОИЗВОДИ ОД 
ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО 

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

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

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

6.14. ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ НА РАСТЕНИЈА И ПРОИЗВОДИ ОД 
РАСТИТЕЛНО ПОТЕКЛО 

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

Превентивните мерки за заштита и спасување на растенијата и производите од растително 
потекло ги спроведуваат надлежните органи и институции во нивното секојдневно работење. 
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Во спроведување на оперативните мерки, покрај надлежните органи и институции учествува 
и Дирекцијата со своите единици и тимови. 

6.15. АСАНАЦИЈА НА ТЕРЕНОТ 

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

За цврстиот отпад се предвидува собирање во контејнери за отпадоци и нивно редовно 
евакуирање до депонија. Евентуалните отпадоци од некој процес на производството 
потребно е да се собираат во посебен контејнер. Со тоа ќе се спречи загадување на почвите 
и на подземните води, а со тоа на животната и работна средина воопшто. Денешниот степен 
на развиток на сите научни гранки на техниката и хемијата, апсолутно овозможува здрав и 
чист животен амбиент, бидејќи може да се прочисти готово секој вид на отпадна вода. Со 
прочистување на отпадната вода, како и со заштита на водата од загадување, се решава 
проблемот на снабдување на стопанството и населбите со чиста вода. Со тоа се решава и 
прашањето на водата како елемент на животната средина, пресуден за егзистенција на 
човекот. 
Носителите на одделните активности за асанација на теренот ќе се утврдуваат според 
надлежноста за предметниот реон. 
Врз основа на член 29 од Законот за заштита и спасување (Службен весник на Република 
Македонија,бр. 36/04, 49/04, 86/08, 124/10,18/11, 41/14, 129/15, 71/16, 106/16 и 83/18) 
Мерките за заштита и спасување задолжително се применуваат: 

i. при планирањето и уредувањето на просторот и населбите; 
ii. 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, 
административна, културна, туристичко- угостителска дејност и 

iii. при изградба на објекти и инфраструктура. Начинот на применувањето на мерките за 
заштита и спасување, при планирањето и уредувањето на просторот и населбите, во 
проектите и при изградба на објектите, како и учество во техничкиот прием, Владата 
го уредува со уредба. 

Во функција на уредувањето на просторот задолжително се обезбедува: 

1) изградба на објекти отпорни на сеизмички дејства; 
2) регулирање на водотеците и изградба на систем на одбранбени насипи; 
3) изградба на снегозаштитни појаси и пошумување на голините; 
4) обезбедување на противпожарни пречки; 
5) изградба на објекти за заштита и 
6) изградба на потребната инфраструктура. 

При примена на планските решенија на Изменување и дополнување на Локална 
урбанистичка планска документација, за што не е регулирано со овие услови да се 
применуваат стандардите и нормативите утврдени со Законот за заштита и спасување 
(Службен весник на Република Македонија, бр. 36/04, 49/04, 86/08, 124/10,18/11, 41/14, 
129/15, 71/16, 106/16 и 83/18), Процена за загрозеност на Република Македонија од 
природни непогоди и други несреќи (Службен весник на Република Македонија, бр. 117/07), 
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Методологија за содржината и начинот на проценување на опасностите и планирање на 
заштитата и спасувањето (Службен весник на Република Македонија, бр. 76/06) и Уредбите 
за спроведување на заштитата и спасувањето од пожари и урнатини (Службен весник на 
Република Македонија, бр. 8/05). 

 

НУМЕРИЧКИ ДЕЛ 

1. НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ 

Планот предвидува урбанизација со почитување на сите законски одредби и нормативи. 

‐ Површината во рамките на опфатот е 0,55ha. 
‐ Планирана е 1 градежна парцела. 
‐ Вкупна бруто развиена површина е 5000m². 
‐ Процентот на изграденост е 67,1%. 
‐ Коефициентот на искористеност е 0,96. 

Планирани површини по класи на наменана ниво на цел опфат 
 

Е2 - КОМУНАЛНА СУПРАСТРУКТУРА 5218 m² 95.69%

Е1 - КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА СООБРАЌАЈНИЦИ 235 m² 4.31%

5453 m² 100.00%

ЛУПД | БЕНЗИНСКА ПУМПНА СТАНИЦА НА КП1541/1 КО КАРАСЛАРИ ОПШТИНА ВЕЛЕС

ВКУПНО  
 
Нумерички показатели за градежните парцели 
Планирани вкупни етажни површини за градење по намена на градбите, урбанистички 
параметри како што се процентот на изграденост на земјиштето, коефициент на 
искористеност на земјиштето, површини на градежните парцели, планираните површини за 
градење, висините на планираните градби. Табелата ги прикажува урбанистичките 
параметри на ниво на градежна парцела и на ниво на плански опфат. 
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2. БИЛАНСНИ (СПОРЕДБЕНИ ) ПОКАЗАТЕЛИ 

Споредбените податоци се земени за постојна состојба и планирана состојба. 

ПОСТОЈНА СОСТОЈБА 2012 година 

Е2 - КОМУНАЛНА СУПРАСТРУКТУРА 5251 m² 96.29%

Е1 - КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА СООБРАЌАЈНИЦИ 202 m² 3.71%

5453 m² 100.00%

ЛУПД | ПОСТОЕЧКА БЕНЗИНСКА ПУМПНА СТАНИЦА 132 АШАУА ОПШТИНА ВЕЛЕС

ВКУПНО  
 
ПЛАНИРАНА  СОСТОЈБА  

Е2 - КОМУНАЛНА СУПРАСТРУКТУРА 5218 m² 95.69%

Е1 - КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА СООБРАЌАЈНИЦИ 235 m² 4.31%

5453 m² 100.00%

ЛУПД | БЕНЗИНСКА ПУМПНА СТАНИЦА НА КП1541/1 КО КАРАСЛАРИ ОПШТИНА ВЕЛЕС

ВКУПНО  

3. ПОПРЕЧНИ  ПРОФИЛИ НА СООБРАЌАЈНАТА ИНФРАСТРУКТУРА 

 

 

 










	Uslovi_Asaua.pdf
	Scan-140121-0007
	Scan-140121-0008
	Scan-140121-0009
	Scan-140121-0010
	Scan-140121-0011
	Scan-140121-0012
	Scan-140121-0013
	Scan-140121-0014
	Scan-140121-0015


		2019-06-21T13:34:57+0200
	Makedonski Telekom CA, Elena Andreeva


		2019-06-21T13:37:46+0200
	Borislav Josifov




