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1 Општ дел 
  







 РЕШЕНИЕ ЗА ПЛАНЕРИ 

 

ДГППУ ТИПИНГ ДООЕЛ,  ВЕЛЕС                                                                                                     1        
 

Врз основа на одредбите од Законот за урбанистичко планирање 
(Службен весник на Република С. Македонија број 32/2020), во врска со 
изработка на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА за 
центар на град Велес, Општина Велес, ДГППУ ТИПИНГ, дооел Велес го 
издава следното решение 

 
 

                                                   РЕШЕНИЕ   
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПЛАНЕРИ 

 
За изработка на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА за 
центар на град Велес, Општина Велес како планер се назначува: 
 

 Илија Плачков, дипломиран инженер архитект 

Овластување бр. 0.0357 

 

Планерот е должен Урбанистичкиот проект за инфраструктура да го 
изработи согласно со Законот за урбанистичко планирање (Службен 
весник на Република С. Македонија број 32/2020) и Правилникот за 
урбанистичко планирање (Службен весник на Република С. Македонија 
број 225/2020), како и останатите важечки стандарди и нормативи од 
областа на урбанизмот. 
 

 

                                                                                            управител: 
 
                                                                                                       

                                                                                    Јагода Стојковска, дипл.град.инж. 
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2 Текстуален дел 
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2.1 Вовед 
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2.2 Податоци и информации од субјектите релевантни за 

програмирање на развојот и урбанистичкото планирање 
За потребите на постапката за изработување и одобрување на 

Урбанистички проект за инфраструктура за центар на град Велес, Општина 

Велес, согласно Законот за урбанистичко планирање (Службен весник на 

Република С. Македонија број 32/2020), Член 47, од државните органи, 

единицата на локалната самоуправа, институции, установи и правни лица кои 

вршат јавни овластувања односно работи од областа на: водоводни, 

електроенергетски, гасоводни и други инфраструктури, сообраќајот и 

транспортот, воздухопловството, телекомуникациите, одбраната, културата, 

здравството, образованието, стопанството, земјоделството, шумарството, 

спортот, финансиите, статистиката, заштита на животната средина, заштита на 

културното наследство, заштитата и спасувањето, здравствената заштита, 

социјалната заштита, географијата, геологијата, геофизиката, сеизмиката и 

хидрометеорологијата, како и други дејности релевантни за програмирање на 

развојот и урбанистичкото планирање, беше побарано да ги достават 

податоците и информациите што им се на располагање, заедно со своите 

развојни проекции, предлози и мислења. Барањето беше доставено преку 

системот Е-УРБАНИЗАМ. Согласно Член 47 од Законот за урбанистичко 

планирање (Службен весник на Република С. Македонија број 32/2020), 

Субјектите кои не доставија податоци и информации во предвидениот рок 

(15 работни дена + 5 работни дена), односно не одговорија на барањето, се 

смета дека не располагаат со истите, при што евентуалните идни штети 

настанати поради недостасувањето на податоците и информациите ќе 

бидат на нивни товар. 

Во прилог дадени се: 

 Барањето за податоци и информации 

 Листа на Институции (Субјекти) до кои е испратено Барање за 

податоци и информации, со детален преглед на датумот кога е 

испратено и кога е одговорено 

 Одговори на Барањето за податоци и информации 
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                                                                                                                  ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ Скопје 

                                             Друштво за дистрибуција на електрична енергија 
                                                                                                        Бр. 10-1671/1-445 од 15.12.2020   

                                                                                                                                                      Скопје 

Одговорно лице: Aлександра Костовска 

Контакт телефон: 072 933 023 

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

Почитувани, 
 
Во врска со Вашиот допис број 1153-11/20 од 11.2020 година, со кој барате да Ви издадеме податоци 
за електроенергетски објекти и инфраструктура од ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ, Скопје за 
изработка на Урбанистички проект за центар на град Велес, Ве известуваме дека во согласност со 
податоците од службената евиденција, располагаме со следните податоци:    
 
Во дадениот опфат/локација имаме: 
 

 110(35)kV  Трафостаница  
 110kV Подземна мрежа 
 110kV Надземна мрежа 
 35kV Подземна мрежа 
 35kV Надземна мрежа 

 
 10(20)/0.4kV Трафостаница 
 10(20)kV Подземна мрежа 
 10(20)kV Надземна мрежа 

 
 0.4kV Подземна мрежа   
 0.4kV Надземна мрежа 

 
 Друго      

 
Составен дел на овој одговор е и прилог – графички приказ (подлога во pdf и dwg формат со 
соодветно обележани леери) со вцртани електроенергетски објекти и инфраструктура според 
податоците од службената евиденција.  
 
При  постоење на подземна инфраструктура во дадениот опфат, потребно е да се обратите до 
најблискиот Корисничко Енерго Центар, за проценка дали е потребно присуство на стручен вработен на 
лице место при реализирањето на активностите во предметниот опфат. 
 
Задолжително да се предвиди заштитен појас на електроенергетските објекти согласно Мрежните 
правила за дистрибуција на електрична енергија. 
 
Потврдата е од ограничено времетраење во рок од 3 месеци од датумот на нејзиното издавање. 
 
  
Со почит, 
 
Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје 
Oддел Мрежен Инженеринг 
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Telekom CA, 
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POLINCEV
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SKOPJE :4080016560608, 
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 Македонски Телеком АД - Скопје  

Кеј 13 Ноември бр.6, 1000 Скопје 

 
Бр: 32756 
Дата: 04.12.2020 

  
До 
Друштво за градежништво, промет, посредување и услуги  
ТИПИНГ ДООЕЛ Велес 
Ул.Маршал Тито бр.11/1  1400 Велес 
 

 
Ваше упатување Барање на податоци и информации 

Наше контакт лице 
Перо Ѓорѓески, Елизабета Манева 

Телефон 
+389 70 200 736; +389 70 200 571 

Во врска со Известување за планирани и постојни тк инсталации 
 

 

Почитувани, 
Во врска со Вашето Барање, добиено преку системот е-урбанизам, со кое што барате податоци за 
изработка на Урбанистички проект за центар на град Велес, Ве известуваме дека во границите на 
планскиот опфат има постојни подземни ТК инсталации кои се аплицирани на графичкиот прилог. 
 

Ова известување важи 6 ( шест ) месеци од денот на издавањето. 

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

Со почит, 

Македонски Телеком АД Скопје  

                     По овластување на  

Директор на сектор за пристапни мрежи 

                          Васко Најков 

                                         
 
                                         МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД - СКОПЈЕ 

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

Makedonski 
Telekom CA, 
Nikolche 
Tasevski

Digitally signed by 
Makedonski 
Telekom CA, 
Nikolche Tasevski 
Date: 2020.12.04 
15:01:03 +01'00'
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2.3 Проектна програма 
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2.4 Инвентаризација на снимен изграден градежен фонд, 

вкупна физичка супраструктура и инфраструктура во 

рамки на проектниот опфат 
Проектниот опфат зафаќа дел од градежно изградено земјиште. Во 

непосредна близина на опфатот постои изграден градежен фонд, доминантно 

со намена за комерцијално-деловни дејности, но исто така и домување. Опфатот 

има високо ниво на развиена комунална инфраструктура. Со инфраструктурата 

стопанисуваат субјекти. Во однос на зеленилото, околината изобилува со 

диверзитет од вегетација, во форма на уредено урбано зеленило. 

2.5 Опис и образложение на проектниот концепт на 

урбанистичкото решение во рамки на проекниот опфат 
Целта на овој Урбанистички проект за инфраструктура е обезбедување 

планска документација за Сообраќајна инфраструктура (примарна и секундарна 

улична мрежа) за сообраќајно поврзувања на центарот на град Велес, Општина 

Велес. Исто така, со оваа документација се дефинираат услови за градење за 

подземна гаража, на земјиште за општа употреба. Проектниот опфат се наоѓа во 

КО Велес, Општина Велес. Границата на проектниот опфат е прикажана во 

графичките прилози и истата изнесува 1.71 ha. 

Со спроведување на оваа документација ќе се обезбедат услови за развој 

и хармонизација на просторот. Врз основа на истата, ќе се изработат проектни 

документации, кои ќе ги дефинираат техничките решенија, за целосна 

реализација на градбата, во функција на зголемување на нивото на квалитетен 

живот и работа на корисниците. 

Со Урбанистичкиот проект за инфраструктура се предвидува група на 

класи на намена Е-Градби од нискоградбата – Инфраструктура; класа на намена 

Е1-Сообраќајни инфраструктури (намена Е1.1-Јавни патишта со пратечките 

градби и инсталации); И Е2-Згради за сообраќај (намена Е2.1-Подземни гаражи). 

Со решението се нуди можност за задоволување на инфраструктурните потреби 

на корисниците и населеното место воопшто. 

Сообраќајните функции на овие улици се дефинирани со нивните 

категоризации. Профилот на улиците е променлив, што соодвествува со 

ширината на уличниот профил согласно Генералниот урбанистички план за град 

Велес и Деталните урбанистички планови за овој дел од градот, како и 

позитивната законска и подзаконска регулатива што ја регулира областа на 

урбанистичкото планирање: 
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2.6 Детални услови за проектирање и градење 
Општите услови за изградба, развој и користење на земјиштето и градбите 

важат за целата површина на проектниот опфат и служат за спроведување на 

Архитектонско-урбанистичкиот проект за формирање на градежна парцела, 

односно за изготвување на извод од план. 

1. При спроведувањето на Урбанистичкиот проект за 

инфраструктура за центар на град Велес, Општина Велес 

задолжително да се применуваат одредбите од Законот за 

урбанистичко планирање (Службен весник на Република С. 

Македонија број 32/2020) и Правилникот за урбанистичко 

планирање (Службен весник на Република С. Македонија број 

225/2020). 

2. Спроведувањето на урбанистичко-проектната документација потребно 

е да се реализира согласно позитивните законски прописи од областа 

на урбанизмот и градежништвото и параметрите составен дел на оваа 

планска документација. 

3. Спроведувањето на урбанистичко-проектната документација се 

дозволува да се реализира во фази 

4. Проектната документација потребно е да ги содржи сите неопходни 

мерки за заштита на постојните инфраструктурни инсталации. 
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Изработувачот преку проектната документација, задолжително да го 

задолжи изведувачот пред градежните активности, да се обрати до 

субјектите кои ги вршат работите од областа на заштита на животната 

средина, заштита на културното наследство, заштитата и 

спасувањето, здравствената заштита, образованието, земјоделието, 

водостопанството, транспортот и врските, воздухопловството, 

безбедноста, јавните патишта, како и субјектите надлежни за изградба 

и одржување на сообраќајна, водоводна, канализациона, 

електроенергетска, телекомуникациска, топловодна и гасоводна 

инфраструктура, за информации за подземна инфраструктура и 

соодветно лоцирање на терен. 

5. Доколку при реализирањето на проектната документација се наиде на 

археолошки артефакти, односно дојде до откривање на материјални 

остатоци со културно историска вредност, потребно е веднаш да се 

запре со отпочнатите градежни активности и да се извести надлежната 

институција за заштита на културното наследство. 

6. При вршење на ископот да се внимава да не дојде до оштетување на 

улична и патна мрежа, или доколку е неопходна интервенција на 

истата, по завршувањето на градежните активности да биде вратена 

во почетна состојба. 

7. По потреба, со цел задоволување на минималните растојанија, 

дозволено е преместување и/или премостување на постојната 

инфраструктура, за што потребно е да се изработи техничко решение. 

8. Со проектната документација се дозволува промена на техничките 

елементи дефинирани со овој Урбанистички проект. Евентуалните 

промени се дозволуваат во рамките на проектниот опфат. 

9. Параметрите се применуваат на земјиштето во рамки на проектниот 

опфат. 

2.7 Мерки за заштита 

2.7.1 Мерки за заштита на животната средина 
Животната средина е простор со сите живи организми и природни 

богатства, односно природни и создадени вредности, нивните меѓусебни односи 

и вкупниот простор во кој живее човекот и во кој се сместени населбите, добрата 

во општа употреба, индустриските и другите објекти, вклучувајќи ги и медиумите 

и областите на животната средина. 

Загадувањето на животната средина подразбира емисија на загадувачки 

материи и супстанции во воздухот, водата или почвата, како резултат на 

антропогените активности, која може да биде штетна за квалитетот на животната 

средина, животот и здравјето на луѓето или, емисија на загадувачки материи и 

супстанции од која може да произлезе штета за имотот или која ги нарушува или 

влијае врз биолошката и пределската разновидност и врз другите начини на 

користење на животната средина. 
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Заштитата на животната средина како темелна вредност на Уставот на 

Република Македонија е регулирана со Законот за животна средина. Основна 

цел на Законот за животна средина е зачувување, заштита, обновување и 

унапредување на квалитетот на животната средина; заштита на животот и на 

здравјето на луѓето; заштита на биолошката разновидност; рационално и 

одржливо користење на природните богатства и спроведување и унапредување 

на мерките за решавање на регионалните и глобалните проблеми на животната 

средина. На заштитата и унапредувањето на квалитетот и состојбата на 

медиумите и областите на животната средина, покрај одредбите од овој закон 

се применуваат и одредбите на законите за одделните медиуми и области: 

 Зaкон зa квaлитет нa aмбиентниот воздух 

 Зaкон зa води 

 Зaкон зa зaштитa од бучaвa во животнaтa срединa 

 Зaкон зa упрaвувaње со отпaдот 

 Зaкон зa зaштитa нa природaтa и други зaконски и подзaконски aкти. 

Заштитата и унапредувањето на животната средина се остварува со 

воспоставување на систем на планирање на заштитата кој ќе овозможи 

навремено спречување на потенцијалните ризици и опасности, санирање на 

оштетените сегменти и зачувување на чистата животна средина преку 

континуирано предвидување, следење, спречување, ограничување и 

отстранување на негативните влијанија врз медиумите и областите на 

животната средина. 

Превентивната заштита на животната средина, како нераздвоен елемент 

на современото планирање, уредување и урбанизација на просторот игра клучна 

улога во донесувањето на планските решенија во сите фази од изработка на 

предметниот проект за инфраструктура. 

2.7.1.1 Мерки за управување со отпадот 
Согласно Законот за управување со отпад, создавачите на отпад се 

должни во најголема можна мера, да го избегнат создавањето на отпад и да ги 

намалат штетните влијанија на отпадот врз животната средина, животот и 

здравјето на луѓето. При управување со отпадот по претходно извршената 

селекција, отпадот треба да биде преработен по пат на рециклирање, повторно 

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

или пак да се искористи како извор на енергија. После соодветниот третман се 

препорачува задолжително депонирање на отпадните материи во депонија. 

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

трошоци за санација на евентуално предизвиканите нарушувања во животната 

средина. 

Со цел да се обезбеди заштита и унапредување на животната средина 

при изработка на Проектот за инфраструктура, за изградба на одлагалишта за 

одлагање на вишок на земјен материјал, потребно е да се почитуваат одредбите 

пропишани во законската регулатива од областа на заштитата на животната 

средина и подзаконските акти донесени врз нивна основа. 
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2.7.1.2 Мерки за заштита на воздухот 
Квалитетот на воздух е прецизиран во Уредбата за гранични вредности 

особено за нивоата и видовите на загадувачките супстанции во амбиентниот 

воздух и прагови на алармирање, рокови за постигнување на граничните 

вредности, маргини на толеранција за гранична вредност, целни вредности и 

долгорочни цели за озонот. Уредбата поставува гранични вредности за нивоата 

на концентрација, маргини за толеранција и рокови за постигнување на 

граничните вредности за сулфур диоксид, азот диоксид и азотен оксид, 

суспендирани честички со големина од десет микрометри (PM10), олово, бензин, 

јаглерод моноксид. 

Ширината на зоната за санитарна заштита зависи од класата во која спаѓа 

објектот што го загадува воздухот. Во зависност од ружата на ветрови, 

географско-климатските, топографските и метеоролошките услови, ширината на 

зоната за санитарна заштита според одделни страни може да биде поголема 

или помала. 

2.7.1.3 Мерки за заштита на водите 
Со Законот за води се уредени обврските кои се однесуваат на Правните 

и физичките лица кои испуштаат отпадни води, а кои се должни да инсталираат 

инструменти за мерење на испуштените количества на води и анализа на 

нивниот квалитет и да ги одржуваат инструментите во исправна состојба, да 

водат записи за извршените мерења и овие податоци да ги доставуваат до 

Министерството за животна средина и просторно планирање и Министерство за 

здравство. Квалитетот на водата во однос на специфичната цел за нејзината 

употреба, согласно Законот за води, е утврден преку класификација и 

категоризација на водните ресурси, езера, акумулации и подземни води. 

Со цел да се минимизира или целосно елиминира потенцијалната 

опасност од контаминација на водите од евентуално истекување или 

протекување на гориво, при изведувањето на градежните активности на 

предметното подрачје потребно е да се избегнува сервисирање на градежната 

опрема или полнење со гориво во близина на водните тела.  

Помошните и пратечките градежни објекти (магацински објекти за 

материјали, алати и гориво и други помошни објекти), кои ќе се користат во 

фазата на изградба, треба да бидат лоцирани на поголеми растојанија од 

коритото на водотекот и површините под шуми, квалитетни земјоделски 

површини, населени места и заштитено и предложено за заштита природно 

наследство. 

2.7.1.4 Мерки за заштита од бучава во животната средина 
Во насока на минимизирање на бучавата во периодот на градба, се 

препорачува употреба на современа механизација и запазување на дозволените 

нивоа на бучава во животната средина. 

При вршењето на предвидените активности да се превземат дејства за 

намалување на бучавата и вибрациите од опремата, со цел да се избегнат 
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негативните ефекти од бучавата и да се почитуваат пропишаните гранични 

вредности за дозволено ниво на бучава во животната средина. 

2.7.1.5 Заштита на биолошката разновидност и други природни богатства (Мерки 

за заштита на природата) 
Во современото планирање на просторот, мерките и активностите за 

заштитата на природата се насочени кон активно уредување и заштита на 

природата и средината во која човекот живее и работи.  

Доколку при изработка на документација од пониско ниво се дојде до 

одредени нови сознанија за природно наследство кое може да биде загрозено 

со изградбата, потребно е да се превземат мерки за заштита согласно со Закон. 

2.7.2 Мерки за заштита и спасување 
Согласно Законот за одбрана, Законот за заштита и спасување, Законот 

за пожарникарство и Законот за управување со кризи и другите позитивни 

прописи со кои е регулирана оваа област задолжително треба да се 

применуваат мерките за заштита и спасување.  

Мерките за заштита и спасување се остваруваат преку организирање на 

дејства и постапки од превентивен карактер, кои ги подготвува и спроведува 

Републиката преку органите на државната управа во областа за кои се оснивани.  

Мерките за заштита и спасување задолжитело се применуваат при 

планирањето и уредувањето на просторот, во плановите како и при изградба на 

градби и инфраструктура, согласно Уредбата за начинот на применување на 

мерките за заштита и спасување, при планирање и уредување на просторот и 

населбите, во проектите и изградба на објектите, како и учество во техничкиот 

преглед. 

Мерките за заштита и спасување се однесуваат на заштита од природни 

непогоди и други несреќи, во мир и во војна и од воени дејствија.  

Природни непогоди се земјотреси, поплави, лизгање на земјиште, снежни 

лавини, наноси, луњи, уривање на високи брани и насипи, суша, атмосферски и 

други непогоди. 

Други несреќи се пожари, големи несреќи во патниот, железничкиот и 

воздушниот сообраќај, несреќи во рудници, индустриски несреќи предизвикани 

од експлозии и други техничко-технлошки причини, паѓање на радиоактивни 

врнежи, прашини и талози, излевање на нафта и нафтени деривати, и други 

отровни хемикалии, екслозии на гасови, запалливи течности и гасови, како и 

други гориви материи кои со воздухот создаваат експлозивни смеси и други 

експлозивни материјали од поголем размер. 

2.7.2.1 Мерки за заштита од урнатини 
Заштита и спасување под урнатини, опфаќа превентивни и оперативни 

мерки. Превентивните мерки за заштита од урнатини се состојат од активности 

кои се планираат и спроведуваат со просторно и урбанистичко планирање и со 

примена на техничките нормативи при проектирањето и изведбата на зградите. 
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Да се изградат асеизмички градби, обезбедување слободен проток на 

сообраќајниците, обезбедување на депонија за складирање на градежен отпад 

при евентуални урнатини. Организацијата и спроведувањето на спасувањето од 

урнатини се утврдуваат во рамките на системот за заштита и спасување, се 

уредува со Уредбата за спроведување и спасување од урнатини. 

За планираната траса не се предвидуваат посебни урбанистички мерки за 

заштита од урнатини. 

2.7.2.2 Мерки за заштита од пожари 
Превентивни мерки за заштита и спасување од пожари, експлозии и 

опасни материи се активности кои се планираат и спроведуваат со нормативи 

при проектирање на градбите. 

Организацијата и спроведувањето на заштита од пожари која се 

остварува во рамките на системот за заштита и спасување се уредува со 

уредбата за спроведување на заштита и спасување од пожари. 

Во однос на диспозицијата на противпожарна заштита планскиот опфат 

во случај на пожар го опслужува противпожарната единица од Велес. 

Во процесот на планирањето треба да се води сметка за конфигурацијата 

на теренот, степенот на загрозеност од пожари и услови кои им погодуваат на 

пожарите, климатско-хидролошки услови, ружа на ветрови и слично, кои имаат 

влијание врз загрозеноста и заштитата од пожари. 

Заради успешна заштита од вакви појави се преземаат низа мерки за 

отстранување на причините за предизвикување на пожари, спречување на 

нивното ширење, гасење и укажување помош при отстранување на последиците 

предизвикани со пожари. Затоа е потребно планираната сообраќајна 

инфраструктура да овозможи непречена интервенција на противпожарните 

возила, доводната мрежа на вода да е со капацитет кој овозможува несметано 

функционирање на  надворешната хидрантна мрежа околу градбите во 

согласност со противпожарните норми и стандарди, водењето на останата 

инфрасруктура да е во инфраструктурни коридори, подземно поставени на 

безбедно меѓусебно растојание. 

2.7.3 Мерки за обезбедување на пристапност за лица со инвалидност 
За обезбедување услови за непречено движење на лица со инвалидитет 

во рамки на проектниот опфат важат одредбите од поглавје 13. Стандарди за 

мобилност и пристапност, членови 188-196, од Правилникот за урбанистичко 

планирање (Службен весник на Република С. Македонија број 225/2020). 

2.7.4 Мерки за заштита на природното и културното наследство 
Заштитата на природата се уредува преку заштита на биолошката и 

пределската разновидност и заштита на природното наследство, во заштитени 

подрачја и надвор од заштитени подрачја. 
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Во современото планирање на просторот, задачите на заштитата на 

природата се насочени особено на активно уредување и заштита на природата 

и животната средина, санирање на можните штети и повторно воспоставување 

на природната средина. 

Доколку при реализацијата на овој Урбанистички проект за 

инфраструктура и уредувањето на просторот се дојде до одредени нови 

сознанија за природни реткости кои можат да бидат загрозени, потребно е да се 

преземат мерки за заштита согласно со Законот за заштита на природата 

(Службен весник на Република Македонија број 67/2004, 14/2006, 84/2007, 

35/2010, 47/2011, 148/2011, 59/2012, 13/2013, 163/2013, 41/2014, 146/2015, 

39/2016, 63/2016). 

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 согласно член 65 од Законот за 

заштита на културно наследство (Службен весник на Република Македонија број 

20/2004, 71/2004, 115/2007, 18/2011, 148/2011, 23/2013, 137/2013, 164/2013, 

38/2014, 44/2014, 199/2014, 104/2015, 154/2015, 192/2015, 39/2016), односно 

веднаш да се запре со отпочнатите градежни активности и да се извести 

наслежната институција за заштита на културното наследство. 

 

Изработил, 
одговорен 

планер: 

Илија Плачков, 

дипл. инж. арх. 
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2.8 Прилози кон текстуален дел 

2.8.1 Извештај од извршена стручна ревизија 

2.8.2 Геодетски елаборат за ажурирана геодетска подлога 
 

  



Makedonski Telekom 
CA, VALENTINA 
STOJANOVA

Digitally signed by Makedonski 
Telekom CA, VALENTINA 
STOJANOVA 
Date: 2020.10.19 15:19:35 +02'00'

















РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

1109-1210/2020 од 19.10.2020 10:48:00 1109-1210/2020

Одделение за катастар на недвижности Велес

КООРДИНАТИ НА ТОЧКИ ОД ГЕОДЕТСКАТА РЕФЕРЕНТНА МРЕЖА

Y X H

ОДДЕЛЕНИЕ : ВЕЛЕС

Ознака (тип) на
геодетска точка

К.О : ВЕЛЕС ПАРЦЕЛА : 10322

162.99454618995.8757565789.222VE_PG_215

(име, презиме и потпис)

Овластено лице

Валентина СтојановаМ.П.

страна 1 од 1









Плаќањето е успешно завршено
Број на извршената трансакција: 3845265

Налог ПП50

Назив на налогодавач:
Валентина Стојанова

Датум на валута
19.10.2020

Панко Брашнар бр.4

Трансакциска сметка на

Назив на налогопримач:
НРБМ
Буџет на РМ

Банка на налогодавач:

Даночен број или ЕМБС:
7201893

Повикување на број:

Цел на плаќање:
Координати од геодетска мрежа

Потпис:

Трансакциска сметка на
100-0000000-630-95

Банка на налогопримач:
AKN 5

Износ:
104

Уплатна сметка:

Сметка на буџетски корисник:
2100100450-787-11

Приходна шифра и програма:
724116-20

Датум на уплата:
19.10.2020

Место на плаќање:
Интернет Casys cPay

преку МИПС

МКД

ВКУПНО ЗА ПРИЈАВА

АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА

ПРОВИЗИЈА

ВКУПНО ЗА НАПЛАТА

99

0

5

104
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1109-1210/2020

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

1109-1210/2020 од 19.10.2020 10:48:00

Б А Р А Њ Е

Од ДРУШТВО ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ТЕОВАДО ИНГ ДООЕЛ ВЕЛЕС, 7201893.
ПАНКО БРАШНАР 4, ___.

Барам да ми се издадат следните податоци:

1. Имотен лист број: ______ за КП број: ______, КО: ______.

3. Извод од катастарски план за КП број: ______, КО: ______.

5. Извод од план за инфраструктурни објекти број: ______.

7. Уверение за историски преглед на извршените запишувања за инфраструктурен објект број: ______

11. Евидентен лист за згради и другио бјекти број: ______, КО: ______.

13. Лист за времени објекти број: ______, КО ______.
14. Пописен лист со незапишани права број: ______, КО: ______.
15. Координати на точка од геодетската референтна мрежа на КП број: 10322, КО: ВЕЛЕС - ВЕЛЕС.
16. Координати на детална точка ______, КП: ______.

* Податоците за ЕМБГ/ЕМБС на лицата запишани во ГКИС, се пополнуваат доколку подносител на барањето е лично
запишаниот носител или од него ополномоштено лице

22. Други податоци: КП: ______.

за издавање на податоци од ГКИСKO ВЕЛЕС

2. Имотен лист за инфраструктурен објект број: ______.

4. Извод од катастарски план со координати за КП број: ______, КО: ______.

6. Уверение за историски преглед на извршените запишувања за КП број: ______.

9. Лист за предбележување на градба број: ______ на КП број: ______, КО ______.

8. Уверение за историски преглед на извршените запишувања за КП број: ______, број на
зграда______,влез______,кат______,посебен дел од згради (стан/деловна просторија)______,
KO______

10. Лист за предб. на инфраст. објект број: ______ на КП број: ______, КО ______.

12. Евидентен лист за инфраструктурен објект број: ______.

17. Фотокопија од етажна скица ______.
18. Уверение за канцелариска идентификација за КП број: ______од КЗ/КН, КО______.
19. Уверение дека лицето не е запишано како носител на право во КН.
20.Список индикации за КП број: ______, КО: ______.
21. Список на катастарски парцели низ кои поминуваа инфраструктурен објект бр. ______.
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Дата 19.10.2020

Подносител на барањето

______________________

ДРУШТВО ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ

(име,презиме и потпис)



Плаќањето е успешно завршено
Број на извршената трансакција: 3845213

Налог ПП50

Назив на налогодавач:
Валентина Стојанова

Датум на валута
19.10.2020

Панко Брашнар бр.4

Трансакциска сметка на

Назив на налогопримач:
НРБМ
Буџет на РМ

Банка на налогодавач:

Даночен број или ЕМБС:
7201893

Повикување на број:

Цел на плаќање:
Издавање на податоци во дигитална форма

Потпис:

Трансакциска сметка на
100-0000000-630-95

Банка на налогопримач:
AKN 5

Износ:
1404

Уплатна сметка:

Сметка на буџетски корисник:
2100100450-787-11

Приходна шифра и програма:
724116-20

Датум на уплата:
19.10.2020

Место на плаќање:
Интернет Casys cPay

преку МИПС

МКД

ВКУПНО ЗА ПРИЈАВА

АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА

ПРОВИЗИЈА

ВКУПНО ЗА НАПЛАТА

1242

0

62

1404

ЗАВЕРКА НА ГЕОДЕТСКИ ЕЛАБОРАТ                                                                          100.00
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1109-1209/2020

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

1109-1209/2020 од 19.10.2020 10:39:36

Б А Р А Њ Е

Од ДРУШТВО ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ТЕОВАДО ИНГ ДООЕЛ ВЕЛЕС, 7201893.
ПАНКО БРАШНАР 4, ___.

Барам да ми се издадат следните податоци:

1. Имотен лист број: ______ за КП број: ______, КО: ______.

3. Извод од катастарски план за КП број: ______, КО: ______.

5. Извод од план за инфраструктурни објекти број: ______.

7. Уверение за историски преглед на извршените запишувања за инфраструктурен објект број: ______

11. Евидентен лист за згради и другио бјекти број: ______, КО: ______.

13. Лист за времени објекти број: ______, КО ______.
14. Пописен лист со незапишани права број: ______, КО: ______.
15. Координати на точка од геодетската референтна мрежа на КП број: ______, КО: ______.
16. Координати на детална точка ______, КП: ______.

* Податоците за ЕМБГ/ЕМБС на лицата запишани во ГКИС, се пополнуваат доколку подносител на барањето е лично
запишаниот носител или од него ополномоштено лице

22. Други податоци: КП: 10322.

за издавање на податоци од ГКИСKO ВЕЛЕС

2. Имотен лист за инфраструктурен објект број: ______.

4. Извод од катастарски план со координати за КП број: ______, КО: ______.

6. Уверение за историски преглед на извршените запишувања за КП број: ______.

9. Лист за предбележување на градба број: ______ на КП број: ______, КО ______.

8. Уверение за историски преглед на извршените запишувања за КП број: ______, број на
зграда______,влез______,кат______,посебен дел од згради (стан/деловна просторија)______,
KO______

10. Лист за предб. на инфраст. објект број: ______ на КП број: ______, КО ______.

12. Евидентен лист за инфраструктурен објект број: ______.

17. Фотокопија од етажна скица ______.
18. Уверение за канцелариска идентификација за КП број: ______од КЗ/КН, КО______.
19. Уверение дека лицето не е запишано како носител на право во КН.
20.Список индикации за КП број: ______, КО: ______.
21. Список на катастарски парцели низ кои поминуваа инфраструктурен објект бр. ______.
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Дата 19.10.2020

Подносител на барањето

______________________

ДРУШТВО ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ

(име,презиме и потпис)



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

1110-64/2020 од 19.10.2020 15:16:47 1110-64/2020

Одделение за катастар на недвижности Велес

за електронска заверка на геодетски елаборат

Извршена е електронска заверка на геодетскиот елаборат за Геодетски елаборат за
ажурирана геодетска подлога, изработен од: ДРУШТВО ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ
ТЕОВАДО ИНГ ДООЕЛ ВЕЛЕС, заведена под број: zip од 19.10.2020 година.
Со заверката се потврдува дека при изработката на геодетскиот елаборат се
користени податоци од Геодетско - катастарскиот информационен систем.
Геодетскиот елаборат е доставен во електронска форма преку Е- шалтерот на
Агенцијата за катастар на недвижности, на 19.10.2020 15:16:47 часот.

И З В Е С Т У В А Њ Е

(име и презиме, потпис)

Службено лице

ДРУШТВО ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ
ТЕОВАДО ИНГ ДООЕЛ ВЕЛЕСМ.П.

www.katastar.gov.mk

Податоци за сертификатот на АКН на Р. Македонија
Издаден на: Elektronski Salter
Издавач: KibsTrust Qualified Certificate Services
Сериски број: 45 77 6d ca
Валиден до: 29.08.2021
Датум и час на потпишување: 19.10.2020 во 15:25:58
Документот е дигитално потпишан и е правно валиден



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

1110-64/2020 од 19.10.2020 15:16:47 1110-64/2020

Одделение за катастар на недвижности Велес

за електронска заверка на геодетски елаборат

Извршена е електронска заверка на геодетскиот елаборат за Геодетски елаборат за
ажурирана геодетска подлога, изработен од: ДРУШТВО ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ
ТЕОВАДО ИНГ ДООЕЛ ВЕЛЕС, заведена под број: 08-238/3 од 19.10.2020 година.
Со заверката се потврдува дека при изработката на геодетскиот елаборат се
користени податоци од Геодетско - катастарскиот информационен систем.
Геодетскиот елаборат е доставен во електронска форма преку Е- шалтерот на
Агенцијата за катастар на недвижности, на 19.10.2020 15:16:47 часот.

И З В Е С Т У В А Њ Е

(име и презиме, потпис)

Службено лице

ДРУШТВО ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ
ТЕОВАДО ИНГ ДООЕЛ ВЕЛЕСМ.П.

www.katastar.gov.mk



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

1110-64/2020 од 19.10.2020 15:16:47 1110-64/2020

Одделение за катастар на недвижности Велес

за електронска заверка на геодетски елаборат

Извршена е електронска заверка на геодетскиот елаборат за Геодетски елаборат за
ажурирана геодетска подлога, изработен од: ДРУШТВО ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ
ТЕОВАДО ИНГ ДООЕЛ ВЕЛЕС, заведена под број: DXF од 19.10.2020 година.
Со заверката се потврдува дека при изработката на геодетскиот елаборат се
користени податоци од Геодетско - катастарскиот информационен систем.
Геодетскиот елаборат е доставен во електронска форма преку Е- шалтерот на
Агенцијата за катастар на недвижности, на 19.10.2020 15:16:47 часот.

И З В Е С Т У В А Њ Е

(име и презиме, потпис)

Службено лице

ДРУШТВО ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ
ТЕОВАДО ИНГ ДООЕЛ ВЕЛЕСМ.П.

www.katastar.gov.mk



УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА 
за центар на град Велес, Општина Велес 

 

ДГППУ ТИПИНГ ДООЕЛ ВЕЛЕС   тех. бр 0206-12/20 
Илија Плачков, дипл. инж. арх., овл. бр. 0.0357 

 

3 Графички дел 

3.1 Извод од урбанистички план 

3.1.1 Извод од ГУП 

3.1.2 Извод од ДУП 

3.1.3 Извод од ДУП 

3.2 Ажурирана геодетска подлога 

3.3 Урбанистичко решение 



 
 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

 
 

         
 
ОПШТИНА ВЕЛЕС 
Бр. 13-4570/2 
Од  27.11.2020 година  
 
 

ИЗВОДОТ ЗА: изработка на Детален урбанистички план  

СОДРЖИ: 
1. ГРАФИЧКИ  ДЕЛ :  

Заверена копија од: 
 Синтезен план; 
 Урбани единици и блокови и; 
 Основна сообраќајна инфраструктура во идентична форма со граница на плански 

опфат за кој се однесува барањето за извод со: 
- легенда 
- профили на преимарна сообраќајна инфраструктура 
- табела со билансни показатели  

 
2. ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ: 

 Заверена копија од: Предложени плански решенија за уредување на просторот 
А. Елементи од просторните планови релевантни за идниот развој на градот Велес 
Б. Погодности и ограничувања на идниот просторен развој на градот 
В. Програмски поставки на идниот развој 
Г. Проекција на идниот развој 
Г. Организација на градот во урбани единици и блокови 
Д. План на развој 
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ИЗВОД ОД ПЛАН БРОЈ: / 
ГУП: Генерален урбанистички план на  
град Велес 
Плански период: 2003-2018 година. 

Одлука бр.: 0701-2035/2 од 30.05.2006  година 

М 1:5000ДЛ: /     М 1:5000 

ИЗГОТВИЛ  
инж.арх. Маринела Велковска  
 
 
 
 
КОНТРОЛИРАЛ  
Раководител на одделение за урбанизам 
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РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

 
 

         
 
Република Македонија       
Општина Велес 
бр.13-4570/3 
     27.10.2020 година 

ИЗВОД ЗА: Изработка на Детален урбанистички план 
 
 
 
 
СОДРЖИ: 
 
1. Графички  дел: 
 Заверена копија од: Сообраќај 

 
 
2. Текстуален дел: прилог 
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Маринела Велковска,  диа 
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СТОПАНСКИ ОБЈЕКТ

СТАНБЕН ОБЈЕКТ

ПОМОШЕН ОБЈЕКТ

ПОКРИЕНА ТЕРАСА

ОБЈЕКТ ВО ИЗГРАДБА

ДИВОГРАДБИ

ТРАФОСТАНИЦА

КИОСК

НОВОИЗГРАДЕН СТОПАНСКИ ОБЈЕКТ

НОВОИЗГРАДЕН СТАНБЕН ОБЈЕКТ

НОВОИЗГРАДЕН ПОМОШЕН ОБЈЕКТ

ПОНИШТЕН ОБЈЕКТ

БЕТОНСКИ ЅИД СО ЖИЧАНА ОГРАДА

ПОТПОРЕН БЕТОНСКИ ЅИД

ЖИЧАНА ОГРАДА

ПАДНИ ЛИНИИ

ВОДЕН ТЕК

ШАХТИ

ЕЛЕКТРИЧЕН ОРМАР

ЕЛЕКТРИЧЕН СТОЛБ

ТЕЛЕФОНСКИ СТОЛБ

ГРАДИНА

ЛОЗЈЕ

СТОЛБ ЗА ОСВЕТЛУВАЊЕ

ГРАНИЦА НА КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА
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ЛЕГЕНДА:

ГРАНИЦА НА ПЛАНСКИ/ПРОЕКТЕН ОПФАТ /1.71ha/

КОЛОВОЗ

ТРОТОАР

ЈАВНО ЗЕЛЕНИЛО

ОСОВИНА НА СООБРАЌАЈНИЦА

ЕЛЕМЕНТИ НА СООБРАЌАЈНИЦА

ВЕЛОСИПЕДСКА ПАТЕКА

ПРАВЕЦ НА ПАД

ДОЛЖИНА НА ДЕЛНИЦА

ПАД

КОТА НА ПЛАНИРАНА СООБРАЌАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

167.50

КЛАСА НА НАМЕНА: Е1 - СООБРАЌАЈНИ ИНФРАСТРУКТУРИ

ГРУПА НА КЛАСИ НА НАМЕНА: ГРАДБИ ОД НИСКОГРАДБАТА - ИНФРАСТРУКТУРА

НАМЕНА: Е1.1 - ЈАВНИ ПАТИШТА СО ПРАТЕЧКИТЕ ГРАДБИ И ИНСТАЛАЦИИ

3.5 3.52 2

ТТ К

72 2

11

ПРЕСЕК 1-1

СОБИРНА УЛИЦА

/ПРОФИЛ СОГЛАСНО ГУП/

2.75 2.751.5 1.5

ТТ К

5.51.5 1.5

8.5

ПРЕСЕК 2-2

СТАНБЕНА УЛИЦА

3.5 3.52.5 2

ТК

74.5 2

13.5

ПРЕСЕК 3-3

СОБИРНА УЛИЦА

/ПРОФИЛ СОГЛАСНО ГУП/

ВПТ

2 3.5 3.52 2

Т К

72 2

11

ПРЕСЕК 4-4

СОБИРНА УЛИЦА

/ПРОФИЛ СОГЛАСНО ГУП/

Т

3 32 2

ТТ К

62 2

10

ПРЕСЕК 5-5

СТАНБЕНА УЛИЦА

3.25 3.252 2

ТТ К

6.52 2

10.5

ПРЕСЕК 6-6

СОБИРНА УЛИЦА

/ПРОФИЛ СОГЛАСНО ГУП/

3.25 3.252 2

ТТ К

6.52 2

10.5

ПРЕСЕК 7-7

СЕРВИСНА УЛИЦА

3.25 3.253 2

ТТ К

6.53 2

11.5

ПРЕСЕК 8-8

СОБИРНА УЛИЦА

/ПРОФИЛ СОГЛАСНО ГУП/

3.5 3.52.5 6

ВП К

75 6

18

ПРЕСЕК 9-9

СОБИРНА УЛИЦА

/ПРОФИЛ СОГЛАСНО ГУП/

ТТ

2.5 3.252.25 2

ТВП К

6.54.75 2

13.25

ПРЕСЕК 10-10

СОБИРНА УЛИЦА /СОГЛАСНО ГУП/

ПЕШАЧКА УЛИЦА /СОГЛАСНО ДУП/

2.5

Т

3.25

НУМЕРИЧКИ ПОДАТОЦИ ЗА НЕПАРЦЕЛИРАНОТО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ОПШТА УПОТРЕБА

Опфат

Коловоз

Тротоар
Јавно зеленило

Велосипедска патека
Вкупно

[m²] [%] [m²] [%] [m²] [%] [m²] [%] [m²] [%]

1
8479,61

49.53
7152,31

41.78
396,65

2.32
1092,00

6.38
17120,57

100.00

Вкупно

8479.61 49.53 7152.31 41.78 396.65 2.32 1092.00 6.38 17120.57 100.00

ВОДОВОДНИ ИНСТАЛАЦИИ ПОСТОЈНИ - ЈКП Дервен - PE

ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА ПОСТОЈНИ - ЈКП Дервен - Бет

ЕЛЕКТРИКА ПОСТОЈНА - ЕВН - EVN_10(20)_Podzemni_vrski

ЕЛЕКТРИКА ПОСТОЈНА - ЕВН - EVN_0_4_Podzemna_mreza

ЕЛЕКТРИКА ПОСТОЈНА - ЕВН - EVN_0_4_Nadzemna_mreza

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ ПОСТОЈНИ - АЕК - KANAL

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ ПОСТОЈНИ - АЕК - OPTICKI_KABEL

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ ПОСТОЈНИ - АЕК - BAKAREN_KABEL

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ ПОСТОЈНИ - АЕК - KOAKSIJALEN_KABEL

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ ПОСТОЈНИ - АЕК - ETERNET_KABEL

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ ПОСТОЈНИ - МКТ - Kabelska_Kanalizacija

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ ПОСТОЈНИ - МКТ - Opticki_Komunikaciski_Kabli

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ ПОСТОЈНИ - МКТ - Bakarni_Komunikaciski_Kabli

L=200.00 m

I=7.28%

Е1.1

ПГЛ

ПОДЗЕМНА ГРАДЕЖНА ЛИНИЈА

РЛ

РЕГУЛАЦИОНА ЛИНИЈА

РЕГУЛАЦИОНА ЛИНИЈА СОГЛАСНО ГУП

НАМЕНА: Е2.1 - ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ
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