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Врз основа на одредбите од Законот за просторно и урбанистичко планирање
(Сл. Весник на РМ бр. 32/2020), го донесува следното

РЕШЕНИЕ
за одредување на одговорен планер на Планската документација
Се одредува за одговорен планер Томе Тимов д.и.а. (со Овластување бр.0.0080)
и планер-соработник Васил Тимов (со Овластување бр.0.0582) за изработка на
Изменување и дополнување на дел од Блок 5 од УПС за село Богородица, КО
Богородица, Општина Гевгелија.

Април, 2022
Струмица

Управител,
Томе Тимов д.и.а.

ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ

ПЛАНСКА ПРОГРАМА
За изработка на Изменување и дополнување на дел од Блок 5 од УПС за село
Богородица, КО Богородица, Општина Гевгелија.
ВОВЕД
Изменување и дополнување на дел од Блок 5 од УПС за село Богородица, КО
Богородица, Општина Гевгелија. да се изработи во согласност со постојната состојба,
Планската Програма, одредбите од постоечкиот УП за с. Богородица и важечката
законска регулатива.
Изготвувањето на планската докуменатција се врши во согласност со Законот за
просторно и урбанистичко планирање (Сл. весник на Р.М.32/2020), Правилникот за
стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Сл. весник на Р.М. 225/20 и
219/21 ) и Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на
општина Гевгелија за 2022 година.
АНАЛИЗА НА ПОСТОЕЧКАТА СОСТОЈБА
Анализата е извршена за потребите на Планската програма и е од
информативен карактер, додека подетална анализа е предмет на работа на планската
документација.
Предметниот плански опфат е ограничен со осовините на улиците: Сервисна 2 и
Станбените улици 18, 21 и 22 кои формираат една целина на дел од Блок 5 од УП за
с. Богородица .
На КП 1117/15 постои легализирана градба со намена Б5-Хотел , легализирана
со Решение УП1 бр. 09-2472 од 18.10.2013 година. за утврдување правен статус на
бесправно изграден објект.
Останатите градежни парцели се главно изградени со градби со намена А1-5 куќи
во состав на селско стопански двор. Единствено на КП 117/1 и кП 1117/13 не постојат
реализирани градби.
Планираната сообраќајна инфраструктура не е изградена.
ПОСТОЕЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
За постоечкиот плански опфат важат одредбите од УПС за село Богородица
Блок 1,2,3,4,5,6 и 7 усвоен со Одлука бр.09-360/1 од 10,02,2016 година.
Изводот од споменатата планска документација е приложен изворно во оваа
планска програма.
Од увидот во постоечката планска документација евидентно е несовпаѓањето
на границите на градежните парцели со границите на катастарските парцели и
неопходна е нивна синхронизација со дигиталните податоци од Агенцијата на катастар
на недвижности, а со цел олеснета и непречена реализација, односно овозможување
услови за реален и изводлив развој на градбите во рамки на планскиот опфат..
АНАЛИЗА на степенот и начинот на реализациија на важечкиот
урбанистички план.
Како што е веќе наведено, градежните парцели се главно изградени со градби со
намена А1-5 куќи во состав на селско стопански двор. Единствено на КП 117/1 и кП
1117/13 не постојат реализирани градби.
На КП 1117/15 постои легализирана градба со намена Б5-Хотел.
За реализација на градби на останатите катастарски парцели како и за
вклопување на веќе реализираните градби во планскиот опфат, неопходна e
изработката на Измена и дополнување на постоечката планска документација .
АНАЛИЗА на потребите на граѓаните што живеат во или во близина на
планскиот опфат како и потребите од просторен развој
Постои интерес на сопственкот на легализираната градба на КП 1117/15 да ја
пренамени постоечката градба со намена Хотел, во градба со намена А3.3 - Згради

за престој на пензионери, стари и немоќни лица. За задоволување на пропишаните
стандарди за ново планираната намена,и во функција на обезбедување на потребната
дворна површина, неопходно е да се зголеми градежната парцела со нејзино
спојување со КП 1117/13 која во моментот претставува градежно неиградено земјиште
и е во сопственост на Р.М.
Со предметната урбанизација воедно ќе се разрешат и неусогласеностите на
границите на сите градежни парцели во опфатот со границите на катастарските
парцели кое е од интерес на сите сопственици во планскиот опфат.
Со реализација на градбите воедно ќе се поттикне и реализација на
комплетната сообраќајна и комуналната инфраструктура на планскиот опфат, кое ќе
придонесе за целокупната градежна уреденост на селото.
ЦЕЛИ
Изработката на Изменување и дополнување на дел од Блок 5 од УПС за село
Богородица, КО Богородица, Општина Гевгелија има цел:
- Да изврши урбанизација на конкретниот плански опфат со пренамена на
постоечката градба на КП 1117/15 со намена Хотел, во градба со намена А3.3 Згради за престој на пензионери, стари и немоќни лица, и зголемување на
градежната парцела со нејзино спојување со КП 1117/13 која во моментот претставува
градежно неиградено земјиште и е во сопственост на Р.М.
- да ги усогласи границите на градежните парцели со нивните катастарски
граници на ниво на планки опфат.
Да ги дефинира сите архитектонско - урбанистички параметри за градење, во
дозволените граници со актуелната законска регулатива и подзаконските акти.
ПЛАНСКИ ОПФАТ И НАМЕНА
- Плански опфат: Границите на планскиот опфат се дефинирани во графичкиот
дел кој е составен дел на Планската програма и треба да бидат опишани во планската
документација со координати по X и Y.
Предметниот плански опфат е ограничен со осовините на улиците: Сервисна 2 и
Станбените улици 18, 21 и 22 кои формираат една целина на дел од Блок 5 од УП за
с. Богородица .
Класа на намена: Градбите во предметниот плански опфат се планираат со
намени А1-5 куќи во состав на селско стопански двор и А3,3 - Згради за престој на
пензионери, стари и немоќни лица
ИНФРАСТРУКТУРА
Во подрачјето на планскиот опфат нема изградена сообраќајна инфраструктурна
мрежа.
Да се прибават сите потребни податоци од надлежните комунални претпријатија
согласно со Законот за просторно и урбанистичко планирање планирање (Сл. Весник
на РМ бр. 32/20) и Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање
(Сл. весник на Р.М. 225/20 и 219/21).
Да се почитуваат постоечките и по потреба да се предвидат нови приклучоци на
инфраструктурната
мрежа во склад со добиените податоци од надлежните
институции.
МЕТОДОЛОГИЈА
Основа за изработка на Измената на УПС Богородица во дефинираниот плански
опфат ќе бидат Условите за градење од постоечката планска документација и оваа
Планска програма. Планот да се изработи врз основа на методологијата која
произлегува од одредбите утврдени со Законот за просторно и урбанистичко
планирање планирање (Сл. Весник на РМ бр.32/20 и Правилникот за стандарди и
нормативи за урбанистичко планирање (Сл. весник на Р.М. 225/20 и 219/21).

СОДРЖИНА НА ПЛАНСКАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ДУП-от треба да се изработи во согласност со Законот за просторно и
урбанистичко планирање (Сл. Весник на РМ бр.32/20) и Правилникот за стандарди и
нормативи за урбанистичко планирање (Сл. весник на Р.М. 225/20 и 219/21). При
изработката на планот потребно е да се почитува и другата законска регулатива што го
допира планирањето и намената на просторот.
Изработил:
Томе Тимов , диа

Одобрил:

ГРАФИЧКИ ДЕЛ

Прилог 2
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

ИЗВОД ОД ПЛАН БРОЈ: ______

ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА

Број:11-271/2 од 23.03.2022год.
Сектор за урбанизам, архитектура,
градежништво и заштита на животна средина
.

УП за село: БОГОРОДИЦА
Одлука бр: 09-360/1 од 10.02.2016год.
Намена: A1 – ДОМУВАЊЕ ВО СТАНБЕНИ КУЌИ

(компатибилни со Б1---max 30%)
Е1- КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА (улици)
Дел од Блок 5 К.О.Богородица
Опфат ограничен со осовините на сообраќајниците
„Сервисна ул.2“, „Станбена ул. 18“, „Станбена ул. 21“ и
„Станбена ул. 22“
ДЛ: 5, 3, 4

М 1: 1000

ИЗВОДОТ ЗА ДЕЛ ОД БЛОК 5 ОД УПС ЗА С. БОГОРОДИЦА
СОДРЖИ:
1.

ГРАФИЧКИ ДЕЛ:

Заверена копија од: синтезен план во идентична форма со граница на плански опфат за кој се однесува барањето
-

за извод со
легенда
табела со нумерички показатели

2.

ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ:

Заверена копија од: општите и посебните услови за градење, параметри за споредување на планот, мерки за
заштита на културно наследство, на природата и животната средина, мерки за заштита и спасување, мерки за движење
на хендикепирани лица и сл.

3.

ПОДАТОЦИ ЗА ПОСТОЈНА ИНФРАСТРУКТУРА И ПРИКЛУЧОЦИ

изготвил:
Ивана Баламовска Илиева,
ОВЛАСТЕНО ЛИЦЕ ОД ОПШТИНАТА

__________________________

Ирена Томчева

М.П

1. ГРАФИЧКИ ДЕЛ:

Синтезен план:

Прилог 2

Прилог 2
Табела со нумерички показатели:

Прилог 2

Прилог 2

Прилог 2

Прилог 2

Прилог 2

Прилог 2

Прилог 2
1. ГРАФИЧКИ ДЕЛ:

Сообраќаен и нивелациски план:

Прилог 2

Прилог 2

Прилог 2

Прилог 2

Прилог 2

Прилог 2
1. ГРАФИЧКИ ДЕЛ:

Инфраструктурен план:

Прилог 2

Прилог 2

Прилог 2
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7. USLOVI ZA IZGRADBA
7.1. OP{TI USLOVI ZA IZGRADBA
1.1 So ovie uslovi za izgradba se utvrduvaat osnovnite principi, uslovi i
tehni~ko-urbanisti~ki normi koi ovozmo`uvaat primena i sproveduvawe na
koncepciite od Urbanisti~kiot plan za selo Bogorodica, (blok 1,2,3,4,5,6 i 7), KO
Bogorodica, Op[tina Gevgelija. Uslovite za izgradba ]e se primenuvaat na
celiot planski opfat ~ii granici i meri se dadeni vo grafi~kiot prilog vo
R=1:1000.
Vkupnata povr[ina na planskiot opfat iznesuva 89.27 ha.
Ovie Op[ti uslovi za izgradba se sostaven del na izraboteniot
Urbanisti~ki plan za selo Bogorodica, (blok 1,2,3,4,5,6 i 7), KO Bogorodica,
Op[tina Gevgelija. Planskata dokumentacija e rabotena vo soglasnost so
Zakonot za Prostorno i urbanisti~ko planirawe (Sl. vesnik na R.M. br.51/05
,137/07, 24/08, 91/09 ,124/10 ,18/11,53/11, 60/11 i 144/12), Pravilnikot za standardi
i normativi za urbanisti~ko planirawe ("Sl.vesnik na R.M." br. 63/12 i 126/12),
kako i Pravilnikot za pobliska sodr`ina, razmer i na~in na grafi~ka obrabotka
na urbanisti~kite planovi ("Slu`ben vesnik na RM" br. 78/06).
So ovoj plan se ureduva namenata i na~inot na koristewe na prostorot,
kako i uslovite za gradewe na predvidenite objekti.
Vo planot se zastapeni osnovni klasi na nameni:

A1-domuvawe vo stanbeni ku]i,
B2-golemi trgovski edinici,
B5-hotelski kompleksi,
V1-obrazovanie i nauka,
V2-zdravstvo i socijalna za[tita (detska gradinka),
V3- kultura,
V5-verski institucii (crkva),
D1-parkovsko zelenilo,
D2-za[titno zelenilo,
D3-sport i rekreacija,
D4-memorijalni prostori,
G2-lesna industija,
G3-servisi,
G4-stovari[ta i
E2-komunalna suprastruktura (trafostanici), vo soglasnost so ~l. 28 od
Pravilnikot za standardi i normativi za urbanisti~ko planirawe ("Sl.vesnik na
R.M." br. 63/12 i 126/12).
Osnovnite grupi na klasi na namena na zemji[teto vo planskiot opfat se:
 A-DOMUVAWE A1- domuvawe vo stanbeni ku]i,
 B-KOMERCIJALNI i DELOVNI NAMENI B2- golemi trgovski edinici;
B5- hotelski kompleksi;
 V-JAVNI INSTITUCII V1- obrazovanie i nauka;
V2-zdravstvo i socijalna za[tita (detska gradinka)
V3-kultura
V5-verski institucii (crkva)
 G-PROIZVODSTVO, DISTRIBUCIJA I SERVISI G2- lesna industrija;
G3- servisi i
G4-stovari[ta
 D-ZELENILO I REKREACIJA D1- parkovsko zelenilo
D2-za[titno zelenilo
D3- sport i rekreacija
дооел “НИМАЕР” – СТРУГА д.е. СКОПЈЕ

Тех.бр 29/12
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D4- memorijalni prostori
 E-INFRASTRUKTURA E2- komunalna suprastruktura (trafostanici)

1.2 Sostaven del na ovie Uslovi za izgradba se Dokumentacionata osnova i
Planskata dokumentacija za predmetniot Urbanisti~ki plan za selo Bogorodica,
(blok 1,2,3,4,5,6 i 7), KO Bogorodica, Op[tina Gevgelija, so svoj tekstualen i
grafi~ki del vo razmer R=1:1000.
Grafi~kiot del go so~inuvaat prilozi od dokumentaciona osnova: Izvod
od Prostoren plan na RM-uslovi za planirawe na prostorot za selo Bogorodica
KO Bogorodica, Op[tina Gevgelija, A`urirana geodetska podloga, Bespravno
izgradeni gradbi,
Inventarizacija na izgraden grade`en fond i
Inventarizacija na komunalna infrastruktura, i planska dokumentacija:
Regulacionen plan i Plan na povr[ini za gradewe, Soobra]aen i Nivelaciski
plan, Infrastrukturen plan i Sintezen plan.
1.3 Granicata na planskiot opfat na Urbanisti~kiot plan za selo Bogorodica,
(blok 1,2,3,4,5,6 i 7), KO Bogorodica, Op[tina Gevgelija, pretstavuva opfatot koj se dvi`i:

Na sever odi po severozapadnata strana na nadvore[niot trotoar na novoplaniranata
stanbena ulica ″20″, ostro skr[nuva kon jugoistok po nadvore[niot trotoar na
novoplaniranata stanbena ulica ″22″, do presekot so servisnata ulica ″2″, od kade
prodol`uva po nadvore[niot trotoar na istata do presekot so novoplaniranata
industriska ulica ″10″, od kade skr[nuva kon jug po nadvore[niot trotoar na predhodno
spomenatata inustriska ulica se do presesekot so servisnata ulica ″7″, od kade
prodol`uva na istok do presekot so novoplaniranata servisna ulica ″6″, pa prodol`uva
na jug po nadvore[niot trotoar na istata se do presekot so servisnata ulica ″5″, od kade
ostro skr[nuva kon zapad, pa prodol`uva da odi jugozapadno po nadvore[niot trotoar
na novoplaniranata stanbena ulica ″25″, ja se~e K.P.Br.2802, pa prodol`uva kon
severozapad po predhodno navedenata stanbena ulica ″25″, pri [to ja zaobikoluva
novoplaniranata pe[a~ka pateka ″61″, pa prodol`uva kon severozapad po nadvore[nata
strana na trotoarot na novoplaniranata stanbena ulica ″31″, gi zaobikoluva
novoplaniranite pe[a~ki pateki ″62″ i ″63″, ja se~e servisnata ulica ″5″, pa prodol`uva
kon severozapad po nadvore[niot trotoar na servisnite ulici ″1″ i ″4″, granicite na
K.P.Br. 3024, trotoarot na novoplanirana stanbena ulica ″16″, pa gi zaobikoluva K.P.Br
3028, K.P.Br 3029/2 i K.P.Br 3029/1, gi se~e K.P.Br 3034 i K.P.Br 3035, ja zaobikoluva
novoplaniranata pre[a~kata pateka ″64″, se do presekot so novoplaniranata stanbena
ulica ″18″, kade prodol`uva po nadvore[niot trotoar na istata, gi se~e servisnata ulica
″3″, K.P.Br 2985/1, K.P.Br 2985/2, i prodol`uva kon jugoistok po nadvore[niot trotoar na
novoplaniranata ulica ″18″, ja se~e K.P.Br 1116 i se zatvora planskiot opfat.
Povr[inata na planiraniot opfat iznesuva 89.27 ha.
1.4 Grade`noto zemji[te e zemji[te ~ija [to namena i na~in na koristewe se
utvrduva so planskata dokumentacija, a statusot go dobiva so samoto usvojuvawe
na ovoj Urbanisti~ki plan za selo Bogorodica, (blok 1,2,3,4,5,6 i 7), KO
Bogorodica, Op[tina Gevgelija. Grade`noto zemji[te vo primarna podelba se
deli na parcelizirano grade`no zemji[te za poedine~no gradewe i upotreba i
neparcelizirano za op[ta upotreba vo soglasnost so ~l. 10 od Pravilnikot za
standardi i normativi za urbanisti~ko planirawe ("Sl.vesnik na R.M." br. 63/12
i 126/12).
1.5 Regulatornite linii se planski odredbi vo grafi~kiot del na
urbanisti~kiot plan koi go razgrani~uvaat grade`noto zemji[te od aspekt na
nositelite na pravoto za gradewe. Regulatornite linii se regulaciona linija i
granica na grade`nata parcela koi se definirani vo planot vo soglasnost so
~l.13 i ~l.14 od Pravilnikot za standardi i normativi za urbanisti~ko
planirawe ("Sl.vesnik na R.M." br. 63/12 i 126/12).

1.6 Grade`na parcela e ograni~en del od grade`no zemji[te so ist nositel na

pravoto na gradewe i e definirana vo soglasnost so ~len 18 i ~len 19 od
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Pravilnikot za standardi i normativi za urbanisti~ko planirawe ("Sl.vesnik
na R.M." br. 63/12).
Formiranata grade`na parcela se poklopuva so prostorot koj go zavzema i
go koristi sopstvenikot na katastarskata parcela so nezna~itelno namaluvawe
na katastarskata parcela zaradi oformuvawe na soobra]ajnica.
1.7 Namenata na zemji[teto i namenata na povr[inite za gradba se baziraat na
ovoj Urbanisti~ki plan za selo Bogorodica, (blok 1,2,3,4,5,6 i 7), KO Bogorodica,
Op[tina Gevgelija.
Pokonkretno objasnuvawe na sistemot na klasi na nameni e dadena vo ~l. 29
od Pravilnikot za standardi i normativi za urbanisti~ko planirawe
("Sl.vesnik na R.M." br. 63/12 i 126/12), prema grupite na klasi na nameni i vo
vovedniot del na ovie Op[ti uslovi za gradewe.

1.8 Posebno se prepora~uva vodewe smetka za kompatibilni klasi na namena [to
e vo soglasnost so Pravilnikot za standardi i normativi za urbanisti~ko
planirawe ("Sl.vesnik na R.M." br. 63/12 i 126/12).
1.9 Grade`na linija e planska odredba koja pretstavuva granica na povr[inata
za gradewe vo grade`nata parcela i ja definira prostornata granica do koja
gradbata mo`e da se gradi i se definira vo soglasnost so ~l.35, ~l.36, ~l.37 i
~l.38 od Pravilnikot za standardi i normativi za urbanisti~ko planirawe
("Sl.vesnik na R.M." br. 63/12 i 126/12).
Konkretnite grade`ni linii se dadeni vo grafi~kiot del od Regulacionen
plan i povr[ini za gradba . Toa se maksimalni mo`ni granici vo ramkite na koi
objektot mo`e da se gradi.
1.10 Povr[ina za gradewe e planska odredba so koja vo urbanisti~ki plan se
utvrduva delot od grade`nata parcela koja se predviduva za gradewe na gradbite
- ~l.39 od Pravilnikot za standardi i normativi za urbanisti~ko planirawe
("Sl.vesnik na R.M." br. 63/12 i 126/12).
Pri odreduvawe na povr[ina za gradba potrebno e da se zapazat: visini,
rastojanija, i procent na izgradenost na parcelata, koeficientot na
iskoristenost na zemji[teto (odnos me\u vkupna razviena povr[ina na site
nivoa na objektot i povr[inata na parcelata).
1.11 Dispozicijata na povr[inata za gradewe od grade`nata parcela i nejzinoto
rastojanie od granicite na grade`nata parcela zavisat od tipot na gradewe i
namenata na grade`nata parcela [to e definirano vo ~len 42 od Pravilnikot za
standardi i normativi za urbanisti~ko planirawe ("Sl.vesnik na R.M." br. 63/12
i 126/12).
1.12 ta viso~ina na gradbata e planska odredba so koja se utvrduva dozvolenata
viso~ina na gradbata na vertikalnata ramnina ~ij [to presek so terenot se
sovpa\a so grade`nata linija. Site podetalni elementi na planirawe se
definirani vo ~lenovite: 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 i 50 od Pravilnikot za
standardi i normativi za urbanisti~ko planirawe ("Sl.vesnik na R.M." br. 63/12).
Dadena e visina do venec i istata e izrazena vo metri.
Visinata na objektite se opredeluva od nivoto na trotoarot odnosno od
kotata na prizemje do zavr[en venec na gradbata vo dol`ni metri od stranata
koja gleda kon liceto na parcelata.
ta visina na gradbata definirana so ovoj plan e planirana za sekoj objekt.
Pravoto da se gradi do dozvolenata
visina e ispolneto so drugite
urbanisti~ki uslovi dadeni so ovoj plan, a pred se: obezbeden potreben broj na
parking mesta, potrebnoto rastojanie do granicata na sosednata parcela i dr.
Dokolku so proektnata dokumentacija ne se doka`e deka se ispolneti
uslovite za postigawe na ta visina na gradbata definirana so ovoj plan,
upravniot organ nadle`en za rabotite na urbanizmot ja odreduva dozvolenata
visina, izrazena vo dol`ni metri, a spored Pravilnikot za standardi i
normativi za urbanisti~ko planirawe ("Sl.vesnik na R.M." br. 63/12 i 126/12).
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1.13 Krovovi
Formata i visinata na krovovite se opredeluva vo zavisnost od
predlo`enata arhitektura na dadeniot objekt i od namenata na istiot.
Visina na krovot se definira kako visina na sleme. ta viso~ina na
slemeto iznesuva 4.5 metri nad zavr[niot venec na krovnata konstrukcija. Vo
ramkite na ovaa visina mo`e da se uredi podpokriven korisen prostor so samo
edna spratna viso~ina.
1.14 Ogradi
ta visina na polnite yidani ogradi na lokacijata e maksimum 0,8 m, a
ostanatiot del e transparenten do visina 1,6 m.
1.15 Zelenilo
Zeleniloto e sostaven del na lokacijata. Toa se javuva kako niska zeleno
trevnata povr[ina.
1.16 Barieri
Vo tretmanot na pe[a~kite pateki i povr[ini site denivelacii potrebno
e da se re[avaat so skali i rampi.
Site denivelacii kaj vlezovite, na samite vlezni partii i
komunikaciite i rampite na objektite, vo celost treba da se izvedat vo ramkite
na grade`nata parcela.
1.17 Parkinzi
Parkirawe-gara`irawe za celiot opfat e predvideno vo sklop na
sopstvena grade`na parcela, soglasno ~len 61 od Pravilnikot za standardi i
normativi za urbanisti~ko planirawe ("Sl.vesnik na R.M." br. 63/12 i 126/12).
Predstaveno e soobra]ajno re[enie koe e del od ovoj Urbanisti~ki plan za
selo Bogorodica, (blok 1,2,3,4,5,6 i 7), KO Bogorodica, Op[tina Gevgelija.
1.19 Pri primena i realizacija na ovoj Urbanisti~ki plan za selo Bogorodica,
(blok 1,2,3,4,5,6 i 7), KO Bogorodica, Op[tina Gevgelija, za se [to ne e definirano
so ovie uslovi za gradewe ]e se primenuvaat standardi i normativi utvrdeni vo
Pravilnikot za standardi i normativi za urbanisti~ko planirawe ("Sl.vesnik
na R.M." br. 63/12 i 126/12) i Pravilnikot za pobliskata sodr`ina, razmer i na~in
na grafi~ka obrabotka na urbanisti~kite planovi ("Sl.vesnik na R.M." br.78/2006
god.).
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7.2. POSEBNI USLOVI ZA IZGRADBA
Posebnite uslovi za izgradba se odnesuvaat na planskiot opfat za koj se
izrabotuva Urbanisti~ki plan za selo Bogorodica, (blok 1,2,3,4,5,6 i 7), KO Bogorodica,
Op[tina Gevgelija, so definiranite granici na lokalitetot za razrabotenite grade`ni
parceli, dadeni vo grafi~kite prilozi.
Planskiot opfat e sevkupen prostor koj e predmet na izrabotka na ovoj
Urbanisti~ki plan za selo Bogorodica, (blok 1,2,3,4,5,6 i 7), KO Bogorodica, Op[tina
Gevgelija, i istiot e so povr[ina od 89.27 ha.
Klasi na nameni: Vo planskiot opfat predvideni se grade`ni parceli od klasite
na nameni:
 A-DOMUVAWE A1- domuvawe vo stanbeni ku]i,
 B-KOMERCIJALNI i DELOVNI NAMENI B2- golemi trgovski edinici;
B5- hotelski kompleksi;
 V-JAVNI INSTITUCII V1- obrazovanie i nauka;
V2-zdravstvo i socijalna za[tita (detska gradinka)
V3-kultura
V5-verski institucii (crkva)
 G-PROIZVODSTVO, DISTRIBUCIJA I SERVISI G2- lesna industrija;
G3- servisi i
G4-stovari[ta
 D-ZELENILO I REKREACIJA D1- parkovsko zelenilo
D2-za[titno zelenilo
D3- sport i rekreacija
D4- memorijalni prostori
 E-INFRASTRUKTURA E2- komunalna suprastruktura (trafostanici)

Grade`ni parceli - Grade`nite parceli se vo ramkite na postojnite katastarski
parceli kako i dooformuvawe na grade`nite parceli.
Povr[ina za gradba e del od grade`nata parcela ograni~en so grade`ni linii.
Grade`nata linija se sproveduva so dozvoleni pre~ekoruvawa od strana na
izdadenite elementi od arhitektonskata plastika na gradbite. Dozvolenite
pre~ekoruvawa se ureduvaat vo sekoj urbanisti~ki plan vo soglasnost so ovoj
Pravilnik.
Koga grade`nata linija se sovpa\a so granicata na grade`nata parcela so sosedot
ne se dozvoleni pre~ekoruvawa na grade`nata linija so nitu eden vid arhitektonski
izdatini.
Koga grade`nata linija ne se sovpa\a so granicata na grade`nata parcela ne se
dozvoleni pre~ekoruvawa na grade`nata linija na bilo koja visina od vertikalnata
ramnina ~ij [to presek so terenot se sovpa\a so granicata na grade`nata parcela.
Dokolku grade`nata linija se sovpa\a so regulacionata linija, dozvoleni
pre~ekoruvawa se:
- prviot skalnik od vleznite partii do 30 sm ako [irinata na trotoarot e
pogolema od 2,25 sm,
- prvostepena plastika vo koja spa\aat: rizaliti, vlezni partii, konstruktivni
stolbovi, vertikalni komunikacii i drugi izdadeni delovi na arhitektonskata
osnova do 30 sm ako [iro~inata na trotoarot e pogolema od 2,25 m,
- vtorostepena plastika vo koja spa\aat: erkeri, balkoni, konzoli, strei, brisolei
i dr. koi se pojavuvaat pome\u prviot sprat i gorniot venec do 90 sm dlabo~ina
za uli~en koridor [irok do 12 m i do 7,5% od [iro~inata na koridorot, no ne
pove]e od 1,50 m dlabo~ina. Elementite na vtorostepenata arhitektonska
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plastika ne se pojavuvaat na fasadata na gradbata najmalku 3,60 m nad kotata na
trotoarot,
- tretostepena plastika vo koja spa\at: pilastri, kornizi, podprozornici, venci i
druga plitka arhitektonska plastika do 30 sm.
Otvori: Koga rastojanieto pome\u povr[inata za gradewe i stranata na
grade`nata parcela e nula, ne se dozvoleni nikakvi otvori na yidot na gradbata na
granicata na grade`nata parcela. Koga rastojanieto e od 1,20 do 3,0 m dozvoleni se samo
pomo[ni otvori so parapet od najmalku 1,60 metri, a na rastojanija pogolemi od 3,0
metri se dozvoleni regularni otvori na taa strana od gradbata.
Krovovi: Visina na krovot se definira kako visina na sleme. ta viso~ina na
slemeto iznesuva 4.5 metri nad zavr[niot venec na krovnata konstrukcija. Vo ramkite na
ovaa visina mo`e da se uredi podpokriven korisen prostor so samo edna spratna
viso~ina. Kosite pokrivi imaat agol na kosina od najmnogu 350 koj se presmetuva od
zavr[niot venec na gradbata.
Zelenilo:Zelenilo se predviduva vo sklop na samata grade`na parcela. Procentot
na ozelenetost vo ramkite na grade`nata parcela treba da iznesuva min.10% - 15%.
Parkirawe: Potrebite za parkirawe i gara`irawe ]e gi re[ava korisnikot vo
ramkite na sopstvenata parcela, so po~ituvawe na potreben broj parking mesta kako
uslov za izgradba do maksimalno dozvolenata visina i povr[ina za gradba a vo
soglasnost so ~len 61 od Pravilnikot za standardi i normativi za urbanisti~ko
planirawe ("Sl.vesnik na R.M." br. 63/12 i 126/12).
Viso~ina na nultata plo~a vo prizemjeto e 1,20 m. vo odnos na kota na za[titen
trotoar.
Za[tita na Kulturno-istorisko nasledstvo

Доколку при реализација на урбанистичкиот план се појави археолошко
наоѓалиште, треба да се постапи во согласност со одредбите од член 65 од Законот за
заштита на културното наследство (Sl. vesnik na RM br. 20/04, 115/07 i 18/11).
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9. MERKI ZA ZA{TITA
9.1 MERKI ZA ZA{TITA I SPASUVAWE
Врз основа на член 53 to~ka 1 од Законот за заштита и спасување (Сл.весник на Р.М.
бр.36/04, 49/04, 86/08,124/10 и 18/11 ) за ovoj Urbanisti~ki plan za selo Bogorodica,
(blok 1,2,3,4,5,6 i 7), KO Bogorodica, Op[tina Gevgelija, 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.
Мерките за заштита и спасување задолжително се применуваат:
1) при планирањето и уредувањето на просторот и населбите;
2) 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, туристичкоугостителска дејност и
3) 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.
Врз основа на член 54 од Законот за заштита и спасување (Сл.весник на Р.М. бр.36/04, 49/04,
86/08,124/10 и 18/11 ), при уредувањето на просторот задолжително се обезбедуваат:
1) изградба на објекти отпорни на сеизмички дејства;
- Изградбата на објекти отпорни на сеизмички дејства задолжително треба да се
применува при изработка на Основните проекти-фаза Статика, согласно Законот за
градење (“Сл.весник на РМ. Бр.130/09,124/10,18/11, 36/11, 54/11, 59/11 и 39/12)”
2) регулирање на водотеците и изградба на систем на одбранбени насипи;
- При планирањето и уредувањето на просторот задолжително е регулирање на
водотеците и изградба на систем на одбранбени насипи.Во границите на опфатот за кој се
изработува овој УПС истите се применети за регулирање на каналите за одводнување кои
граничат со самиот опфат од неговата источна и северна страна.

3) Изградба на снегозаштитни појаси и пошумување на голините;
-Изградба на снегозаштитни појаси треба да се планира при изработка на Основните
проекти, согласно Законот за градење (“Сл.весник на РМ. Бр.130/09,124/10,18/11, 36/11,
54/11, 59/11 и 39/12)”, а пошумивање на голини треба да се на ридчести терени што не е
случај со овој УПС истите треба да се применат затоа што се работи за подрачје лоцирано
на брдовит терен.
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4) обезбедување на противпожарни пречки;
Zaradi pouspe[na za[tita od vakvite pojavi vo urbanisti~ki planovi se
prevzemaat niza merki za otstranuvawe na pri~inite za predizvikuvawe na po`ari,
spre~uvawe na nivnoto [irewe, gasnewe i uka`uvawe pomo[ pri otstranuvawe na
posledicite predizvikani so po`ari.
- izvorite za snabduvawe so voda, kapacitetite na gradskata vodovodna mre`a i
vodovodnite objekti obezbeduvaat dovolno koli~estvo voda za gasnewe na po`ari;
So planiraweto na hidrantskata mre`a zadovoleni se site merki na preventiva i
za[tita vo slu~aj na po`ar. Planiraweto i izrabotkata na tehni~kata dokumentacija
treba da e vo soglasnost so zakonot za za[tita na po`ar.
Pritisokot vo hidrantskata mre`a ne smee da bide ponizok od 2,5 bara.
Јавното претпријатие или трговското друштво што стопанисува со водоводната мрежа во
населено место е должно да обезбеди улична хидрантска мрежа во сите делови на населеното
место, соодветно да ја обележи, редовно да ја одржува во исправна состојба и редовно да врши
контрола на проточниот капацитет и притисок на вода во хидрантската мрежа, а најмалку еднаш
годишно во најкритичниот период, како и да ја стави на располагање техничката документација на
противпожарната единица на неговото подрачје.
- oddale~enosta me\u zonite predvideni za stanbeni i javni objekti i zonite
predvideni za industriski objekti i objekti za specijalna namena za smestuvawe lesno
zapalivi te~nosti, gasovi i eksplozivni materii e vo soglasnost so Zakonot za
prostorno i urbanisti~ko planirawe (Sl. vesnik na R.M. br.51/05 ,137/07, 24/08, 91/09
,124/10 ,18/11,53/11, 60/11 i 144/12), kako i Pravilnikot za standardi i normativi za
urbanisti~ko planirawe ("Sl.vesnik na R.M." br. 63/12 i 126/12) kako i ostanatite
normativi i propisi od oblasta na za[tita od po`ari.
- {iro~inata, nosivosta i proto~nosta na pati[tata so koi se ovozmo`uva
pristap na protivpo`arni vozila do sekoj objekt i nivno manevrirawe za vreme na
gasnewe na po`arite se planirani vo soglasnost so Zakonot za prostorno i
urbanisti~ko planirawe (Sl. vesnik na R.M. br.51/05 ,137/07, 24/08, 91/09 ,124/10
,18/11,53/11, 60/11 i 144/12), kako i ostanatite normativi i propisi od oblasta na za[tita
od po`ari.
Objektite se locirani taka da se pristapni za po`arnite vozila, a [irinata na
pristapot ne e pomala od 5,50 m. so [to se ovozmo`uva lesna podgotovka i stavawe vo
dejstvo na potrebnata oprema za borba protiv po`arot i spasuvawe na lu\eto.
Ivi~wacite na soobra]ajnicite treba da bidat so visina ne pogolema od 7,0 sm i
zakoseni poradi lesen pristap na po`arni vozila do objektot.
5) изградба на објекти за заштита
Kako poseben vid na za[tita treba da se tretira i zasolni[teto koe treba da se
predvidi vo objektite kako vtorostepena funkcija na nekoj prostor dovolno
dimenzioniran po site standardi i lesno pristapen i adaptabilen za kus period.Istoto
треба да се планира при изработка на Основните проекти, согласно Законот за градење (“Сл.весник
на РМ. Бр.130/09,124/10,18/11, 36/11, 54/11, 59/11 и 39/12)”, доколку за планираните објекти
истото е неопходно потребно. Во планскиот опфат не е предвидена изградба на засолништа.
6) изградба на потребната инфраструктура.
За опфатот кој е предмет на разработка е планирана комплетна инфраструктурна мрежа која
треба да ги задоволи потребите на корисниците.Истата е планирана согласно податоците за
постојна инфраструктура добиени од Јавните претпријатија. Инфраструктурната мрежа треба
целосно да се реализира согласно планските определби , а дел од постојната треба да се дислоцира
низ јавни површини.Обврската за реализација паѓа на товар на Јавните претпријатија кои
стопанисуваат со неа.
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.
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-евакуација
-засолнување
-згрижување на загрозеното и настраданото население
-радиолошка, хемиска и биолошка заштита
-спасување од урнатини
-заштита и спасување од поплави
-заштита и спасување од пожари, експлозии и опасни материи
-заштита од неексплодирани убојни и експлозивни средства
-прва медицинска помош
-заштита и спасување на животни и производи од животинско потекло
-заштита и спасување на растенија и производи од растително потекло
-асанација на теренот
- други мерки за заштита и спасување што би се појавиле при и по природните
непогоди, епидемии, епизоотии, епифитотии и други несреќи , а не се предвидени со
Законот за заштита и спасување (Сл.весник на Р.М. бр.36/04, 49/04, 86/08,124/10 и
18/11 ).
• 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.


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.
• 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.
• 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 уредите кои се наменети за
јавно снабдување со вода, производство, сообраќај и складирање на прехранбени
дооел “НИМАЕР” – СТРУГА д.е. СКОПЈЕ

Тех.бр 29/12

Урбанистички План за село Богородица, ( блок 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7), КО Богородица, Општина Гевгелија
255

производи, лекарства и сточна храна, јавните здравствени служби, како и сопствениците на објекги
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
-лабараториско испитување на видот, концентрацијата, својствата и другите
карактеристики на РХБ контаминентите.
• Заштита и спасување од урнатини
За заштита на локалитетот од урнатини при урбанистичкото планирање
превземени се следните мерки: -објектите се со кота на венец до 10,20 м;
-при рушење објектот ја зафаќа Н/2 од површината околу себе, односно рушевините се во
склоп на парцелата;
-сообраќајната мрежа нема да биде оптеретена со рушевини и ке има можност за пристап на
возила за пожар, прва помош, и т.н.
Просторот на предметниот плански опфат се наоѓа во зона на граница помеѓу 8 и 9
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 објекги.
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.
• Заштита и спасување од поплави
Заштитата и спасувањето од поплави опфаќа регулирање на водотеците, изградба на
заштитни објекти, одржување и санирање на оштетените делови на заштитните објекти,
набљудување и извидување на состојбите на водотеците и високите брани, заштитните
објекти и околината, обележување на висинските коти на плавниот бран, навремено известување и
тревожење на населението во загрозеното подрачје, спроведување на евакуација на населението и
материјалните добра од загрозеното подрачје, обезбедување на премин и превоз преку вода,
спасување на загрозените луѓе на вода и под вода, црпење на водата од поплавените објекти и
извлекување на удавените, обезбедување на населението во поплавените подрачја со основните
услови за живот и учество во санирање на последиците предизвикани од поплавата.
• Заштита и спасување од пожари
На површината на предметниот плански опфат на ovoj Urbanisti~ki plan za selo
Bogorodica, (blok 1,2,3,4,5,6 i 7), KO Bogorodica, Op[tina Gevgelija, предвиденi sе
наменi:
 A-DOMUVAWE A1- domuvawe vo stanbeni ku]i,
 B-KOMERCIJALNI i DELOVNI NAMENI B2- golemi trgovski edinici;
B5- hotelski kompleksi;
 V-JAVNI INSTITUCII V1- obrazovanie i nauka;
V2-zdravstvo i socijalna za[tita (detska gradinka)
V3-kultura
V5-verski institucii
 G-PROIZVODSTVO, DISTRIBUCIJA I SERVISI дооел “НИМАЕР” – СТРУГА д.е. СКОПЈЕ
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G2- lesna industrija;
G3- servisi i
G4-stovari[ta
 D-ZELENILO I REKREACIJA D1- parkovsko zelenilo
D2-za[titno zelenilo
D3- sport i rekreacija
D4- memorijalni prostori
 E-INFRASTRUKTURA E2- komunalna suprastruktura (trafostanici)
Објектite sе лоциранi така да sе пристапni за пожарните возила, а ширината на
пристапот не смее да биде помала од 3,5 м 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 7,0 см 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 Против
Пожарен Центар vo op[tina Gevgelija.
Планирањето и изработката на техничката документација треба да е во согласност со
Законот за заштита и спасување (Сл.весник на Р.М. бр.36/04, 49/04, 86/08,124/10 и 18/11 ). 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 цевоводи 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 прстенаст систем на цевоводи, со
минимален пречник 0 80 мм. На хидрантската водоводна мрежа со минимален профил од 080
мм се поставуваат противпожарни хидранти чии приклучни цевоводи имаат пречник најмалку 0
80 мм. Хидрантите да се поставени на меѓусебно растојание од 80 до 150 м. 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 (Сл.весник на Р.М. бр.36/04, 49/04,
86/08,124/10 и 18/11 ) член 70, инвеститорот во проектната документација за изградба на
објекти, како и за објекти на кои се врши реконструкција-пренамена е должен да изготви
посебен елаборат за заштита од пожари, експлозии и опасни материи и да прибави согласност за
застапеноста на мерките за заштита од пожари, експлозии и опасни материи. Согласност за
застапеност на мерките за заштита од пожари, експлозии и опасни материии дава Дирекцијата,
односно нејзините подрачни организациони единици за заштита и спасување. Директорот на
Дирекцијата ја утврдува содржината на елаборатот за заштита од пожари, експлозии и опасни
материи. Директорот на Дирекцијата ги пропишува мерките за заштита од пожари,
експлозии и опасни материи. Одредбата од ставот 1 на овој член ги опфаќа сите објекти,
освен станбените објекти со висина на венецот до 10 метри и јавните објекти со капацитет за
истовремен престој до 25 лица.
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За објектите на кои не се однесува одредбата на овој член се применуваат важеките
мерки, нормативи и стандарди кои се однесуваат на заштита и спасување.
• Заштита од неексплодирани убојни и експлозивни средства
Согласно Законот за заштита и спасување (Сл.весник на Р.М. бр.36/04, 49/04,
86/08,124/10 и 18/11 ) 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.
• 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.
• 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.
• 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. Во
спроведување на оперативните мерки, покрај надлежните органи и институции учествува и
Дирекцијата со своите единици и тимови.
• Асанација на теренот
Асанација на теренот опфаќа пронаоѓање, собирање, идентификација, транспорт и
погребување на загинати и умрени лица, собирање, транспорт и закоп на угинати животни,
собирање и уништување на сите видови отпадни и други опасни материи што го загрозуваат
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животот и здравјето на луѓето, дезинфекција, дезинсекција и дератизација на теренот и објектите
како и асанација на објектите за водоснабдување.
При примена на планските решенија на ovaa Urbanisti~ki plan za selo
Bogorodica, (blok 1,2,3,4,5,6 i 7), KO Bogorodica, Op[tina Gevgelija, за што не е регулирано
со овие услови да се применуваат стандардите и нормативите утврдени со Законот за заштита и
спасување (Сл.весник на Р.М. бр.36/04, 49/04, 86/08,124/10 и 18/11 ), Процена за загрозеност на
Република Македонија од природни непогоди и други несреќи (Сл.весник на Р.М. бр. 117/07),
Методологија за содржината и начинот на проценување на опасностите и планирање на заштитата
и спасувањето (Сл.весник на Р.М. бр.76/06) и Уредбите за спроведување на заштитата и
спасувањето од пожари и урнатини (Сл.весник на Р.М. бр.98/05).
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9.2. Merki za za[tita na `ivotnata sredina
Zakonskata regulativa so koja se regulira za[titata na `ivotnata sredina,
relevantna za izrabotka na Urbanisti~kiot plan za selo Bogorodica, (blok 1,2,3,4,5,6 i 7),
KO Bogorodica, Op[tina Gevgelija, e sledna:
 Zakon za `ivotna sredina (Sl.v. na RM, br.53/05, br.81/05, br. 24/07, 159/08,
83/09, 47/10, 124/10 i 51/11);
 Zakon za za[tita na prirodata(Sl.v. na RM, br.67/04, br.14/06 , br.84/07, 35/10
i 47/11);
 Zakon za kvalitet na ambientniot vozduh (Sl.v. na RM, br.67/04 , br.92/07,
35/10 i 47/11);
 Zakon za upravuvawe so otpadot (Sl.v. na RM, br.68/04 i br.107/07);
 Zakon za spre~uvawe na [tetna bu~ava (Sl.v. na RM, br.79/07);
 Zakon za za[tita i spasuvawe ("Sl.v.na RM" br.36/04, br.49/04 , br.86/08,
124/10 i 18/11);
 Zakon za vodi (Sl.v. na RM, br.87/08, 6/09, 83/10 i 51/11);
 Uredba za klasifikacija na vodite (Sl.v. na RM, br.18/99);
 Uredba za kategorizacija na vodite (Sl.v. na RM, br.18/99);
 Pravilnikot za standardi i normativi za urbanisti~ko planirawe
("Sl.vesnik na R.M." br. 63/12 i 126/12) i drugi zakonski i podzakonski akti.
Prostorot [to go opfa]a planot e na povr[ina od 89.27 ha. i e predviden za
izgradba na OBJEKTI od:

A1-domuvawe vo stanbeni ku]i,
B2-golemi trgovski edinici,
B5-hotelski kompleksi,
V1-obrazovanie i nauka,
V2-zdravstvo i socijalna za[tita (detska gradinka),
V3- kultura,
V5-verski institucii (crkva),
D1-parkovsko zelenilo,
D2-za[titno zelenilo,
D3-sport i rekreacija,
D4-memorijalni prostori,
G2-lesna industija,
G3-servisi,
G4-stovari[ta i
E2-komunalna suprastruktura (trafostanici), i se nao\a vo selo Bogorodica, (blok

1,2,3,4,5,6 i 7), KO Bogorodica, Op[tina Gevgelija.

Osnovni zagaduva~i na prostorot pretstavuvaat postoeweto na motoren soobrakaj
i zagaduvawe predizvikano od na~inot na zagrevawe na objektite. Imaj]i ja ovaa
sostojba vo predvid, mo`e da se izvr[i podelba na tri osnovni grupi na zagaduvawa so
dadeni osnovni smernici i merki za za[tita na istite:
- aerozagaduvawe i merki za za[tita
- zagaduvawe na po~va i podzemni vodi i merki za za[tita
- izvori na bu~ava i merki za za[tita
So zakonot za za[tita na `ivotnata sredina ("Sl.vesnik na R.M." br.
53/05,81/05,24/07,159/08,83/09,47/10,124/10 i 51/11) se uredeni pravata i dol`nostite na
Republika Makedonija, na Op[tinata, na gradot Skopje i na op[tinite vo gradot Skopje,
kako i prvata i dol`nostite na pravnite i na fizi~kite lica, vo obezbeduvaweto na
uslovi za za[tita i za unapreduvawe na `ivotnata sredina, zaradi ostvaruvawe na
pravoto na gra\anite na zdrava `ivotna sredina.
So cel da se vospostavi sistemot za za[tita na `ivotnata sredina pri procesot
na izgotvuvawe na Urbanisti~kiot plan za selo Bogorodica, (blok 1,2,3,4,5,6 i 7), KO
Bogorodica, Op[tina Gevgelija, potrebno e da se ima vo predvid slednoto:
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Soglasno Zakonot za `ivotna sredina(Sl.v. na RM, br.53/05, br.81/05, br.
24/07, 159/08, 83/09, 47/10, 124/10 i 51/11) i Zakonot za za[tita na prirodata
(Sl.v. na RM, br.67/04, br.14/06 , br.84/07, 35/10 i 47/11) pravnite ili
fizi~kite lica koi vr[at dejnosti ili aktivnosti koi ne spa\aat vo
proektite za koi se sproveduva postapka za ocena na vlijanieto vrz
`ivotnata sredina se dol`ni da izgotvat Elaborat za za[tita na `ivotnata
sredina so cel da se oceni vlijanieto na dejnostite ili aktivnostite vrz
`ivotnata sredina, pred da zapo~nat so sproveduvaweto na proektot i
istiot da go dostavat do organot nadle`en za odobruvawe na sproveduvawe
na proektot;
 Da se vnimava da ne dojde do iskoristuvawe na zemji[teto na na~in i obem
so koj bi se zagrozile negovite prirodni vrednosti, kvalitetot, koli~inata
i re`imot na povr[inskite i podzemnite vodi;
 Zadol`itelna implementacija na uredi za redukcija ili celosna
eliminacija na emisiite vo atmosferata, so cel da se za~uva kvalitetot na
ambientniot vozduh;
 Predviduvawe na soodvetni tehni~ki zafati za pre~istuvawe na otpadnite
vodi i implementacija na tehnologii koi ]e ovozmo`at nivno povtorno
iskoristuvawe za istata ili druga cel;
 Zadol`itelno ispituvawe na pre~istenite otpadni vodi pred ispu[tawe
vo najbliskiot recipient, so cel da se usoglasat vrednostite na
koncentracijata na materiite prisutni vo pre~istenata otpadna voda so
grani~nite vrednosti na maksimalno dozvolenite koncentracii na
materiite prisutni vo recipientot, soglasno Uredbata za klasifikacija na
vodite i Uredbata za kategorizacija na vodite;
 Soglasno ~len 7 od Zakonot za upravuvawe so otpad ("Sl.vesnik na R.M."
br.68/04 i br.107/07), sozdava~ite na otpad se dol`ni vo najgolema mo`na
mera, da go izbegnat sozdavaweto na otpad i da gi namalat [tetnite
vlijanija na otpadot vrz `ivotnata sredina, `ivotot i zdravjeto na lu\eto.
Pri upravuvawe so otpadot po prethodno izvr[enata selekcija, otpadot
treba da bide preraboten po pat na reciklirawe, povtorno upotreben ili
vo istiot ili vo drug proces za ekstrakcija na sekundarnite surovini ili
da se koristi kako izvor na energija;
 Posle soodvetniot tretman se prepora~uva zadol`itelno deponirawe na
otpadnite materii vo lokalnata deponija;
 Da se planira izvedba na sovremena infrastruktura i implementacija na
sovremeni ~isti tehnologii vo idnite industriski kapaciteti;
 Da se obezbedi za[tita na planiranite koridori nameneti za energetska
infrastruktura od gradba na objekti i druga infrastruktura.
Konceptot za za[tita na `ivotnata sredina bazira na op[tite i posebni celi i
nasoki za za[tita na posebnite prirodni vrednosti, me\u koi ambientalnite, estetskite
i rekreativnite potencijali na prostorot. Tokmu zatoa, pri planirawe na Urbanisti~kata
planska dokumentacija, potrebno e da se posveti posebno vnimanie na:
 za[titata, unapreduvaweto i adekvatnoto koristewe na prirodnite
predeli, ambientite i pejza`ite vo predvideniot prostor;
 obezbeduvawe na za[titen pojas so visoko zelenilo vo pogled na
kompleksnata za[tita na prostorot, posebno pokraj soobra]ajnicite, i
bogato hortikulturno ureduvawe na kompleksot;
 pri izrabotkata na Urbanisti~kiot plan da se implementiraat planski
merki za za[tita na biodiverzitetot.
Potrebno e da se potencira deka sozdava~ot ili poseduva~ot na otpadni materii
i emisii gi snosi site tro[oci za sanacija na eventualno predizvikanite naru[uvawa
vo `ivotnata sredina.
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9.3. Merki za za[tita na prirodno nasledstvo
Od oblasta na za[tita na prirodata (prirodnoto nasledstvo i biolo[kata i
predelskata raznovidnost), urbanisti~kite planovi i proekti treba da se usoglasat so
Prostorniot plan na Republikata na toj na~in [to, vrz osnova na re`imot za za[tita, ]e
se organizira raspored na aktivnosti i izgradba na objekti koi ]e se usoglasat so
barawata koi gi postavuva odr`livoto koristewe na prirodata i sovremeniot tretman
na za[titata.
Posebno vnimanie pri za[titata na prirodata, treba da se obrne na na~inot,
vidot i obemot na izgradbata [to se predviduva vo za[titenite prostori za da se
odbegnat ili da se nadminat sudirite i koliziite so inkompatabilnite funkcii. Za taa
cel e neophodno po~ituvawe na slednite principi:
 optimalna za[tita na prostorite so isklu~itelna vrednost;
 optimalna za[tita na proizvodnite prirodni potencijali i unapreduvawe
na prirodnite blaga;
 za~uvuvawe na dominantnite karaktristiki na postojnata sostojba;
 racionalna izgradba na infrastrukturata;
 koncentracija i ograni~uvawe na izgradbata;
 optimalna izgradba na rekreativnata infrastruktura;
 pravilen izbor na soodvetna lokacija.
Spored Zakonot za za[tita na prirodata (Sl.v. na RM, br.67/04, br.14/06 , br.84/07,
35/10 i 47/11) i Zakonot za `ivotna sredina (Sl.v. na RM, br.53/05, br.81/05, br. 24/07,
159/08, 83/09, 47/10, 124/10 i 51/11), potrebno e vnesuvawe na merki za za[tita na
prirodata pri planiraweto i ureduvaweto na prostorot koi treba strogo da se
po~ituvaat.
Dokolku pri izrabotka na Urbanisti~kiot plan za selo Bogorodica, (blok 1,2,3,4,5,6
i 7), KO Bogorodica, Op[tina Gevgelija, ili pri ureduvaweto na prostorot se dojde do
odredeni novi soznanija za prirodno nasledstvo koi mo`at da bidat zagrozeni so
urbanizacija na ovoj prostor, potrebno e da se predvidat slednite merki za za[tita na
prirodnoto nasledstvo:
 Utvrduvawe na granicite i ozna~uvawe na site objekti proglaseni i
predlo`eni za proglasuvawe kako prirodno nasledstvo;
 Zabrana za vr[ewe na kakvi bilo stopanski aktivnosti koi ne se vo
soglasnost so celite i merkite za za[tita utvrdeni so pravniot akt za
proglasuvawe prirodnoto dobro ili prostoreniot plan za podra~je so
specijalna namena;
 Vo podra~jata i zonite so stroga za[tita dozvoleni se samo nau~noistra`uva~ki aktivnosti;
 Vo prostorite so karakter na prirodno nasledstvo dozvoleno e koristewe
na rastitelni i `ivotinski vidovi samo vo sanitarno-zdravstveni celi;
 Na podra~jata koi se predlo`eni za za[tita kako prirodno nasledstvo,
izgradbata i ureduvaweto do proglasuvaweto na istite mora da se vr[i
soglasno prethodno napravenata valorizacija na prirodnite vrednosti i
vlijanijata vrz `ivotnata sredina;
 Magistralnata i ostanatata infrastruktura (nadzemna i podzemna) da se
vodi nadvor od objektite so prirodno vrednosti, a pri pomali zafati
potrebno e nejzino estetsko vklopuvawe vo prirodniot pejza`;
 Vospostavuvawe na monitoring, permanentna kontrola i nadzor na
objektite so prirodni vrednosti i prezemawe na stru~ni i upravni
postapki za sanirawe na negativnite pojavi;
 Vospostavuvawe na stru~na sorabotka so soodvetni institucii vo
okru`uvaweto.
Po~ituvawe na na~elata za za[tita na prirodata e soglasno Zakonot za za[tita na
prirodata (Sl.v. na RM, br.67/04, br.14/06 , br.84/07, 35/10 i 47/11) .
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9.4. Kulturno-istorisko nasledstvo
Vo svoeto mileniumsko postoewe, ~ovekovata civilizacija od praistorijata do
denes, na teritorija na R. Makedonija, ostavila zna~ajni tragi od vonredni kulturni,
istoriski i umetni~ki vrednosti, koi go potvrduvaat postoeweto, kontinuitetot i
identitetot na makedonskiot narod na ovie prostori.
Prostorniot aspekt na nedvi`noto kulturno nasledstvo e predmet na analiza vo
korelacija so dolgoro~nata strategija za ekonomski, op[testven i prostoren razvoj,
odnosno strategijata za za~uvuvawe i za[tita na toa nasledstvo vo uslovi na pazarno
stopanstvo.
Soglasno Zakonot za za[tita kulturnoto nasledstvo(Sl. vesnik na RM br. 20/04,
115/07 i 18/11), vidovi na nedvi`no kulturno nasledstvo se: spomenici, spomeni~ki
celini i kulturni predeli.
Pri izrabotka na planska dokumentacija od ponisko nivo, da se utvrdi to~nata
pozicija na utvrdeniot lokalitet so kulturno nasledstvo i vo taa smisla da se primenat
planski merki za za[tita na nedvi`no kulturno nasledstvo:
 zadol`itelen tretman na nedvi`noto kulturno nasledstvo vo procesot na
izrabotkata na prostornite i na urbanisti~kite planovi od ponisko nivo
zaradi obezbeduvawe na planski uslovi za nivnata za[tita, ostvaruvawe
na nivnata kulturna funkcija, prostorna integracija i aktivno koristewe
na spomenicite na kulturata za soodvetna namena, vo turisti~koto
stopanstvo, vo maloto stopanstvo i uslugite i vo vkupniot razvoj na
dr`avata;
 planirawe na rekonstrukcija, revitalizacija i konzervacija na
najzna~ajnite spomeni~ki celini i objekti i organizacija i ureduvawe na
kontaktniot, okolniot spomeni~en prostor zaradi za~uvuvawe na nivnata
kulturno-istoriska dimenzija i soodvetna prezentacija;
 izmena i dopolnuvawe na prostornite i urbanisti~kite planovi zaradi
usoglasuvawe od aspekt na za[tita na nedvi`noto kulturno nasledstvo.
Soglasno Zakonot za Prostorno i urbanisti~ko planirawe (Sl. vesnik na R.M.
br.51/05 ,137/07, 24/08, 91/09 ,124/10 ,18/11,53/11, 60/11 i 144/12), vo prostornite i
urbanisti~ki planovi, vrz osnova na dokumentacijata za nedvi`noto kulturno
nasledstvo, zadol`itelno se utvrduvaat: planski merki za za[tita na spomenicite na
kulturata, kako i nasoki za opredeluvawe na re`imot na nivnata za[tita.
Vgraduvaweto sootveten re`im za za[tita na nedvi`noto kulturno nasledstvo vo
prostoren i urbanisti~ki plan se vr[i spored za[titno-konzervatorski osnovi za
kulturno nasledstvo (Soglasno ~l. 71 od Zakonot za za[tita na kulturno nasledstvo).
Nedvi`noto kulturno nasledstvo, bez ogled dali e vo pra[awe graditelska celina
ili poedine~en objekt, kako zaedni~ko kulturno bogatstvo na svetot, vo prostornite i
urbanisti~kite planovi treba da se tretira na na~in koj ]e obezbedi negovo uspe[no
vklopuvawe vo prostornoto i organizacionoto tkivo na gradovite i naselenite mesta
ili po[irokite podra~ja i potencirawe na negovite grade`ni, oblikovni i estetski
vrednosti.
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