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Врз основа на чл.61 и чл.67 Урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште
за разработка на ГП 14.2.39 на КП 6727/44, КП 7505/13 и КП 446/3 во ДУП за дел од
Блок 14 (14.1 и 14.2) КО Гевгелија, Општина Гевгелија, тд НЈУ ВИЖЕН доо Охрид го
издава следното:

РЕШЕНИЕ
за назначување на планери
За изработка на Урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште за разработка
на ГП 14.2.39 на КП 6727/44, КП 7505/13 и КП 446/3 во ДУП за дел од Блок 14 (14.1 и 14.2)
КО Гевгелија, Општина Гевгелија, со техн. бр. 02/2021 како планери се назначуваат :
Георги Хаџиев, дипл. инж. арх.
Овластување 0.340
Џан Сулејман, м-р. инж. арх.
планер соработник
Никола Верушески, м-р. инж. арх.
планер соработник

Планерите се должни да УП да го разработаат согласно Законот за урбанистичко
планирање (Сл.весник на РСМ, 32/2020), Правилник за урбанистичко планирање
("Службен весник на РСМ" бр.225/2020), како и други важечки прописи и нормативи од
областа на урбанистичкото планирање.

Управител,
Георги Хаџиев
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Hadjiev

Digitally signed by Georgi Hadjiev
DN: cn=Georgi Hadjiev
gn=Georgi c=MK o=TD Nju Vizen
Doo Ohrid
e=contact@new-vision.mk
Reason: I am the author of this
document
Location:
Date: 2021-08-10 12:06+02:00

СОДРЖИНА :
ДОКУМЕНТИ :
-

Овластување
Имотен лист

ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ :

6.

Вовед
Вид на планско - проектна документација
Проектна програма
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РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

ИМОТЕН ЛИСТ број: 103881 ПРЕПИС
Катастарска општина: ГЕВГЕЛИЈА

Име и презиме / Назив

1732 ЛАМЕЛА Б/ЛЕВО 1/4 4, СКОПЈЕ-ЦЕНТАР

Адреса / Седиште

1/1

Дел на
недвижност

договор за оттуѓување на
градежно земјиште ОДУ бр.
26/2021 од 05.02.2021 год.
Нотар Цеца Малева Стоев.

Правен основ на запишување

1112-195/2021

Бр. на пред. по кој
е извршено
запишување

15.02.2021 08:50:49

Датум и час на
запишување

Геоматика ДОО

ЕМБГ / ЕМБС

ДТУ САЈБО ГРУП ДООЕЛ Скопје

1105-6657/2021

***

ЛИСТ А: ПОДАТОЦИ ЗА НОСИТЕЛОТ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ

1

ЛИСТ Б: ПОДАТОЦИ ЗА ЗЕМЈИШТЕТО (КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА) И ЗА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ

6

5596

1

Површина во
м2

СОПСТВЕНОСТ

СОПСТВЕНОСТ

СОПСТВЕНОСТ

Сопственост / сосопственост /
заедничка сопственост

1112-195/2021

1112-195/2021

1112-195/2021

Бр. на пред. по кој
е извршено
запишување

15.02.2021 08:50:49

15.02.2021 08:50:49

15.02.2021 08:50:49

Датум и час на
запишување

ЕМБГ / ЕМБС

гнз

Бр. на
евид.
лист

гнз

Катастарска

гз

гнз

Викано место/улица

гз

дел

СУВА РЕКА

гз

Број на
катастарска
парцела

3

ТИТОГРАДСКА

МОИНСКИ ПАТ

основен

44

класа

446

13

-

култура

6727

Носител на правото на реален товар:

Г2.1.ПРАВО НА РЕАЛЕН ТОВАР
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Што треба да се даде или да се стори од страна на сопственикот на оптоварената недвижност:

дел

Број на
катастарска
парцела
основен
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Број на
зграда/друг
објект

Влез

Кат

Број

Влез/Кат/Број на
посебен/ заеднички дел
од зграда

Намена на
посебен/
заеднички
дел од
зграда

Внатреш Отворен
на
а
Волумен
површин површин
во м3
а во м2
а во м2

Рок

Правен основ од кој потекнува правото

Други податоци согласно со правниот основ

Број на предмет по кој
е извршено
запишување

страна 1 од 2

Датум и час на прием
на пријавата за
запишување

СОГЛАСНО ЧЛЕН 13 СТАВ 3 ОД ПРЕДМЕТНИОТ ДОГОВОР СЕ ПРИБЕЛЕЖУВА ПРАВО НА РЕАЛЕН ТОВАР ВО КОРИСТ НА ОТТУЃУВАЧОТ,А ВО ВРСКА СО ЧЛЕН 8 СТАВ 1 И ЧЛЕН 9 СТАВ 1 ОД ДОГОВОРОТ ДЕКА ВО СЛУЧАЈ НА
НЕИСПОЛНУВАЊЕ НА ОБВРСКИТЕ ОД СТРАНА НА КУПУВАЧОТ, ДОГОВОРОТ ЕДНОСТРАНО ЌЕ СЕ РАСКИНЕ,А ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ СЕ ВРАЌА ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Адреса / Седиште

7505

Право преземено
при конверзија на
податоците од
стариот ел.систем

Ред .бр.

Одделение за катастар на недвижности Гевгелија
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РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

13

44

3

6727

446

7505

Шифра

Градежно неизградено земјиште

Вештачки неплодни земјишта

Опис

Тип
Препис

Геоматика ДОО

страна 2 од 2

11.02.2021 10:29:29

1105-6657/2021

1112-195/2021

име и презиме, потпис

Светлана Стојкоска

Овластено лице:

Цела содржина од имотниот лист

Опис

СОГЛАСНО ЧЛЕН 11 СТАВ 3 ОД
ПРЕДМЕТНИОТ ДОГОВОР КУПУВАЧОТ Е
ИЗРЕЧНО СОГЛАСЕН И Е ЗАПОЗНАТ ДЕКА
СО НАСТАНУВАЊЕ НА ОКОЛНОСТИТЕ ОД
ЧЛЕН 5 СТАВ 5,ЧЛЕН 8 СТАВ 2 И ЧЛЕН 9
СТАВ 3, ОБЈЕКТОТ ИЗГРАДЕН НА
ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ПРЕМИНУВА ВО
СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА.СОГЛАСНО ЧЛЕН 9 СТАВ 2
ОД ПРЕДМЕТНИОТ ДОГОВОР СЕ
ПРИБЕЛЕЖУВА ЗАБРАНА ЗА
ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ТРЕТИ ЛИЦА ПРЕД
ИСПОЛНУВАЊЕ НА ОБВРСКИТЕ ОД

ИМОТЕН ЛИСТ број: 103881 ПРЕПИС
Катастарска општина: ГЕВГЕЛИЈА

гз

М.П.

СОЛЕМНИЗАЦИЈА НА ДОГОВОР ЗА ОТТУЃУВАЊЕ
НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ПО ПАТ НА ЈАВНО
НАДДАВАЊЕ ОДУ БР.26/2021 ОД 05.02.2021 НА
НОТАР ЦЕЦА МАЛЕВА СТОЕВ ОД ГЕВГЕЛИЈА

гнз

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

Легенда на внесени шифри и кратенки:

***
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TЕКСТУАЛ
ЛЕН ДЕЛЛ

Урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште за разработка на ГП 14.2.39 на КП
6727/44, КП 7505/13 и КП 446/3 во ДУП за дел од Блок 14 (14.1 и 14.2) КО Гевгелија
Општина Гевгелија

Вовед
Урбанистичкиот проект за парцелирано градежно земјиште за разработка на ГП 14.2.39
на КП 6727/44, КП 7505/13 и КП 446/3 во ДУП за дел од Блок 14 (14.1 и 14.2) КО Гевгелија,
Општина Гевгелија, се изработува согласно договорот помеѓу Инвеститорот “САЈБО
ГРУП“ ДООЕЛ Скопје како Нарачател и Нју Вижен д.о.о. Охрид како Изработувач, со цел
да се реализира Проектната програма за разработка на ГП 14.2.39 за изградба на
индустриски објект со класа на намена Г2 (лесна индустрија).

Вид на планско - проектна документација
Урбанистичкиот проект се изработува врз основа на чл. 58 став 2 точка 1 од Законот за
урбанистичко планирање (Сл.весник на РСМ, 32/2020) и Правилникот за урбанистичко
планирање ("Службен весник на РСМ" бр.225/2020).
Извод за ГП 14.2.39 на КП 6728/44, КП 7505/13 и КП 446/3 во КО Гевгелија / ДУП
за дел од Блок 14 (14.1 и 14.2) КО Гевгелија, Општина Гевгелија со тех. бр .11347/2 од 11.02.2021 г.
Посебни услови за Градежна парцела 14.2.39
Во Изводот за ГП 14.2.39 на КП 6728/44, КП 7505/13 и КП 446/3 во КО Гевгелија / ДУП за
дел од Блок 14 (14.1 и 14.2) КО Гевгелија, Општина Гевгелија дадени се следните
параметри :
Површина на ГП 14.2.39 :
Површина за градење :
Процент на изграденост :
Вкупна површина по катови :
Коефициент на искористеност :
Класа на намена :
Компатибилни намени:
Максимален дозволен % на збирот од комп. намени :
Макс. висина на венец :
Макс. број на катови :

5.603 м2.
3,698 м2
/
7,766 м2
/
Г2
( Б1,Г3,Г4,)
49%
12м
П+2

Дополнителни услови кои се однесуваат на разработка на ГП 14.2.39 :
•
•
•
•
•

Предвидени компатабилни намени се Б1 – Мали комерцијални и деловни намени,
Г3 – Сервиси и Г4 - Стоваришта
Планирана е максимална висина до кровен венец од 12,00 м и планирана висина
по катови од П+2
Планираната повшина за градба ќе се разработува со Архитектонско урбанистички
проект кој ќе претставува услов за понатомошна постапка
Потребниот број на паркинг места ќе се обезбеди во склоп на градежната парцела,
утврдени согласно член 61 од Правилникот за стандарди и нормативи на
урбанистичко планирање (Сл.весник на РМ бр. 63/12 и 126/12;
Потребниот пристап до локацијата е обезбеден од новопланирана индустриска
улица “1”

__________________________________________________________________________________
Нју Вижен доо Охрид

техн. бр. 02/2021
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Урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште за разработка на ГП 14.2.39 на КП
6727/44, КП 7505/13 и КП 446/3 во ДУП за дел од Блок 14 (14.1 и 14.2) КО Гевгелија
Општина Гевгелија

2.

Инвентаризација на снимен изграден градежен фонд, вкупна физичка
супраструктура и комунална инфраструктура
Инвентаризација на изграден градежен фонд

2.1

За целосно согледување на постојната состојба извршено е детално истражување по пат
на директен увид на лице место и направена е детална анализа на добиените податоци.
При инвентаризација на објектите и евидентирањето на состојбата на терен
констатирано е дека во проектниот опфат нема изградени градби.
Сообраќајна поврзаност

2.2

Проектниот опфат (Градежната парцела 14.2.39) за кој треба да се изработи
Урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште за разработка на ГП 14.2.39 на
КП 6727/44, КП 7505/13 и КП 446/3 во ДУП за дел од Блок 14 (14.1 и 14.2) КО Гевгелија,
Општина Гевгелија се наоѓа во југозападниот дел на Гевгелија. Непосредно покрај
градежната парцела 14.2.39 формирана на КП 6728/44, КП 7505/13 и КП 446/3 во КО
Гевгелија минува постоен некатегоризиран асфалтиран пат кој во ДУП за дел од Блок 14
(14.1 и 14.2) во КО Гевгелија е планиран како новопланирана индустриска улица “6“ со
ширина на коловозот од 10 м. од која се пристапува во градежната парцела, односно
проектниот опфат за кој треба да се изработува УП.
2.3

Комунална инфраструктура

2.3.1

Електроенергетска и телекомуникациска инфраструктура

o

Електроенергетска инфраструктура

Во планската документација од ДУП за дел од Блок 14 (14.1 и 14.2) во КО Гевгелија има
разработена електроенергетска мрежа, но нема информации за можностите за
приклучување на постојниот електроенергетски систем.
Во добиеното Известување – Издавање на податоци за електроенергетски објекти и
инфраструктура издадено од Електродистрибуција дооел Скопје бр. 10-1671/7-267 од
09.12.2020 г. не информираат дека во проектниот опфат не постојат инфраструктура и
објекти во сопственост на ЕВН Македонија.
o

Телекомуникациска инфраструктура

Во планската документација од ДУП за дел од Блок 14 (14.1 и 14.2) во КО Гевгелија има
разработена телекомуникациска мрежа, но нема информации за можностите за
приклучување на постојниот електроенергетски систем.
Со Известување за постојни и планирани инсталации со бр. 36407 од 23.06.2021г.
издадено од Македонски телеком АД - Скопје дадена е информација дека во границите
на проектниот опфат нема телекомуникациска инфраструктура.
Со Известување бр. 1404-1944 од 07.07.2021г. издадено од Агенцијата за електронски
комуникации АЕК, дадена е информација дека во границите на проектниот опфат нема
изградени јавни електронски комуникациски мрежи и системи.
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2.3.2
o

Водоводна и канализациона инфраструктура
Водоводна инфраструктура

Согласно Изводот од ДУП бр.11-347/2 од 11.05.2021 во планската документација од ДУП
за дел од Блок 14 (14.1 и 14.2) во КО Гевгелија има разработена планирана водоводна
мрежа, но нема информации за можностите за приклучување на постојниот водоводен
систем.
o

Канализациона инфраструктура

Согласно Изводот од ДУП бр.11-347/2 од 11.05.2021 во планската документација од ДУП
за дел од Блок 14 (14.1 и 14.2) во КО Гевгелија има разработена планирана
канализациона мрежа, но нема информација за можностите за приклучување на
постојниот канализационен систем.
Одведувањето на атмосверски води да биде преку новопредвидена улична атмосверска
канализација планирана во урбанистичкиот план.

3.

Опис и образложение на проектниот концепт на урбанистичкото
решение

Во изработката на Урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште за
разработка на ГП 14.2.39 на КП 6727/44, КП 7505/13 и КП 446/3 во ДУП за дел од Блок 14
(14.1 и 14.2) КО Гевгелија, Општина Гевгелија е разработена градежна парцела со вкупна
површина од 5,603 м2 наменета за изградба на објекти од групата класи на намена (Г),
односно, класа на намена: Индустриски згради од лесна преработувачка индустрија (Г2)
со цел да на неа се изгради индустриски објект.
Согласно Изводот за ГП 14.2.39 на КП 6728/44, КП 7505/13 и КП 446/3 во КО Гевгелија /
ДУП за дел од Блок 14 (14.1 и 14.2) КО Гевгелија, Општина Гевгелија со бр.11-347/2 од
11.05.2021г. Градежната парцела 14.2.39 се наоѓа во југозападниот дел на градот
Гевгелија, и истата е формирана на КП 6728/44, КП 7505/13 и КП 446/3.
Градежната парцела 14.2.39 е со вкупна површина од 5,603 м2.
Границата на проектниот опфат е прикажана со линија која ги поврзува сите прекршни
точки, означени со редни броеви од 1(А) до 31(А), а за секоја точка табеларно се дадени
параметрите по X и Y координати. Крајните точки на линијата на проектниот опфат се
претставени табеларно и ги имаат следните координати:
Број
1(A)
2
3
4
5
6
7
8
9
10

X
7625812,84
7625905,97
7625915,35
7625915,46
7625915,21
7625914,59
7625913,64
7625912,41
7625911,72
7625910,95

Y
4555433,57
4555444,20
4555390,71
4555388,99
4555387,29
4555385,68
4555384,24
4555383,04
4555382,62
4555382,13
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31(А)

7625909,33
7625907,62
7625904,12
7625902,00
7625898,26
7625888,90
7625879,55
7625870,20
7625860,86
7625851,53
7625842,21
7625832,89
7625831,03
7625829,19
7625827,44
7625825,84
7625824,45
7625823,32
7625822,48
7625821,97
7625812,84

4555381,55
4555381,33
4555381,25
4555381,20
4555381,11
4555380,77
4555380,33
4555379,78
4555379,13
4555378,37
4555377,50
4555376,52
4555376,49
4555376,81
4555377,46
4555378,43
4555379,68
4555381,16
4555382,83
4555384,63
4555433,57

Во Урбанистичкиот проект за парцелирано градежно земјиште за Градежната парцела
14.2.39 разработена е апроксимативна површина за градење со класа на намена Г2 индустриски згради од лесна преработувачка индустрија со вкупна површина од 3,698 м2
и висина до венец од 12.00 м., односно катност П+1.
Во рамките на апроксимативната површина за градба дадена е можност за изградба на
градби со класа на намена Г2 (Индустриски згради од лесна преработувачка индустрија) :
-

Индустриски објект со П 2291,4 м2

Со изработката на Урбанистичкиот проект за парцелирано градежно земјиште за
Градежната парцела 14.2.39 добиени се следните параметри за градежната парцела :
-

Површината на градежната парцела е: 5603 м2 (5602.42 м2);
Планираната површина за градба во приземје е 2291,4 м2;
Вкупната површина за градба е 2291,4м2;
Број на катови П;
Максимална висина до венец 8,00 м;
Процент на изграденост 40,90 %;
Коефициент на искореистеност 0,41.

Согласно на Изводот од ДУП, главниот влез во Градежната парцела 14.2.39 е планиран
од новопланирана сервисна улица “1“ на источната страна од опфатот и помошен влез од
нејзината западна страна од новопланирана индустриска улица “6“.
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Во градежната парцела 14.2.39 планирана е “индустриска улица“ (1х2,4м + 2х3,5м) со
променлив профил на тротоарот како и поплочена површина околу објектот преку која се
пристапува до градбата, како и се планирани површини за паркирање.
Со урбанистичкиот проект во градежната парцела 14.2.39 планирани се 49 паркинг места
за лесни и средни патнички возила.
Несообраќајните слободни површини во градежната парцела 14.2.39 се планира
хортикултурно и партерно да се уредат.
•

Внатрешен динамичен и стационарен сообраќај

Површините за динамичен и стационарен сообраќај во рамките на градежната парцела
14.2.39 се планирани на едно ниво (партер), а изведбата на поплочувањето треба да се
планира со изработка на основните проекти за изградба на индустриските производни
објекти со препорака да бидат од ист или компатибилен материјал.
Во планирањето на градежната парцела треба да се предвидат поплочени површини
околу градбите како и да се предвидат поплочени пешачки стази во рамки на градежната
парцела.
•

Партер и хортикултура

Во градежната парцела површината планирана за озеленување опфака 660.15 м2
односно 11,78 %, а останатата партерна уредена површина (сообраќајници и тротоари)
опфаќа 2650.87 м2 односно 47,32 %
3.1

Комунална инфраструктура

Основните решенија на комуналната инфраструктура се засниваат на постојната и
планираната состојба. Истите се изработени во согласност со важечките прописи за
проектирање на ваков вид на објекти, приспособени или диктирани од локалните услови,
односно, (локациски, рељефни или услови кои произлегуваат од постојната изведена
инфраструктурна мрежа) но се усогласени со основните проекти за истата.
Реализацијата на овој урбанистички проект обврзувачки е да се решава преку идејни и
основни проекти за чија реализација ке бидат дадени основни податоци од
претпријатијата кои стопанисуваат со комуналната инфраструктура на територијата на
планскиот опфат.
3.1.1

Електроенергетска инфраструктура

Приклучувањето на електроенергетската инфраструктура ке биде разработено во фаза
на изработка на основни проекти за изградба на планираните градби врз основа на
предходно добиени податоци и со согласност од Електродистрибуција дооел Скопје.
3.1.2

Телекомуникациска инфраструктура

Приклучувањето на телекомуникациската инфраструктура ќе биде разработено во фаза
на изработка на основни проекти за изградба на планираните градби врз основа на
предходно добиени податоци и со согласност од “Македонски Телеком“ АД Скопје.
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Хидротехничка инфраструктура

3.2
o

Водоснабдување

Приклучувањето на водоводната инфраструктура ќе биде разработено во фазата на
изработка на основни проекти за изградба на планираните градби, врз основа на
предходно добиени податоци и со согласност од ЈПКД Комуналец - Гевгелија.
o

Канализација

Приклучувањето на канализационата инфраструктура ќе биде решавано заедно со
плановите за нејзина реализација врз основа на предходно добиени податоци и со
согласност од на ЈПКД Комуналец - Гевгелија.
o

Атмосферска канализација

Согласно Изводот од ДУП бр.11-347/2 од 11.05.2021 во планската документација од ДУП
за дел од Блок 14 (14.1 и 14.2) во КО Гевгелија има разработена планирана атмосферска
канализација, но истата не е реализирана. Одводнувањето на атмосферските води од
планираните градби и припадната површина во рамки на градежната парцела од
зелените и поплочените површини ке биде преку понирање се до реализација на
атмосферската канализација.

Услови за изградба, развој и користење на земјиштето и градбите
превземени од Изводот за ГП 14.2.39 на КП6727/44, 7505/13 и 446/3 во Детален
Урбанистички План за дел од Блок 14 (14.1 и 14.2) КО Гевгелија, Општина
Гевгелија (Плански период 2012-2017).

4.

Со овие услови за изградба се утврдуваат основните принципи, услови и техничккоурбанистички норми кои овозможуваат примена и спроведување на концепциите од
Деталниот Урбанистички план за дел од блок 14 (14.1 – 14,2) КО Гевгелија, Општина
Гевгелија.
Општи услови за изградба кои се однесуваат на Деталениот Урбанистички
План за дел од Блок 14 (14.1 и 14.2) КО Гевгелија, Општина Гевгелија (Плански
период 2012-2017).

I.

•
•
•

•

•

•

Градежни парцели – Градежните парцели се во рамките на постојните катастарски
парцели како и дооформување на градежжните парцели.
Површината за градба е дел од градежната парцела ограничен со градежни линии.
Градежната линија се спроведува со досволени пречекорувања од страна на
издадените елемменти од архитектонската пластика на градбите. Дозволените
пречекорувања се уредуваат со секој урбанистички план во согласност со овој
Правилник.
Кога градежната линија се совпаѓа со границата на градежната парцела со соседот
не се дозволени пречекорувања на градежната линија со ниту еден вид
архитектонски издатини.
Кога градежната линија е се совпаѓа со границата на градежната парцела не се
дозвоолени пречекорувања на градежната линија на било која висина од
вертикалната рамнина чиј што пресек со теренот се совпаѓа со границата на
градежната парцела.
Доколку градежната линија се совпаѓа со регулационата линија, дозволени
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•

•

•

•

•
•

пречекорувања се :
- првиоот скалник од влезните партии до 30 см ако ширината на тротоарот е
поголема од 2,25 м.
- првостепена пластика во која спаѓаат : ризалти, влезни партии,
конструктвни,столбови вертикални комуникации и други издадени делови на
архитектонската основа до 30 см ако широчината на тротоарот е поголема од
2,25м.
- второстепена пластика во оја спаѓаат : еркери, балкони, конзоли, стреи, брисолеи
и др кои се појавуваат помеѓупрвиот спрат и горниот венец до 90 см длабочина за
уличен коридор широк до 12 м и до 7,5% од широчината на коридорот, но не
повеќе од 1,50 м длабочина.Елементите на второстепената архитектонска
пластика не се појавуваат на фасадата на градбата најмалку 3,60 м над котата на
тротоарот.
- третостепена пластика во која спаѓaат : пиластри, корнизи, подпрозорници, венци
и друга плитка архитектонска пластика до 30 см.
Отвори : Кога растојанието помеѓу површината за градење и страната на
градежната парцела е нула не се дозволени отвори на ѕидот на градбата на
границата на градежжната парцела. Кога растојанието е од 1,20 до 3,0м дозволени
се само помошни отвори со парапет од најмалку 1,60 м , а на растојанија поголеми
од 3,0 м се дозволени регуларни отвори на таа страна од градбата.
Кровови : Висина на кровот се дефинира како висина на слеме. Максималната
височина на слеето изнесува 4,5 метри над завршниот венец на кровната
конструкција. Во рамките на оваа висина може да се уреди подпокривен корисен
простор со само една спратна височина. Косите покриви имаат агол на косина од
најмногу 35° кој се пресметува од завршниот венец на градбата.
Зеленило : Зеленило се предвидува во склоп на самата градежната парцела.
Процентот на озеленотост во рамките на градежната парцела треба да изнесува
мин 10%-15%
Паркирање : Паркирање – гаражирање за целиот опфат е предвидено во склоп на
сопствената градежна парцела, согласно 61 од Правилникот за стандарди и
нормативи за урбанистичко планирање (Сл. Веснки на РМ бр. 63/12 и 126/12).
Максимална височина на нултата плоча во приземјето е 1,20 м во однос на кота
на заштитен тротоар.
Заштита на Културно – историско наследство
- Доколку при реализација на урбанистичкиот план се појави археолошко
наоѓалиште, треба да се постапии во согласност со одредбите од член 65 од
Законот за заштита на културното наследство(Сл.весник на РМ бр. 20/04,115/07 и
18/11)
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Посебни услови за изградба, развој и користење на градежното
земјиште и градбите се однесуваат на градежната парцела 14.2.39 во
ДУП за дел од Блок 14 (14.1 и 14.2) КО Гевгелија, Општина Гевгелија

II.

Класа на намена : Индустриски згради од лесна преработувачка индустрија (Г2)
Компатабилни намени: Б1,Г3,Г4, - макс. 49%.
•
•
•
•
•
•
•

Површина на градежна парцела
5603 м2 (5602.42 м2)
Површина за градба
2291,4 м2
Вкупна бруто развиена површина за градење
2291,4 м2
Катност
П
Висина до венец
8.00 м
Процент на изграденост
40,90 %
Коефициент на искористеност
0,41
Макс. висина на нулта плоча во однос на заш. тротоар
1,20 м

Општи напомени:
Паркирање :
Потребите за паркирање и гаражирање ќе ги решава косрисникот во рамките на
сопствената парцела, со почитување на потребен број паркинг места како услов за
изградба до максимално дозволената висина и површина за градба во согласност со
член 61 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистиичко планирање (Сл.
весник на РМ бр.63/12 и 126/12).
Во рамки на предметната градежна парцела 14.2.39 планирани се вкупно 49 паркинг
места.
Зеленило:
Зеленило се предвидува во склоп на самата
градежна парцела. Процентот на
озеленетоост во рамките на градежната парцела треба да изнесува мин 10% - 15%.
Заштита на Културно-историско наследство
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 (Сл. весник на РМ бр.20/04, 115/07 и 18/11).
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5.

Мерки за заштита
5.1.

Мерки за заштита на животната средина

Право и должност на РМ, Општината, како и на сите правни и физички лица да
обезбедат услови за заштита и унапредување на животната средина, заради
остварување на правото на граѓаните на здрава животна средина, регулирано со:
•
Законот за животна средина ("Службен весник на РМ" бр. 53/05, 81/05,
24/07,159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13 и 42/14);

Законот за заштита на природата (“Службен весник на РМ” бр. 67/04, 14/06, 84/07,
35/10, 47/11, 148/11, 59/12, 13/13, 163/13, 41/14, 146/15, 39/16 и 63/16).

Закон за квалитетот на амбиентниот воздух ("Службен весник на РМ" бр.67/04,
92/07, 35/10, 47/11, 163/13 и 100/12;

Закон за управување со отпад ("Службен весник на РМ" бр. 68/04, 107/07, 102/08,
143/08, 124/10, 51/11 и 123/12);

Закон за заштита од бучава во животната средина ("Службен весник на РМ" бр.
79/07, 124/10, 47/11 и 163/13);

Закон за заштита и спасување ("Службен весник на РМ" бр. 93/12 и 41/14, 129/15,
71/16, 106/16, 83/18 – пречистени текстови);

Закон за водите ("Службен весник на РМ" бр. 87/08, 06/09, 161/09, 83/10,
51/11,44/12, 23/13 и 163/13)

Уредба за класификација на водите ("Службен весник на РМ" бр. 18/99);

Уредба за категоризација на водотеците, езерата, акумулациите и подземните
води ("Службен весник на РМ" бр. 18/99);

Уредба за спроведување на проектите и за критериумите врз основа на кои се
утврдува потребата за спроведување постапка за оценка на влијанијата врз
животната средина ("Службен весник на РМ" бр. 74/05);

Правилникот за општи правила за постапување со комуналниот и други видови на
неопасен отпад ("Службен весник на РМ" 147/07);

Правилникот за урбанистичкото планирање ("Службен весник на РСМ"
бр.225/2020),
Основните цели на политиката за заштита и унапредување на животната средина мора
да се интегрираат во сите развојни, стратешки и плански програмски документи кои ги
донесуваат органите на државата и општината.
Заштитата и унапредувањето на животната средина е систем на мерки и активности
(општествени, политички, социјални, економски, технички, образовни и др.) со кои се
обезбедува подршка и создавање на услови за заштита од загадување, деградација и
влијание врз одредени области на животната средина. Целокупната активност во оваа
област ќе се насочува
кон обезбедување на непречен просторен развој, при
едновремена заштита на квалитетна, здрава и хумана средина за живеење и работа.
Со цел да се обезбеди заштита на животната средина преку запазување на поставените
стандарди, потребно е да се има во предвид следното:
Согласно законот за управување со отпад, создавачите на отпад се должни во
најголема мера да го избегнат создавањето на отпад и да ги намалат штетните
влијанија на отпадот врз животната средина, животот и здравјето на лугето;

Предвидување на соодветни технички зафати за пречистување на отпадните води;

Заштита, унапредување и адекватно користење на природните предели, амбиентите и
пејсажите во предвидениот простор.
Напомена: Создавачот или поседувачот на отпадни материи и емисии ги сноси сите
трошоци за санација на евентуално предизвиканите нарушувања во животната средина.
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5.2. Мерки за заштита на природата и природното наследство
При планирањето и уредувањето на просторот се врши усогласување на намените во
просторот низ одредена организација, при што е земена во предвид заштитата и
унапредувањето на природата, што подразбира грижа и одржување на одредени избрани
подрачја или објекти, кои поради нивните специфични природни вредности се предмет на
заштита. Мерките за заштита се преземаат паралелно со планирањето и уредувањето на
просторот, пред да се пристапи кон било каква интервенција, а согласно со одредбите
пропишани во Законот за заштита на природата ((“Службен весник на РМ” бр. 67/04,
14/06, 84/07, 35/10, 47/11, 148/11, 59/12, 13/13, 163/13, 41/14, 146/15, 39/16 и 63/16),
Просторниот план на Република Македонија (Сл. в. нa РМ, бр.39/04).
Со Законот за зашита на природата (“Службен весник. на РМ” бр 67/04, 14/06, 84/07,
35/10, 47/11, 148/11, 59/12, 13/13, 163/13, 41/14, 146/15, 39/16 и 63/16) се уредува
заштитата на природата преку заштита на биолошката и пределската разновидност и
заштита на природното наследство, во заштитени подрачја и надвор од заштитени
подрачја.
Во современото планирање на просторот, задачите на заштитата на природата се
усмерени особено на активно уредување и заштита на природата и животната средина,
санирање на можните штети и повторно воспоставување на природната средина.
Заштитата на природата ја опфаќа:
•
•

заштитата на биолошката разновидност, заштитата на пределската разновидност
и заштита на природното наследство.
При изработка на Урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште за
разработка на ГП 14.2.39 на КП 6727/44, КП 7505/13 и КП 446/3 во ДУП за дел од
Блок 14 (14.1 и 14.2) КО Гевгелија, Општина Гевгелија, да се почитуваат
одредбите пропишани во Законот за заштита на природата (Службен весник на
РМ, број.67/04, 14/06, 84/07, 35/10, 47/11, 148/11, 59/12,13/13, 163/13, 41/14, 146/15,
39/16 и 63/16), подзаконските акти донесени врз основа на овој закон, Законот за
заштита на Охридското, Преспанското и Дојранското езеро (Сл.в. на СРМ бр.45/77,
8/80, 51/88, 10/90 и 62/93), како и заштитните категории и режимите за заштита,
согласно валоризацијата дадена во Студијата за заштита на природното
наследство, изработена за потребите на Просторниот план на Република
Македонија и Просторниот план на Охридско - преспанскиот регион.

Доколку при изработка на Урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште за
разработка на ГП 14.2.39 на КП 6727/44, КП 7505/13 и КП 446/3 во ДУП за дел од Блок 14
(14.1 и 14.2) КО Гевгелија, Општина Гевгелија, или при уредување на просторот се дојде
до одредени нови сознанија за природни реткости кои може да бидат загрозени, потребно
е да се превземат мерки за заштита на природното наследство согласно Законот за
заштита на природата.
a.

Заштита на воздухот

Загадувањето на воздухот настанува од природни извори и како последица на човековите
активности во просторот. За аерозагадување може да се зборува во колку една или
повеќе загадувачки материи се во таква количина и толку долго во воздухот да
постануваат штетни за луѓето, животните и растенијата, а го загрозуваат и здравјето и
животот.
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Планираната намена која ќе се одвива во овој проектен опфат е чиста без понатамошни
последици од загадување на човековата околина.
Досега на оваа територијата и поширокото окружување не е поставена мерна мрежа со
уреди за мерење параметри значајни за проценка на загаденоста. Со сигурност не може
да се одреди реалниот ефект и последици по средината, односно санитарната состојба
на воздухот. Врз основа на карактерот на индустријата, големината на градот, бројот на
возила и метеоролошките услови се оценува дека квалитетот на воздухот релативно
задоволува и дека не постои изразито загадување со штетни материи на воздухот на
територијата на предметниот простор.
Мерки за заштита од аерозагадување и зачувување на квалитетот на воздухот вградени
во планот се:
− обезбедени се услови за ефикасно природно проветрување со користење на
доминантните воздушни струења
− подобрена е состојбата на зелените површини со правилен распоред, создавање на
поврзан систем на зелени површини
− постигнат е сооднос меѓу изградените и слободни површини
− потребна е постојана контрола на загадувчите на атмосферата.
б.

Заштита на водите и третман на површинските води

За проценувањето на обемот на загадување на површинските и подземни води во
проектниот опфат потребно е да се означат врстата на материи, загадувачи и изворите
на загадување. Загадувачи на овој простор не постојат ни пред да се оформи овој
проектен опфат нити пак со неговото функционирање.
в.

Заштита на почвите

Брзиот општествено економски развој има се поразвиени влијанија врз нарушувањето на
квалитетот на почвите, бидејќи освен разградувањето на почвениот слој од ерозивните
процеси и соголувањето на земјиштето со уништување на вегетациската покривка
негативни последици врз почвата има и од прекумерната употреба на агрохемиските
средства и таложењето на седиментите од загадениот воздух. Со сите видови
загадувања кои се наброени се уништуваат виталните процеси во почвата. Ерозивните
процеси, освен што го намалуваат квалитетот, односно бонитетот на почвата
исклучително негативно влијаат врз карактеристиките на пејсажот нарушувајќи ја
неговата природна физиономија.
Во наредниот период побрзото темпо на развој ќе носи поголеми загадувања и ќе треба
со поголемо внимание да се прати природата и да се превземаат мерки за нејзината
заштита, а тоа вклучува и поголеми материјални средства.
г.

Заштита од бучава

Бучавата е загадувач на човековата околина што поизразито се манифестира во
последните децении како резултат на високата индустријализација и зголемен број на
возила. Чести извори на бучава се наогаат во самите објекти предизвикани од удари при
работа.
Према мегународните стандарди и норми, дозволеното ниво на бучава е до 60 децибели.
Проектниот опфат се наога во релативно мирен дел така да бучава нема во поширокиот
простор на проектниот опфат. При планирањето на просторот водена е сметка за
соодветно растојание на објектите од сообраќајниците.
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д.

Отстранување на отпадот

За заштита на животната околина важно е чистење на просторот во кој се престојува и
работи. Постапката на евакуација на отпадните материи треба да го најде правото место
во проектниот опфат.
Отпадните матери ги среќаваме како:
а. течни
- отпадни води од одржување на чистотата
- отпадни води од санитарии
- отпадни води од технолошки процес
б. цврсти
- хартија, амбалажа
- отпад од технолошки процес
- уличен отпад
На просторот во проектниот опфат нема појава на отпадни материи.
5.3.

Мерки за заштита и спасување

Согласно Законот за заштита и спасување ("Службен весник на РМ" бр. 93/12 и 41/14,
129/15, 71/16, 106/16, 83/18 – пречистени текстови), се уредува заштитата и спасувањето
на лугето и материјалните добра од природни непогоди, епидемии, епизоотии,
епифитотии и други несреќи во мир и во војна и од воени дејства во Република
Македонија.
Природните непогоди се настани предизвикани од неконтролирано дејство на природните
сили кои го загрозуваат животот и здравјето на лугето и животните и предизвикаат штети
на имотот, културното наследство и животната средина (земјотреси, поплави, лизгање на
земјиште, снежни лавини, наноси, луњи, уривање на високи брани и насипи, суша
атмосфески и други и непогоди.)
Епидемии, епизоотии и епифитотии се настани кои доведуваат до интензивни и масовни
појави на одредени заболувања кај лугето, животните и растенијата. Други несреќи се
настани кои се резултат на одредени превиди и грешки во извршувањето на
секојдневните стопански и други активности, како и невнимание при ракување со опасни
материи и средства при производство, складирање и транспорт на истите.
Мерките за заштита и спасување задолжително се применуваат при планирањето и
уредувањето на просторот, а начинот на примена со уредба го уредува Владата.
Заштита и спасувањето е работа од јавен интерс на Републиката. Системот за заштита и
спасување го организираат и спроведуваат државните органи, органите на локалната
самоуправа, јавните претпријатија, јавните установи и служби, трговски друштва,
здруженија на грагани, граганите и силите за заштита и спасување на начин уреден со
Закон за заштита и спасување ("Службен весник на РМ" бр. 93/12 и 41/14, 129/15, 71/16,
106/16, 83/18 – пречистени текстови), како и Уредбата за начинот на применување на
мерките за заштита и спасување, при планирањето и уредувањето на просторот и
населбите, во проектите и при изградба на објектите ("Службен весник на РМ бр.105/05.)
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Урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште за разработка на ГП 14.2.39 на КП
6727/44, КП 7505/13 и КП 446/3 во ДУП за дел од Блок 14 (14.1 и 14.2) КО Гевгелија
Општина Гевгелија

Мерки за заштита и спасување задолжително се применуваат:
- при планирање и уредување на просторот и населбите;
- во проекти за објекти од јавниот сообраќај, како и за јавна,
административна, културна и туристичко - угостителска дејност
- при изградба на објекти и објекти од инфраструктура.
5.4

Услови за движење на инвалидизирани лица

Условите за движење на инвалидизирани лица се пропишани во точка 13, од
Правилникот за урбанистичко планирање ("Службен весник на РСМ" бр.225 / 2020).
Според овој Правилник составен дел на урбанистичките планови се конкретни мерки за
создавање на услови за непречено движење на инвалидизирани лица во рамките на
планскиот опфат.
-

Површините за движење на пешаците (тротоари, пешачки улици, пешачки патеки,
плоштади и плоштатки), секаде каде дозволуваат условите мора да се со
континуирана нивелета, без скалести денивелации, со подолжен наклон од најмногу
8,33 %;

-

Доколку јавните пешачки површини се на терен со големи висински разлики кои мора
да се совладаат со скали, со урбанистички план задолжително се предвидува
алтернативна врска со рампа со пад мак. 8,33 % или 1:12. Овие рампи се
димензионираат за двосмерно движње на лица во колички при што нејзината најмала
ширина е 1,65 м. а оптимална ширина 1.80 м.

-

Во зависност од наклонот на рампата, ограничена е нејзината должина: за наклон 8,33
% (1:12) мак. должина на рампата е 9,0 м, за наклон 6,66 % (1:15) мак. должина на
рампата е 12.0 м. за наклон 5.0 % (1:20) мак. должина на рампата е 15.0 м, а за
неопходни поголеми должини на рампата, задолжително се планира одморалиште, со
најмала должина е 1.50 м, а оптимална должина е 1.80 м.

-

При планирање на елементи на уличната мрежа, задолжително се предвидуваат
рампи за секој пешачки премин за совладување на денивелацијата помеѓу тротоарот
и коловозот:

Постојната и времената урбана опрема на јавните пешачки површини не смее да
претставува архитектонска бариера и да го попречува или отежнува сообраќајот на
пешаците, а особено на инвалидизираните лица со колички.
5.5

Плански мерки за заштита на културно - историско наследство

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
културно наследство (Сл. веснки на РМ бр. 20/04, 115/07 и 18/11).

__________________________________________________________________________________
Нју Вижен доо Охрид

техн. бр. 02/2021

16

СПОРЕДБЕНИ НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ :
НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ГП 14.2.39 (СПОРЕД ДУП)

НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НОВОПРОЕКТИРАНАТА ГП 14.2.39

NAMENI NA POVR[INITE VO GP 14.2.39
povr{ina procent
m2
%

ZNA^EWE

SIMBOL

5602.42

100

G2 - INDUSTRISKI ZGRADI OD LESNA PRERABOTUVA^KA INDUSTRIJA

2291.4

40.90

E1 - SOOBRA]AJNICI

2650.87

47.32

ZELENILO

660.15

11.78

GRANICA NA GP 14.2.39

NAMENA NA ZEMJI[TETO SO BILANSI
SIMBOL

ZNA^EWE
GRANICA NA PROEKTEN OPFAT

povr{ina procent
m2
%
5602.42

100

SISTEM NA KLASI NA NAMENA NA DEJNOSTI
G

G2

PROIZVODSTVO, DISTIB. I SERVISI

5602.42

100

INDUSTRISKI ZGRADI OD
LESNA PRERABOTUVA^KA INDUSTRIJA

5602.42

100

ДОБИЕНИ ИНФОРМАЦИИ

ДОБИЕНИ ИНФОРМАЦИИ, ПОДАТОЦИ И МИСЛЕЊА:
•

ИЗВЕСТУВАЊЕ – Издавање на податоци за електроенергетски објекти и
инфраструктура издадено од Електродистрибуција дооел Скопје бр.10-55/4-248 од
01.07.2021 г.

•

ИЗВЕСТУВАЊЕ за постојни и планирани подземни тк инсталации бр. 36407 од
23.06.2021 г. издадено од Македонски Телеком АД – Скопје

•

ИЗВЕСТУВАЊЕ. издадено од АЕК Скопје (Агенција за електронски комуникации)
бр. .1404-1944/2 од .07.07.2021г.

ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ Скопје
Друштво за дистрибуција на електрична енергија
Бр. 10-55/4 – 248 од 01.07.2021 год.
Скопје
Одговорно лице: Марко Бирачоски
Контакт телефон: +389 72 933 219

Предмет: Издавање на податоци за електроенергетски објекти и инфраструктура oд
ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ, Скопје
Почитувани,
Во врска со Вашиот допис број 03 -38 од 22.06.2021 од 22.06.2021, со кој барате да Ви издадеме
податоци за електроенергетски објекти и инфраструктура од ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ, Скопје за
изработка на Урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште за разработка на ГП 14.2.39 на
КП 6727/44, КП 7505/13 и КП 446/3 во ДУП за дел од Блок 14 (14.1 и 14.2) КО Гевгелија, Општина
Гевгелија, 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 – нема електрична мрежа во сопственост на ЕВН
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

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

Бр: 36407
Дата: 23.06.2021
До
Трговско друштво за производство, трговија и услуги
НЈУ ВИЖЕН ДОО увоз-извоз Охрид

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 парцелирано градежно земјиште за разработка на ГП 14.2.39 на КП 6727/44, КП
7505/13 и КП 446/3 во ДУП за дел од Блок 14 (14.1 и 14.2) КО Гевгелија, Општина Гевгелија, Ве известуваме дека
во границите на планскиот опфат нема постојна МКТ инфраструктура.
Напомена: Информациите содржани во овој документ се доверливи и тие се наменети за користење само од страна на
примателот. Примателот е обврзан да превземе разумно ниво на грижа заради заштита на доверливите информации
содржани во документот. Воедно, примателот е обврзан документот или било кој дел од неговата содржина да не го открива
или дистрибуира на трети лица кои не се засегнати со актуелниот предмет, а заради спречување на можни злоупотреби.

Со почит,
Македонски Телеком АД Скопје
По овластување на
Директор на сектор за пристапни мрежи
Васко Најков

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

ИЗВЕШТАЈ ОД ИЗВРШЕНА
СТРУЧНА РЕВИЗИЈА

дел. бр. 0701-496
23.7.2021/Скопје

ИЗВЕШТАЈ

ОД СТРУЧНА РЕВИЗИЈА НА

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ПАРЦЕЛИРАНО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА РАЗРАБОТКА НА ГП 14.2.39 НА КП 6727/44,
КП 7505/13 и КП 446/3 ВО ДУП ЗА ДЕЛ ОД БЛОК 14
(14.1 И 14.2) КО ГЕВГЕЛИЈА,
ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА
Одобрувач на УП:
ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА
РЕВИДЕНТ:

Изработувач на УП:
НЈУ ВИЖЕН ДОО Охрид

Одговорен планер ревидент:

Управител:

Биљана Петрова, диа

Биљана Петрова, диа

Ирена Велјановска, диа
Технички број 0701-496
Скопје, јули 2021

Содржина:
• Општ дел
-Регистрација на фирма
-Лиценца за ревизија на Урбанистички планови
(бр.08 од 19.7.2016)
-Решение за одредување ревиденти
-Овластување за одговорни ревиденти
• Извештај од извршена стручна ревизија

Ревизија на УП ЗА ПАРЦЕЛИРАНО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА РАЗРАБОТКА НА ГП 14.2.39 НА КП 6727/44,
КП 7505/13 и КП 446/3 ВО ДУП ЗА ДЕЛ ОД БЛОК 14 (14.1 И 14.2) КО ГЕВГЕЛИЈА, ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА
Ревидент: КВАДАР ДОО Скопје

2

ОПШТ ДЕЛ

Ревизија на УП ЗА ПАРЦЕЛИРАНО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА РАЗРАБОТКА НА ГП 14.2.39 НА КП 6727/44,
КП 7505/13 и КП 446/3 ВО ДУП ЗА ДЕЛ ОД БЛОК 14 (14.1 И 14.2) КО ГЕВГЕЛИЈА, ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА
Ревидент: КВАДАР ДОО Скопје
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Ревизија на УП ЗА ПАРЦЕЛИРАНО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА РАЗРАБОТКА НА ГП 14.2.39 НА КП 6727/44,
КП 7505/13 и КП 446/3 ВО ДУП ЗА ДЕЛ ОД БЛОК 14 (14.1 И 14.2) КО ГЕВГЕЛИЈА, ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА
Ревидент: КВАДАР ДОО Скопје
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Ревизија на УП ЗА ПАРЦЕЛИРАНО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА РАЗРАБОТКА НА ГП 14.2.39 НА КП 6727/44,
КП 7505/13 и КП 446/3 ВО ДУП ЗА ДЕЛ ОД БЛОК 14 (14.1 И 14.2) КО ГЕВГЕЛИЈА, ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА
Ревидент: КВАДАР ДОО Скопје
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дел. бр. 0701-496
23.7.2021/Скопје

Врз основа на Законот за урбанистичко планирање, член 48, 67 и 68 (Службен
весник на РСМ број: 32/2020), Управителот на ДПИПУ КВАДАР ДОО Скопје, го
донесе следното:

РЕШЕНИЕ
за одговорни ревиденти на:
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ПАРЦЕЛИРАНО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА РАЗРАБОТКА НА ГП 14.2.39 НА КП 6727/44,
КП 7505/13 и КП 446/3 ВО ДУП ЗА ДЕЛ ОД БЛОК 14
(14.1 И 14.2) КО ГЕВГЕЛИЈА, ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА
со техн.бр. 02/2021, од јули 2021,
изработен од: НЈУ ВИЖЕН ДОО Охрид
се одредуваат:
1. Биљана Петрова, дипл.инж.арх. број на овластување 0.0435 и
2. Ирена Велјановска, дипл.инж.арх. број на овластување 0.0485

Одредените стручни лица ги исполнуваат условите пропишани во поглед на
стручната подготвеност. Ревидентoт е должен ревизијата да ја изработи
согласно Законот за урбанистичко планирање (Сл.Весник на РСМ бр.32/2020),
како и другите важечки прописи и нормативи од областа на урбанизмот.
Управител:

Биљана Петрова, диа

Ревизија на УП ЗА ПАРЦЕЛИРАНО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА РАЗРАБОТКА НА ГП 14.2.39 НА КП 6727/44,
КП 7505/13 и КП 446/3 ВО ДУП ЗА ДЕЛ ОД БЛОК 14 (14.1 И 14.2) КО ГЕВГЕЛИЈА, ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА
Ревидент: КВАДАР ДОО Скопје
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Ревизија на УП ЗА ПАРЦЕЛИРАНО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА РАЗРАБОТКА НА ГП 14.2.39 НА КП 6727/44,
КП 7505/13 и КП 446/3 ВО ДУП ЗА ДЕЛ ОД БЛОК 14 (14.1 И 14.2) КО ГЕВГЕЛИЈА, ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА
Ревидент: КВАДАР ДОО Скопје
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Ревизија на УП ЗА ПАРЦЕЛИРАНО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА РАЗРАБОТКА НА ГП 14.2.39 НА КП 6727/44,
КП 7505/13 и КП 446/3 ВО ДУП ЗА ДЕЛ ОД БЛОК 14 (14.1 И 14.2) КО ГЕВГЕЛИЈА, ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА
Ревидент: КВАДАР ДОО Скопје
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ИЗВЕШТАЈ ОД ИЗВРШЕНА СТРУЧНА РЕВИЗИЈА
Врз основа на Законот за урбанистичко планирање (член 48, Сл. весник на РСМ
бр.32/2020) вршењето на стручна ревизија во постапката на изработување на
урбанистичките планови претставува законска определба со која се утврдува дека
планските решенија се изработени согласно одредбите од законите, прописите,
стандардите и нормативите што ја уредуваат областа на урбанистичкото
планирање.
Со ревизијата се потврдува усогласеноста на планските решенија со одредбите од
планот од повисоко ниво, оправданоста на предложените плански решенија од
аспект на остварување на целите и начелата од законот, остварување на
програмските цели и проекции од планската програма, се оценува реалноста и
остварливоста на предложените плански решенија, се укажува на недостатоци што
треба да бидат коригирани и отстранети и на можни алтернативни решенија и
подобрувања на предложените плански решенија.
Согласно законските одредби од член 68 од Законот за урбанистичко планирање
(Сл. весник на РСМ бр.32/2020) КВАДАР ДОО СКОПЈЕ како овластено правно лице
може да врши ревизија на урбанистички планови и урбанистички проекти.
1. Наслов, насловни податоци од урбанистичкиот проект доставен за стручно
ревидирање
На Ревидентот му беше доставен на увид Урбанистички проект за парцелирано
градежно земјиште за разработка на ГП 14.2.39 НА КП 6727/44, КП 7505/13 и КП
446/3 во ДУП за дел од блок 14 (14.1 и 14.2) КО Гевгелија, Општина Гевгелија, со
техн.бр.02/2021 од јули 2021, изработен од: НЈУ ВИЖЕН ДОО Охрид.
2. Список на прилози од урбанистичкиот проект доставен за стручно
ревидирање
СОДРЖИНА:
ДОКУМЕНТИ:
- Овластување
- Имотен лист
ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ:
Вовед
Вид на планска документација
1. Проектна програма
2. Инвентаризација на снимен изграден градежен фонд, вкупна физичка
супраструктура и комунална инфраструктура
2.1. Инвентаризација на изграден градежен фонд
2.2. Сообраќајна поврзаност
2.3. Комунална инфраструктура
2.3.1 Електроенергетска и телекомуникациска инфраструктура
2.3.2 Водоводна и канализациона инфраструктура
3. Опис и образложение на на проектниот концепт на урбанистичкото решение
3.1 Комунална инфраструктура
Ревизија на УП ЗА ПАРЦЕЛИРАНО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА РАЗРАБОТКА НА ГП 14.2.39 НА КП 6727/44,
КП 7505/13 и КП 446/3 ВО ДУП ЗА ДЕЛ ОД БЛОК 14 (14.1 И 14.2) КО ГЕВГЕЛИЈА, ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА
Ревидент: КВАДАР ДОО Скопје

9

3.1.1 Електроенергетска инфраструктура
3.1.2 Телекомуникациска инфраструктура
3.2 Хидротехничка инфраструктура
4. Детални услови за проектирање и градење
I. Општи одредби
II. Посебни одредби услови за изградба, развој и користење на градежното земјиште
и градбите кои се однесуваат на проектниот опфат.
5. Мерки за заштита
5.1. Мерки за заштита на животна средина
5.2. Мерки за заштита на природата и природното наследство
5.3. Мерки за заштита и спасување
5.4. Услови за движење на инвалидизирани лица
5.5. Плански мерки за заштита на културно - историско наследство
6. Податоци и информации и Мислења
7. Прилози кон текстуалниот дел
- Геодетски елаборат (Ажурирана)
- Геодетски елаборат (Нумерички)
ГРАФИЧКИ ДЕЛ (ПЛАНСКИ):
- Извод за ГП 14.2.39 на КП6727/44, 7505/13 и 446/3 во Детален Урбанистички План
за дел од Блок 14 (14.1 и 14.2) КО Гевгелија, Општина Гевгелија (Плански период
2012-2017)
1. Извод од од ДУП за дел од Блок 14 (14.1 и 14.2) КО Гевгелија, Општина Гевгелија
со нанесен проектен опфат
1 : 1000
2. Ажурирана геодетска подлога со проектен опфат
1 : 1000
3. Инвентаризација и снимање на изградениот градежен фонд и изградената
комунална инфраструктура
1 : 1000
5. Регулациско решение
1 : 1000
6. Сообраќајно решение
1 : 1000
7. Инфраструктурно решение
1 : 1000
8. Урбанистичко решение за ГП 14.2.39
1 : 1000
ГРАФИЧКИ ДЕЛ (ПРОЕКТЕН):
- Идеен проект
3. Известување за воочени повредувања на: законот, прописите,
стандардите и нормативите што ја уредуваат областа на урбанистичкото
планирање
3.1

Основни констатации

3.1.1. Урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште за разработка
на ГП 14.2.39 НА КП 6727/44, КП 7505/13 и КП 446/3 во ДУП за дел од блок 14 (14.1
и 14.2) КО Гевгелија, Општина Гевгелија, со техн. бр.02/2021 од јули 2021 e
изработен од: НЈУ ВИЖЕН ДОО Охрид, што e во согласност со Законот за
урбанистичко планирање (Сл. весник на РСМ бр.32/2020).
Ревизија на УП ЗА ПАРЦЕЛИРАНО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА РАЗРАБОТКА НА ГП 14.2.39 НА КП 6727/44,
КП 7505/13 и КП 446/3 ВО ДУП ЗА ДЕЛ ОД БЛОК 14 (14.1 И 14.2) КО ГЕВГЕЛИЈА, ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА
Ревидент: КВАДАР ДОО Скопје

10

3.1.2. Содржината на Урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште
за разработка на ГП 14.2.39 НА КП 6727/44, КП 7505/13 и КП 446/3 во ДУП за дел од
блок 14 (14.1 и 14.2) КО Гевгелија, Општина Гевгелија , со техн. бр.02/2021 од јули
2021, изработен од: НЈУ ВИЖЕН ДОО Охрид е усогласена со законските одредби од
Законот за урбанистичко планирање (Сл. весник на РСМ бр.32/2020) и со
Правилникот за урбанистичко планирање (Сл. Весник на РСМ бр.225/2020).
4. Известување за воочено несогласување со одредбите од планот од
повисоко ниво
Урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште за разработка на ГП
14.2.39 НА КП 6727/44, КП 7505/13 и КП 446/3 во ДУП за дел од блок 14 (14.1 и 14.2)
КО Гевгелија, Општина Гевгелија, со техн. бр.02/2021 од јули 2021, изработен од:
НЈУ ВИЖЕН ДОО Охрид е усогласен со општите и посебните услови за изградба од
Извод за ГП 14.2.39 на КП6727/44, 7505/13 и 446/3 во Детален Урбанистички План
за дел од Блок 14 (14.1 и 14.2) КО Гевгелија, Општина Гевгелија (Плански период
2012-2017) Одлука бр.09-2180/1 од 27.8.2015 год.
5. Известување за воочено несогласување на предложените плански
решенија од аспект на остварување на целите и начелата од ЗУП
Пристапот кон оформувањето на концепцијата на организацијата на просторот
и начинот на изработка на проектот, обемот на податоците презентирани во
текстуалниот, нумеричкиот дел и графичките прилози се усогласени со
методологијата регулирана со Законот за урбанистичко планирање (Сл. весник на
РСМ бр.32/2020) и Правилникот за урбанистичко планирање (Сл. Весник на РСМ
бр.225/2020).
6. Известување за воочено несогласување на предложените плански
решенија од аспект на остварување на програмските цели и барања од
проектната програма
Урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште за разработка на ГП
14.2.39 НА КП 6727/44, КП 7505/13 и КП 446/3 во ДУП за дел од блок 14 (14.1 и 14.2)
КО Гевгелија, Општина Гевгелија, со техн.бр.02/2021 од јули 2021, изработен од:
НЈУ ВИЖЕН ДОО Охрид е усогласен со барањата од Проектната програма утврдена
од нарачателот на урбанистичкиот проект.
7. Оценка на реалноста и остварливоста на предложените плански решенија
Ревидентот цени дека урбанистичкото решение на овој Урбанистички проект за
парцелирано градежно земјиште за разработка на ГП 14.2.39 НА КП 6727/44, КП
7505/13 и КП 446/3 во ДУП за дел од блок 14 (14.1 и 14.2) КО Гевгелија, Општина
Гевгелија, со техн.бр.02/2021 од јули 2021, изработен од: НЈУ ВИЖЕН ДОО Охрид е
во согласност со законската и подзаконската регулатива релевантна за опфатот и
дека по одобрување на истиот од надлежен орган може да биде прифатен за
реализација со проекти од пониско ниво.
8. Посебни забелешки и сугестии, известување за воочени стручни пропусти,
некоректни решенија, технички грешки и друго.
Нема забелешки.
9. Стручни препораки за алтернативно решавање на одредени проблеми во
просторот.
Нема препораки.
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ЗАКЛУЧОК
Врз основа на извршениот увид на Урбанистички проект за парцелирано
градежно земјиште за разработка на ГП 14.2.39 НА КП 6727/44, КП 7505/13 и КП
446/3 во ДУП за дел од блок 14 (14.1 и 14.2) КО Гевгелија, Општина Гевгелија, со
техн. бр.02/2021 од јули 2021, изработен од: НЈУ ВИЖЕН ДОО Охрид и врз основа
на изнесените констатации, а согласно тековната законска регулатива и другите
позитивни подзаконски акти, ревидентот цени дека овој урбанистички проект може
да продолжи во понатамошна постапка до целосно одобрување од надлежен
орган.

Ревиденти:
Биљана Петрова, дипл.инж.арх.
број на овластување 0.0435
Ирена Велјановска, дипл.инж.арх.
број на овластување 0.0485
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ГЕОДЕТСКИ ЕЛАБОРАТ

Друштво за геодетски работи,
проектирање, инжинеринг и консалтинг

ул. Њуделхиска бр 2/3-9 Скопје

ГЕОМАТИКА ДОО увоз-извоз Скопје

Тел: 02 6146 786

Стопанска банка АД Скопје

Моб: 078 234 356

Бр. на ж. с-ка: 200002412859181

Моб: 078 308 773

Даночен број: MK4057012515240

Email: geo-matika@hotmail.com

Деловоден број:0801-383/3-2020
Датум: 27.05.2021

ГЕОДЕТСКИ ЕЛАБОРАТ

ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ
ЗА АЖУРИРАНА ГЕОДЕТСКА ПОДОЛОГА
КО ГЕВГЕЛИЈА
Со заверката Агенцијата за катастар на недвижности тврди дека
при изработка на геодетскиот елаборат се користени податоци од ГКИС и дека
за истите е платен надоместок согласно Законот, додека за квалитетот и
точноста на податоците содржани во елаборатот одговара изготвувачот.

Скопје, 2021 година

ГЕОМАТИКА ДОО Скопје
Овластен геодет
Светлана Стојкоска Стојановски,
дипл. геод. инж.
М.П.
________________________________

Агенција за катастар на недвижности
Центар за катастар на недвижности Скопје
Одобрил:
М.П.
_______________________________________
(име, презиме и потпис на стручно лице од геодетска насока)

(потпис на овластен геодет)

________________________________
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СОДРЖИНА НА ГЕОДЕТСКИ ЕЛАБОРАТ
1.
2.
3.
4.

Насловна страна
Содржина на геодетскиот елаборат
Технички извештај
Скица на премерување

ПРИЛОЗИ НА ГЕОДЕТСКИ ЕЛАБОРАТ
5.
6.
7.
8.

Podatoci koristeni pri izgotvuvawe na geodetskiot elaborat
Список на координати на детални точки
Доказ за платен надомест
Електронска форма на геодетскиот елаборат - CD

Скопје,
2021 година
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ТЕХНИЧКИ ИЗВЕШТАЈ

По барање бр.0801-383/1-2020, изработен е геодетски елаборат за
ажурирана геодетска подлога за опфат кој се наоѓа во К.О.Гевгелија.
Снимањето е извршено на 14.12.2020 од страна на Никола Добревски и
Димитар Марковски.
Снимањето е извршено со геодетски инструмент GPS South S82-T а како
основа користени се точките од тригонометриската мрежа.
По извршеното снимање на фактичката состојба извршено е картирање во
електронска форма врз геодетска подлога за соодветниот детал.
Вертикалната претстава е прикажана со коти на карактеристички точки на
теренот.
На Скицата на премерување, катастарската состојба е прикажана со црна
боја, броевите на парцелите со црна боја, фактичката состојба со црвена боја,
котите се прикажани со сепија боја.

Скопје,
2021 година

Изработил
Димитар Марковски, геод.тех.
М.П.
____________________________
(потпис на стручно лице од геодетска насока)

________________________________
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СКИЦА НА ПРЕМЕРУВАЊЕ

КО ГЕВГЕЛИЈА

- граница на катастарска парцела

- станбен објект

- стопански објект

ЛЕГЕНДА

РАЗМЕР 1:1000

- помошни линии

- помошен објект

Прилог 1

РАЗМЕР 1 1000

- број на катастарска парцела

- апсолутни надморски висини

- трафостаница

- времен објект

- срушен објект

- објект во изградба

- покриена тераса

- ситуација на терен

- нови објекти

- канал, речно корито

- жичена ограда

- бетонски ѕид

- бетонски ѕид со железна ограда

- падни линии

- граница на опфат

- граница на катастарска општина

- шахти

- електричен столб

- далекувод

- електрична кутија

- сливник

e-mail: geo-matika@hotmail.com

ул.Њуделхиска бр.6/2 лок.7 и 8
тел. 071/308-773, 078/234-356

Изработил: Димитар Марковски, геод.тех.
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82,4555456.091,625881.063,70.675,00000000,10,0.014,0.018,13,1.40,2020-12-14,18:47:2
0,0.000,0.000,1.893,1,21384.682,21386.516,1,0,82,0,0.000,0.000,20201214104720,2,1.8
00,0.000,0.000,
83,4555452.034,625880.364,70.717,00000000,10,0.014,0.018,14,1.20,2020-12-14,18:47:2
6,0.000,0.000,1.893,1,21388.782,21390.617,1,0,83,0,0.000,0.000,20201214104726,2,1.8
00,0.000,0.000,
84,4555448.565,625883.429,71.386,00000000,10,0.015,0.019,12,1.60,2020-12-14,18:47:3

6,0.000,0.000,1.893,1,21391.353,21393.189,1,0,84,0,0.000,0.000,20201214104736,2,1.8
00,0.000,0.000,
85,4555446.803,625883.684,70.875,00000000,10,0.014,0.018,13,1.40,2020-12-14,18:47:4
1,0.000,0.000,1.893,1,21392.992,21394.828,1,0,85,0,0.000,0.000,20201214104741,2,1.8
00,0.000,0.000,
86,4555443.352,625886.132,70.853,00000000,10,0.014,0.018,13,1.40,2020-12-14,18:47:5
0,0.000,0.000,1.893,1,21395.705,21397.541,1,0,86,0,0.000,0.000,20201214104750,2,1.8
00,0.000,0.000,
87,4555443.797,625889.775,70.868,00000000,10,0.014,0.017,14,1.20,2020-12-14,18:47:5
5,0.000,0.000,1.893,1,21394.346,21396.182,1,0,87,0,0.000,0.000,20201214104755,2,1.8
00,0.000,0.000,
88,4555444.087,625896.481,70.819,00000000,10,0.015,0.018,14,1.20,2020-12-14,18:48:0
3,0.000,0.000,1.893,1,21392.360,21394.195,1,0,88,0,0.000,0.000,20201214104803,2,1.8
00,0.000,0.000,
89,4555427.326,625870.503,71.323,00000000,10,0.014,0.017,14,1.30,2020-12-14,18:48:3
9,0.000,0.000,1.893,1,21415.185,21417.023,1,0,89,0,0.000,0.000,20201214104839,2,1.8
00,0.000,0.000,
90,4555428.472,625866.878,71.437,00000000,10,0.014,0.017,13,1.30,2020-12-14,18:48:4
5,0.000,0.000,1.893,1,21415.003,21416.841,1,0,90,0,0.000,0.000,20201214104845,2,1.8
00,0.000,0.000,
91,4555429.078,625865.122,71.455,00000000,10,0.014,0.018,13,1.40,2020-12-14,18:48:4
9,0.000,0.000,1.893,1,21414.866,21416.704,1,0,91,0,0.000,0.000,20201214104849,2,1.8
00,0.000,0.000,
92,4555428.844,625862.120,71.362,00000000,10,0.014,0.017,14,1.30,2020-12-14,18:48:5
6,0.000,0.000,1.893,1,21415.860,21417.697,1,0,92,0,0.000,0.000,20201214104856,2,1.8
00,0.000,0.000,
93,4555427.429,625858.861,71.292,00000000,10,0.014,0.017,15,1.10,2020-12-14,18:49:0
2,0.000,0.000,1.893,1,21418.061,21419.899,1,0,93,0,0.000,0.000,20201214104902,2,1.8
00,0.000,0.000,
94,4555427.879,625857.243,71.275,00000000,10,0.014,0.017,13,1.40,2020-12-14,18:49:0
6,0.000,0.000,1.893,1,21418.041,21419.879,1,0,94,0,0.000,0.000,20201214104906,2,1.8
00,0.000,0.000,
95,4555427.464,625855.609,71.215,00000000,10,0.014,0.017,14,1.20,2020-12-14,18:49:1
0,0.000,0.000,1.893,1,21418.860,21420.698,1,0,95,0,0.000,0.000,20201214104910,2,1.8
00,0.000,0.000,
96,4555425.813,625854.783,71.180,00000000,10,0.014,0.017,15,1.10,2020-12-14,18:49:1
4,0.000,0.000,1.893,1,21420.667,21422.505,1,0,96,0,0.000,0.000,20201214104914,2,1.8
00,0.000,0.000,
97,4555426.696,625852.293,71.236,00000000,10,0.014,0.017,15,1.10,2020-12-14,18:49:1
9,0.000,0.000,1.893,1,21420.452,21422.290,1,0,97,0,0.000,0.000,20201214104919,2,1.8
00,0.000,0.000,
98,4555428.170,625851.019,71.216,00000000,10,0.014,0.017,15,1.10,2020-12-14,18:49:2
4,0.000,0.000,1.893,1,21419.353,21421.190,1,0,98,0,0.000,0.000,20201214104924,2,1.8
00,0.000,0.000,
99,4555429.216,625847.806,71.221,00000000,10,0.014,0.017,15,1.10,2020-12-14,18:49:3
0,0.000,0.000,1.893,1,21419.165,21421.003,1,0,99,0,0.000,0.000,20201214104930,2,1.8
00,0.000,0.000,
100,4555430.001,625845.055,71.436,00000000,10,0.014,0.017,15,1.10,2020-12-14,18:49:
35,0.000,0.000,1.893,1,21419.112,21420.950,1,0,100,0,0.000,0.000,20201214104935,2,1
.800,0.000,0.000,

101,4555432.730,625844.268,71.387,00000000,10,0.014,0.017,14,1.30,2020-12-14,18:49:
40,0.000,0.000,1.893,1,21416.676,21418.514,1,0,101,0,0.000,0.000,20201214104940,2,1
.800,0.000,0.000,
102,4555433.775,625841.283,71.382,00000000,10,0.014,0.017,15,1.10,2020-12-14,18:49:
46,0.000,0.000,1.893,1,21416.432,21418.270,1,0,102,0,0.000,0.000,20201214104946,2,1
.800,0.000,0.000,
103,4555434.753,625839.204,71.356,00000000,10,0.014,0.017,13,1.20,2020-12-14,18:49:
51,0.000,0.000,1.893,1,21416.021,21417.858,1,0,103,0,0.000,0.000,20201214104951,2,1
.800,0.000,0.000,
104,4555436.592,625840.496,71.332,00000000,10,0.014,0.017,15,1.10,2020-12-14,18:49:
56,0.000,0.000,1.893,1,21413.913,21415.749,1,0,104,0,0.000,0.000,20201214104956,2,1
.800,0.000,0.000,
105,4555432.381,625834.807,71.241,00000000,10,0.015,0.018,11,1.80,2020-12-14,18:50:
05,0.000,0.000,1.893,1,21419.443,21421.280,1,0,105,0,0.000,0.000,20201214105005,2,1
.800,0.000,0.000,
106,4555431.075,625828.645,71.581,00000000,10,0.014,0.018,13,1.40,2020-12-14,18:50:
14,0.000,0.000,1.893,1,21422.288,21424.126,1,0,106,0,0.000,0.000,20201214105014,2,1
.800,0.000,0.000,
107,4555430.048,625820.227,71.652,00000000,10,0.013,0.016,13,1.30,2020-12-14,18:50:
22,0.000,0.000,1.893,1,21425.447,21427.285,1,0,107,0,0.000,0.000,20201214105022,2,1
.800,0.000,0.000,
108,4555427.648,625814.506,71.788,00000000,10,0.013,0.016,14,1.30,2020-12-14,18:50:
30,0.000,0.000,1.893,1,21429.240,21431.079,1,0,108,0,0.000,0.000,20201214105030,2,1
.800,0.000,0.000,
109,4555419.042,625816.120,71.824,00000000,10,0.013,0.016,14,1.30,2020-12-14,18:50:
45,0.000,0.000,1.893,1,21437.139,21438.978,1,0,109,0,0.000,0.000,20201214105045,2,1
.800,0.000,0.000,
110,4555420.234,625822.482,71.796,00000000,10,0.014,0.017,12,1.60,2020-12-14,18:50:
52,0.000,0.000,1.893,1,21434.349,21436.188,1,0,110,0,0.000,0.000,20201214105052,2,1
.800,0.000,0.000,
111,4555421.584,625829.444,71.711,00000000,10,0.014,0.018,13,1.50,2020-12-14,18:50:
59,0.000,0.000,1.893,1,21431.254,21433.093,1,0,111,0,0.000,0.000,20201214105059,2,1
.800,0.000,0.000,
112,4555422.630,625836.322,71.393,00000000,10,0.014,0.018,13,1.50,2020-12-14,18:51:
06,0.000,0.000,1.893,1,21428.476,21430.315,1,0,112,0,0.000,0.000,20201214105106,2,1
.800,0.000,0.000,
113,4555405.661,625818.635,71.645,00000000,10,0.015,0.019,11,1.40,2020-12-14,18:51:
28,0.000,0.000,1.893,1,21449.420,21451.260,1,0,113,0,0.000,0.000,20201214105128,2,1
.800,0.000,0.000,
114,4555393.721,625820.855,71.589,00000000,10,0.014,0.018,11,1.90,2020-12-14,18:51:
40,0.000,0.000,1.893,1,21460.386,21462.227,1,0,114,0,0.000,0.000,20201214105140,2,1
.800,0.000,0.000,
115,4555394.593,625833.672,71.581,00000000,10,0.014,0.017,13,1.30,2020-12-14,18:51:
55,0.000,0.000,1.893,1,21456.251,21458.093,1,0,115,0,0.000,0.000,20201214105155,2,1
.800,0.000,0.000,
116,4555406.957,625831.075,71.626,00000000,10,0.014,0.017,14,1.30,2020-12-14,18:52:
07,0.000,0.000,1.893,1,21444.970,21446.810,1,0,116,0,0.000,0.000,20201214105207,2,1
.800,0.000,0.000,
117,4555408.227,625839.588,71.446,00000000,10,0.014,0.018,14,1.30,2020-12-14,18:52:
16,0.000,0.000,1.893,1,21441.558,21443.397,1,0,117,0,0.000,0.000,20201214105216,2,1

.800,0.000,0.000,
118,4555395.943,625842.715,71.596,00000000,10,0.014,0.017,12,1.50,2020-12-14,18:52:
27,0.000,0.000,1.893,1,21452.628,21454.469,1,0,118,0,0.000,0.000,20201214105227,2,1
.800,0.000,0.000,
119,4555396.623,625858.823,71.194,00000000,10,0.016,0.021,13,1.50,2020-12-14,18:52:
41,0.000,0.000,1.893,1,21447.851,21449.691,1,0,119,0,0.000,0.000,20201214105241,2,1
.800,0.000,0.000,
120,4555411.702,625857.356,71.274,00000000,10,0.014,0.017,14,1.30,2020-12-14,18:52:
55,0.000,0.000,1.893,1,21433.649,21435.488,1,0,120,0,0.000,0.000,20201214105255,2,1
.800,0.000,0.000,
121,4555413.227,625870.356,71.287,00000000,10,0.014,0.017,14,1.30,2020-12-14,18:53:
06,0.000,0.000,1.893,1,21428.853,21430.692,1,0,121,0,0.000,0.000,20201214105306,2,1
.800,0.000,0.000,
122,4555397.141,625873.796,71.252,00000000,10,0.014,0.018,13,1.30,2020-12-14,18:53:
21,0.000,0.000,1.893,1,21443.528,21445.369,1,0,122,0,0.000,0.000,20201214105321,2,1
.800,0.000,0.000,
123,4555400.053,625890.362,70.933,00000000,10,0.014,0.017,14,1.30,2020-12-14,18:53:
37,0.000,0.000,1.893,1,21436.498,21438.338,1,0,123,0,0.000,0.000,20201214105337,2,1
.800,0.000,0.000,
124,4555415.840,625888.688,71.043,00000000,10,0.014,0.017,14,1.30,2020-12-14,18:53:
51,0.000,0.000,1.893,1,21421.657,21423.496,2,0,124,0,0.000,0.000,20201214105351,2,1
.800,0.000,0.000,
125,4555417.548,625901.742,70.938,00000000,10,0.014,0.017,14,1.30,2020-12-14,18:54:
03,0.000,0.000,1.893,1,21416.687,21418.526,1,0,125,0,0.000,0.000,20201214105403,2,1
.800,0.000,0.000,
126,4555410.768,625902.810,70.895,00000000,10,0.014,0.017,14,1.30,2020-12-14,18:54:
10,0.000,0.000,1.893,1,21422.974,21424.813,1,0,126,0,0.000,0.000,20201214105410,2,1
.800,0.000,0.000,
127,4555404.879,625900.991,70.902,00000000,10,0.014,0.017,12,1.40,2020-12-14,18:54:
17,0.000,0.000,1.893,1,21429.131,21430.970,1,0,127,0,0.000,0.000,20201214105417,2,1
.800,0.000,0.000,
128,4555404.096,625903.391,70.240,00000000,10,0.014,0.017,14,1.30,2020-12-14,18:54:
22,0.000,0.000,1.893,1,21429.280,21431.119,1,0,128,0,0.000,0.000,20201214105422,2,1
.800,0.000,0.000,
129,4555404.186,625906.058,70.822,00000000,10,0.014,0.017,14,1.30,2020-12-14,18:54:
27,0.000,0.000,1.893,1,21428.516,21430.356,1,0,129,0,0.000,0.000,20201214105427,2,1
.800,0.000,0.000,
130,4555398.302,625904.746,70.710,00000000,10,0.014,0.018,13,1.30,2020-12-14,18:54:
34,0.000,0.000,1.893,1,21434.540,21436.380,1,0,130,0,0.000,0.000,20201214105434,2,1
.800,0.000,0.000,
131,4555415.147,625916.026,70.692,00000000,10,0.014,0.018,13,1.50,2020-12-14,18:54:
51,0.000,0.000,1.893,1,21415.388,21417.227,1,0,131,0,0.000,0.000,20201214105451,2,1
.800,0.000,0.000,
132,4555428.006,625911.399,70.845,00000000,10,0.015,0.018,14,1.30,2020-12-14,18:55:
03,0.000,0.000,1.893,1,21404.122,21405.960,1,0,132,0,0.000,0.000,20201214105503,2,1
.800,0.000,0.000,
133,4555430.780,625917.385,70.777,00000000,10,0.014,0.018,13,1.50,2020-12-14,18:55:
10,0.000,0.000,1.893,1,21399.923,21401.760,3,0,133,0,0.000,0.000,20201214105510,2,1
.800,0.000,0.000,
134,4555431.045,625921.169,70.471,00000000,10,0.014,0.017,13,1.30,2020-12-14,18:55:

17,0.000,0.000,1.893,1,21398.708,21400.545,1,0,134,0,0.000,0.000,20201214105517,2,1
.800,0.000,0.000,
135,4555420.044,625922.970,70.907,00000000,10,0.019,0.023,11,1.70,2020-12-14,18:55:
29,0.000,0.000,1.893,1,21408.894,21410.733,1,0,135,0,0.000,0.000,20201214105529,2,1
.800,0.000,0.000,
136,4555417.689,625913.227,70.785,00000000,10,0.014,0.018,11,1.60,2020-12-14,18:55:
40,0.000,0.000,1.893,1,21413.639,21415.477,1,0,136,0,0.000,0.000,20201214105540,2,1
.800,0.000,0.000,
137,4555409.707,625916.219,70.685,00000000,10,0.014,0.018,12,1.50,2020-12-14,18:55:
49,0.000,0.000,1.893,1,21420.602,21422.441,1,0,137,0,0.000,0.000,20201214105549,2,1
.800,0.000,0.000,
138,4555412.077,625924.898,70.591,00000000,10,0.014,0.018,12,1.60,2020-12-14,18:55:
58,0.000,0.000,1.893,1,21416.114,21417.953,1,0,138,0,0.000,0.000,20201214105558,2,1
.800,0.000,0.000,
139,4555405.134,625930.295,70.184,00000000,10,0.014,0.017,13,1.40,2020-12-14,18:56:
38,0.000,0.000,1.893,1,21421.468,21423.307,1,0,139,0,0.000,0.000,20201214105638,2,1
.800,0.000,0.000,
140,4555402.711,625930.945,70.016,00000000,10,0.014,0.017,12,1.50,2020-12-14,18:56:
43,0.000,0.000,1.893,1,21423.648,21425.487,1,0,140,0,0.000,0.000,20201214105643,2,1
.800,0.000,0.000,
141,4555398.130,625932.350,69.920,00000000,10,0.014,0.018,12,1.50,2020-12-14,18:56:
51,0.000,0.000,1.893,1,21427.726,21429.565,1,0,141,0,0.000,0.000,20201214105651,2,1
.800,0.000,0.000,
142,4555394.931,625927.000,69.877,00000000,10,0.016,0.019,10,1.80,2020-12-14,18:56:
58,0.000,0.000,1.893,1,21432.172,21434.011,1,0,142,0,0.000,0.000,20201214105658,2,1
.800,0.000,0.000,
143,4555397.058,625924.572,70.532,00000000,10,0.014,0.017,12,1.50,2020-12-14,18:57:
03,0.000,0.000,1.893,1,21430.726,21432.567,1,0,143,0,0.000,0.000,20201214105703,2,1
.800,0.000,0.000,
144,4555398.941,625923.078,70.414,00000000,10,0.014,0.017,13,1.40,2020-12-14,18:57:
08,0.000,0.000,1.893,1,21429.282,21431.122,1,0,144,0,0.000,0.000,20201214105708,2,1
.800,0.000,0.000,
145,4555401.077,625920.928,70.447,00000000,10,0.014,0.018,13,1.40,2020-12-14,18:57:
13,0.000,0.000,1.893,1,21427.759,21429.599,1,0,145,0,0.000,0.000,20201214105713,2,1
.800,0.000,0.000,
146,4555395.999,625912.765,70.480,00000000,10,0.014,0.018,13,1.40,2020-12-14,18:57:
32,0.000,0.000,1.893,1,21434.736,21436.576,1,0,146,0,0.000,0.000,20201214105732,2,1
.800,0.000,0.000,
147,4555393.145,625913.693,70.397,00000000,10,0.015,0.018,12,1.50,2020-12-14,18:57:
37,0.000,0.000,1.893,1,21437.263,21439.103,1,0,147,0,0.000,0.000,20201214105737,2,1
.800,0.000,0.000,
148,4555390.487,625916.261,70.499,00000000,10,0.015,0.020,12,1.60,2020-12-14,18:57:
43,0.000,0.000,1.893,1,21439.185,21441.025,1,0,148,0,0.000,0.000,20201214105743,2,1
.800,0.000,0.000,
149,4555387.705,625918.130,69.728,00000000,10,0.016,0.020,11,1.80,2020-12-14,18:57:
48,0.000,0.000,1.893,1,21441.404,21443.244,1,0,149,0,0.000,0.000,20201214105748,2,1
.800,0.000,0.000,
150,4555385.701,625912.913,70.046,00000000,10,0.016,0.020,10,1.60,2020-12-14,18:57:
55,0.000,0.000,1.893,1,21444.662,21446.502,1,0,150,0,0.000,0.000,20201214105755,2,1
.800,0.000,0.000,

151,4555390.514,625911.452,70.487,00000000,10,0.014,0.017,13,1.40,2020-12-14,18:58:
17,0.000,0.000,1.893,1,21440.375,21442.215,1,0,151,0,0.000,0.000,20201214105817,2,1
.800,0.000,0.000,
152,4555385.473,625909.078,70.304,00000000,10,0.014,0.017,13,1.40,2020-12-14,18:58:
24,0.000,0.000,1.893,1,21445.852,21447.693,1,0,152,0,0.000,0.000,20201214105824,2,1
.800,0.000,0.000,
153,4555380.858,625909.507,70.246,00000000,10,0.014,0.017,13,1.40,2020-12-14,18:58:
30,0.000,0.000,1.893,1,21450.209,21452.049,1,0,153,0,0.000,0.000,20201214105830,2,1
.800,0.000,0.000,
154,4555377.690,625913.553,70.218,00000000,10,0.015,0.019,11,1.80,2020-12-14,18:58:
37,0.000,0.000,1.893,1,21452.249,21454.090,1,0,154,0,0.000,0.000,20201214105837,2,1
.800,0.000,0.000,
155,4555373.978,625919.283,70.206,00000000,10,0.015,0.019,12,1.60,2020-12-14,18:58:
46,0.000,0.000,1.893,1,21454.392,21456.234,1,0,155,0,0.000,0.000,20201214105846,2,1
.800,0.000,0.000,
156,4555371.378,625918.395,70.218,00000000,10,0.014,0.017,13,1.40,2020-12-14,18:59:
02,0.000,0.000,1.893,1,21457.132,21458.974,1,0,156,0,0.000,0.000,20201214105902,2,1
.800,0.000,0.000,
157,4555376.217,625908.747,70.369,00000000,10,0.016,0.019,13,1.40,2020-12-14,18:59:
34,0.000,0.000,1.893,1,21454.891,21456.732,1,0,157,0,0.000,0.000,20201214105934,2,1
.800,0.000,0.000,
158,4555380.094,625902.506,70.768,00000000,10,0.015,0.019,13,1.40,2020-12-14,18:59:
42,0.000,0.000,1.893,1,21452.720,21454.562,1,0,158,0,0.000,0.000,20201214105942,2,1
.800,0.000,0.000,
159,4555378.266,625897.507,70.633,00000000,10,0.016,0.020,12,1.50,2020-12-14,18:59:
49,0.000,0.000,1.893,1,21455.755,21457.597,1,0,159,0,0.000,0.000,20201214105949,2,1
.800,0.000,0.000,
160,4555379.359,625895.561,70.463,00000000,10,0.015,0.018,13,1.40,2020-12-14,18:59:
55,0.000,0.000,1.893,1,21455.192,21457.033,1,0,160,0,0.000,0.000,20201214105955,2,1
.800,0.000,0.000,
161,4555381.937,625900.833,70.788,00000000,10,0.015,0.018,13,1.40,2020-12-14,19:00:
18,0.000,0.000,1.893,1,21451.361,21453.203,1,0,161,0,0.000,0.000,20201214110018,2,1
.800,0.000,0.000,
162,4555384.846,625901.938,70.437,00000000,10,0.015,0.019,12,1.40,2020-12-14,19:00:
23,0.000,0.000,1.893,1,21448.268,21450.109,1,0,162,0,0.000,0.000,20201214110023,2,1
.800,0.000,0.000,
163,4555387.718,625898.961,70.510,00000000,10,0.014,0.018,13,1.40,2020-12-14,19:00:
31,0.000,0.000,1.893,1,21446.245,21448.086,1,0,163,0,0.000,0.000,20201214110031,2,1
.800,0.000,0.000,
164,4555391.132,625897.363,70.756,00000000,10,0.014,0.018,13,1.40,2020-12-14,19:00:
37,0.000,0.000,1.893,1,21443.348,21445.189,1,0,164,0,0.000,0.000,20201214110037,2,1
.800,0.000,0.000,
165,4555387.686,625888.076,70.828,00000000,10,0.015,0.019,10,1.60,2020-12-14,19:00:
48,0.000,0.000,1.893,1,21449.038,21450.879,1,0,165,0,0.000,0.000,20201214110048,2,1
.800,0.000,0.000,
166,4555385.284,625888.559,70.723,00000000,10,0.016,0.020,13,1.40,2020-12-14,19:00:
52,0.000,0.000,1.893,1,21451.239,21453.080,1,0,166,0,0.000,0.000,20201214110052,2,1
.800,0.000,0.000,
167,4555381.121,625890.844,70.808,00000000,10,0.014,0.018,13,1.40,2020-12-14,19:00:
58,0.000,0.000,1.893,1,21454.684,21456.526,1,0,167,0,0.000,0.000,20201214110058,2,1

.800,0.000,0.000,
168,4555378.387,625884.680,71.380,00000000,10,0.017,0.021,9,2.30,2020-12-14,19:01:0
6,0.000,0.000,1.893,1,21458.894,21460.737,1,0,168,0,0.000,0.000,20201214110106,2,1.
800,0.000,0.000,
169,4555381.189,625883.858,70.849,00000000,10,0.016,0.021,12,1.50,2020-12-14,19:01:
11,0.000,0.000,1.893,1,21456.394,21458.236,1,0,169,0,0.000,0.000,20201214110111,2,1
.800,0.000,0.000,
170,4555382.658,625883.104,70.822,00000000,10,0.016,0.020,13,1.40,2020-12-14,19:01:
15,0.000,0.000,1.893,1,21455.165,21457.006,1,0,170,0,0.000,0.000,20201214110115,2,1
.800,0.000,0.000,
171,4555385.047,625881.359,70.968,00000000,10,0.015,0.019,13,1.40,2020-12-14,19:01:
20,0.000,0.000,1.893,1,21453.298,21455.140,1,0,171,0,0.000,0.000,20201214110120,2,1
.800,0.000,0.000,
172,4555379.435,625870.008,70.962,00000000,10,0.015,0.020,13,1.40,2020-12-14,19:01:
35,0.000,0.000,1.893,1,21461.615,21463.457,1,0,172,0,0.000,0.000,20201214110135,2,1
.800,0.000,0.000,
173,4555377.447,625871.733,70.883,00000000,10,0.016,0.020,13,1.40,2020-12-14,19:01:
40,0.000,0.000,1.893,1,21463.098,21464.940,1,0,173,0,0.000,0.000,20201214110140,2,1
.800,0.000,0.000,
174,4555374.890,625872.250,71.548,00000000,10,0.016,0.020,12,1.40,2020-12-14,19:01:
45,0.000,0.000,1.893,1,21465.438,21467.281,1,0,174,0,0.000,0.000,20201214110145,2,1
.800,0.000,0.000,
175,4555369.536,625862.297,71.047,00000000,10,0.014,0.017,12,1.50,2020-12-14,19:01:
58,0.000,0.000,1.893,1,21473.151,21474.994,1,0,175,0,0.000,0.000,20201214110158,2,1
.800,0.000,0.000,
176,4555371.490,625861.678,71.012,00000000,10,0.014,0.018,12,1.50,2020-12-14,19:02:
02,0.000,0.000,1.893,1,21471.419,21473.262,1,0,176,0,0.000,0.000,20201214110202,2,1
.800,0.000,0.000,
177,4555373.990,625860.438,71.052,00000000,10,0.014,0.017,12,1.40,2020-12-14,19:02:
06,0.000,0.000,1.893,1,21469.319,21471.162,1,0,177,0,0.000,0.000,20201214110206,2,1
.800,0.000,0.000,
178,4555370.631,625851.520,71.116,00000000,10,0.016,0.020,11,1.50,2020-12-14,19:02:
16,0.000,0.000,1.893,1,21474.843,21476.686,1,0,178,0,0.000,0.000,20201214110216,2,1
.800,0.000,0.000,
179,4555366.682,625852.161,71.087,00000000,10,0.014,0.018,13,1.40,2020-12-14,19:02:
22,0.000,0.000,1.893,1,21478.498,21480.341,1,0,179,0,0.000,0.000,20201214110222,2,1
.800,0.000,0.000,
180,4555364.538,625847.596,71.168,00000000,10,0.015,0.019,13,1.40,2020-12-14,19:02:
31,0.000,0.000,1.893,1,21481.736,21483.580,1,0,180,0,0.000,0.000,20201214110231,2,1
.800,0.000,0.000,
181,4555367.118,625846.916,71.050,00000000,10,0.015,0.019,13,1.40,2020-12-14,19:02:
37,0.000,0.000,1.893,1,21479.417,21481.260,1,0,181,0,0.000,0.000,20201214110237,2,1
.800,0.000,0.000,
182,4555378.108,625846.097,71.014,00000000,10,0.015,0.020,12,1.60,2020-12-14,19:02:
51,0.000,0.000,1.893,1,21469.003,21470.845,1,0,182,0,0.000,0.000,20201214110251,2,1
.800,0.000,0.000,
183,4555378.720,625846.524,71.384,00000000,10,0.015,0.020,13,1.40,2020-12-14,19:02:
54,0.000,0.000,1.893,1,21468.301,21470.143,1,0,183,0,0.000,0.000,20201214110254,2,1
.800,0.000,0.000,
184,4555377.086,625833.391,71.315,00000000,10,0.014,0.018,13,1.40,2020-12-14,19:03:

10,0.000,0.000,1.893,1,21473.244,21475.086,1,0,184,0,0.000,0.000,20201214110310,2,1
.800,0.000,0.000,
185,4555376.768,625833.303,71.075,00000000,10,0.015,0.019,13,1.40,2020-12-14,19:03:
13,0.000,0.000,1.893,1,21473.574,21475.416,1,0,185,0,0.000,0.000,20201214110313,2,1
.800,0.000,0.000,
186,4555365.595,625832.881,71.094,00000000,10,0.015,0.019,12,1.50,2020-12-14,19:03:
24,0.000,0.000,1.893,1,21484.481,21486.324,1,0,186,0,0.000,0.000,20201214110324,2,1
.800,0.000,0.000,
187,4555364.983,625832.904,71.343,00000000,10,0.015,0.019,13,1.40,2020-12-14,19:03:
27,0.000,0.000,1.893,1,21485.066,21486.909,1,0,187,0,0.000,0.000,20201214110327,2,1
.800,0.000,0.000,
188,4555363.081,625819.550,71.394,00000000,10,0.014,0.019,11,1.50,2020-12-14,19:03:
39,0.000,0.000,1.893,1,21490.330,21492.173,1,0,188,0,0.000,0.000,20201214110339,2,1
.800,0.000,0.000,
189,4555363.853,625819.063,71.191,00000000,10,0.014,0.018,13,1.40,2020-12-14,19:03:
43,0.000,0.000,1.893,1,21489.710,21491.553,1,0,189,0,0.000,0.000,20201214110343,2,1
.800,0.000,0.000,
190,4555361.871,625809.120,71.453,00000000,10,0.015,0.019,12,1.50,2020-12-14,19:03:
54,0.000,0.000,1.893,1,21494.180,21496.024,1,0,190,0,0.000,0.000,20201214110354,2,1
.800,0.000,0.000,
191,4555362.494,625808.659,71.248,00000000,10,0.014,0.018,13,1.40,2020-12-14,19:03:
57,0.000,0.000,1.893,1,21493.698,21495.541,1,0,191,0,0.000,0.000,20201214110357,2,1
.800,0.000,0.000,
192,4555360.960,625800.023,71.707,00000000,10,0.014,0.017,11,1.50,2020-12-14,19:04:
06,0.000,0.000,1.893,1,21497.402,21499.247,1,0,192,0,0.000,0.000,20201214110406,2,1
.800,0.000,0.000,
193,4555361.263,625799.620,71.463,00000000,10,0.014,0.018,10,1.60,2020-12-14,19:04:
09,0.000,0.000,1.893,1,21497.214,21499.058,1,0,193,0,0.000,0.000,20201214110409,2,1
.800,0.000,0.000,
194,4555365.833,625798.086,71.447,00000000,10,0.014,0.019,13,1.40,2020-12-14,19:04:
17,0.000,0.000,1.893,1,21493.194,21495.037,1,0,194,0,0.000,0.000,20201214110417,2,1
.800,0.000,0.000,
195,4555370.141,625803.666,71.334,00000000,10,0.014,0.018,13,1.40,2020-12-14,19:04:
24,0.000,0.000,1.893,1,21487.594,21489.437,1,0,195,0,0.000,0.000,20201214110424,2,1
.800,0.000,0.000,
196,4555374.413,625808.880,71.296,00000000,10,0.014,0.018,13,1.40,2020-12-14,19:04:
31,0.000,0.000,1.893,1,21482.123,21483.966,1,0,196,0,0.000,0.000,20201214110431,2,1
.800,0.000,0.000,
197,4555378.449,625812.151,71.308,00000000,10,0.015,0.019,13,1.40,2020-12-14,19:04:
38,0.000,0.000,1.893,1,21477.382,21479.224,1,0,197,0,0.000,0.000,20201214110438,2,1
.800,0.000,0.000,
198,4555383.638,625813.297,71.302,00000000,10,0.014,0.018,13,1.40,2020-12-14,19:04:
44,0.000,0.000,1.893,1,21472.073,21473.915,1,0,198,0,0.000,0.000,20201214110444,2,1
.800,0.000,0.000,
199,4555384.935,625821.432,71.261,00000000,10,0.016,0.020,9,1.90,2020-12-14,19:04:5
3,0.000,0.000,1.893,1,21468.729,21470.570,1,0,199,0,0.000,0.000,20201214110453,2,1.
800,0.000,0.000,
200,4555385.166,625822.156,71.560,00000000,10,0.014,0.018,12,1.60,2020-12-14,19:04:
56,0.000,0.000,1.893,1,21468.318,21470.160,1,0,200,0,0.000,0.000,20201214110456,2,1
.800,0.000,0.000,

201,4555380.668,625823.341,71.131,00000000,10,0.014,0.019,12,1.50,2020-12-14,19:05:
03,0.000,0.000,1.893,1,21472.362,21474.203,1,0,201,0,0.000,0.000,20201214110503,2,1
.800,0.000,0.000,
202,4555381.146,625823.840,71.471,00000000,10,0.014,0.019,12,1.50,2020-12-14,19:05:
06,0.000,0.000,1.893,1,21471.771,21473.613,1,0,202,0,0.000,0.000,20201214110506,2,1
.800,0.000,0.000,
203,4555377.746,625826.825,71.150,00000000,10,0.014,0.019,13,1.40,2020-12-14,19:05:
13,0.000,0.000,1.893,1,21474.290,21476.132,1,0,203,0,0.000,0.000,20201214110513,2,1
.800,0.000,0.000,
204,4555378.196,625826.995,71.430,00000000,10,0.014,0.019,13,1.40,2020-12-14,19:05:
16,0.000,0.000,1.893,1,21473.811,21475.654,1,0,204,0,0.000,0.000,20201214110516,2,1
.800,0.000,0.000,
205,4555376.640,625830.360,71.093,00000000,10,0.014,0.018,12,1.50,2020-12-14,19:05:
22,0.000,0.000,1.893,1,21474.453,21476.295,1,0,205,0,0.000,0.000,20201214110522,2,1
.800,0.000,0.000,
206,4555377.164,625830.266,71.374,00000000,10,0.015,0.019,13,1.40,2020-12-14,19:05:
25,0.000,0.000,1.893,1,21473.970,21475.813,1,0,206,0,0.000,0.000,20201214110525,2,1
.800,0.000,0.000,
207,4555394.431,625820.333,71.585,00000000,10,0.023,0.029,12,1.60,2020-12-14,19:05:
47,0.000,0.000,1.893,1,21459.834,21461.675,1,0,207,0,0.000,0.000,20201214110547,2,1
.800,0.000,0.000,
208,4555394.397,625819.894,71.370,00000000,10,0.022,0.029,12,1.40,2020-12-14,19:05:
50,0.000,0.000,1.893,1,21459.981,21461.821,1,0,208,0,0.000,0.000,20201214110550,2,1
.800,0.000,0.000,
209,4555393.608,625812.005,71.436,00000000,10,0.024,0.030,13,1.40,2020-12-14,19:05:
59,0.000,0.000,1.893,1,21462.773,21464.614,1,0,209,0,0.000,0.000,20201214110559,2,1
.800,0.000,0.000,
210,4555403.396,625810.299,71.423,00000000,10,0.026,0.033,13,1.40,2020-12-14,19:06:
10,0.000,0.000,1.893,1,21453.755,21455.595,1,0,210,0,0.000,0.000,20201214110610,2,1
.800,0.000,0.000,
211,4555404.330,625818.174,71.391,00000000,10,0.025,0.033,13,1.40,2020-12-14,19:06:
18,0.000,0.000,1.893,1,21450.825,21452.665,1,0,211,0,0.000,0.000,20201214110618,2,1
.800,0.000,0.000,
212,4555404.472,625818.555,71.657,00000000,10,0.022,0.028,13,1.40,2020-12-14,19:06:
21,0.000,0.000,1.893,1,21450.589,21452.430,1,0,212,0,0.000,0.000,20201214110621,2,1
.800,0.000,0.000,
213,4555418.161,625816.211,71.839,00000000,10,0.028,0.038,12,1.60,2020-12-14,19:06:
51,0.000,0.000,1.893,1,21437.966,21439.805,1,0,213,0,0.000,0.000,20201214110651,2,1
.800,0.000,0.000,
214,4555418.074,625815.523,71.395,00000000,10,0.026,0.033,13,1.40,2020-12-14,19:06:
56,0.000,0.000,1.893,1,21438.228,21440.067,1,0,214,0,0.000,0.000,20201214110656,2,1
.800,0.000,0.000,
215,4555416.374,625807.831,71.337,00000000,10,0.020,0.026,13,1.40,2020-12-14,19:07:
04,0.000,0.000,1.893,1,21441.854,21443.693,1,0,215,0,0.000,0.000,20201214110704,2,1
.800,0.000,0.000,
216,4555533.621,625791.403,71.587,00000000,10,0.019,0.026,13,1.50,2020-12-14,19:08:
38,0.000,0.000,1.893,1,21332.873,21334.700,1,0,216,0,0.000,0.000,20201214110838,2,1
.800,0.000,0.000,
1001,4555540.982,625792.489,71.824,00000000,10,0.017,0.022,14,1.40,2020-12-14,19:10
:23,0.000,0.000,1.893,1,21325.483,21327.310,1,0,1001,0,0.000,0.000,20201214111023,2

,1.800,0.000,0.000,
1002,4555540.967,625792.492,71.836,00000000,10,0.014,0.019,14,1.40,2020-12-14,19:10
:34,0.000,0.000,1.893,1,21325.496,21327.324,1,0,1002,0,0.000,0.000,20201214111034,2
,1.800,0.000,0.000,
1003,4555540.971,625792.491,71.832,00000000,10,0.015,0.019,13,1.40,2020-12-14,19:10
:40,0.000,0.000,1.893,1,21325.493,21327.320,1,0,1003,0,0.000,0.000,20201214111040,2
,1.800,0.000,0.000,
501,4556540.454,624861.321,114.469,00000000,10,0.015,0.024,12,1.80,2020-12-14,19:28
:50,0.000,0.000,1.893,1,20635.199,20636.964,1,0,501,0,0.000,0.000,20201214112850,2,
1.800,0.000,0.000,
502,4556538.869,624860.410,113.879,00000000,10,0.015,0.023,11,1.80,2020-12-14,19:29
:08,0.000,0.000,1.893,1,20636.990,20638.756,1,0,502,0,0.000,0.000,20201214112908,2,
1.800,0.000,0.000,
503,4556545.079,624863.386,114.224,00000000,10,0.014,0.022,11,1.80,2020-12-14,19:29
:19,0.000,0.000,1.893,1,20630.161,20631.926,1,0,503,0,0.000,0.000,20201214112919,2,
1.800,0.000,0.000,
504,4556540.009,624870.886,113.519,00000000,10,0.014,0.021,10,2.30,2020-12-14,19:29
:30,0.000,0.000,1.893,1,20632.622,20634.387,1,0,504,0,0.000,0.000,20201214112930,2,
1.800,0.000,0.000,
505,4556533.824,624868.153,113.162,00000000,10,0.015,0.023,9,2.60,2020-12-14,19:29:
54,0.000,0.000,1.893,1,20639.351,20641.117,3,0,505,0,0.000,0.000,20201214112954,2,1
.800,0.000,0.000,
506,4556529.651,624873.872,112.640,00000000,10,0.014,0.022,10,2.60,2020-12-14,19:30
:04,0.000,0.000,1.893,1,20641.522,20643.288,2,0,506,0,0.000,0.000,20201214113004,2,
1.800,0.000,0.000,
507,4556534.391,624876.900,112.709,00000000,10,0.014,0.022,11,2.10,2020-12-14,19:30
:12,0.000,0.000,1.893,1,20636.072,20637.838,1,0,507,0,0.000,0.000,20201214113012,2,
1.800,0.000,0.000,
508,4556536.398,624880.723,114.432,00000000,10,0.016,0.025,10,2.30,2020-12-14,19:30
:21,0.000,0.000,1.893,1,20632.970,20634.735,1,0,508,0,0.000,0.000,20201214113021,2,
1.800,0.000,0.000,
509,4556535.634,624884.676,114.454,00000000,10,0.025,0.037,8,3.30,2020-12-14,19:30:
28,0.000,0.000,1.893,1,20632.458,20634.224,1,0,509,0,0.000,0.000,20201214113028,2,1
.800,0.000,0.000,
510,4556534.829,624887.002,113.627,00000000,10,0.018,0.029,8,3.30,2020-12-14,19:30:
35,0.000,0.000,1.893,1,20632.495,20634.261,1,0,510,0,0.000,0.000,20201214113035,2,1
.800,0.000,0.000,
511,4556534.046,624889.529,114.455,00000000,10,0.038,0.075,12,1.80,2020-12-14,19:30
:55,0.000,0.000,1.893,1,20632.449,20634.215,1,0,511,0,0.000,0.000,20201214113055,2,
1.800,0.000,0.000,
512,4556543.909,624884.721,115.813,00000000,10,0.070,0.121,9,3.20,2020-12-14,19:34:
12,0.000,0.000,2.543,1,20624.586,20626.351,1,0,512,0,0.000,0.000,20201214113412,2,2
.450,0.000,0.000,
513,4556544.854,624889.269,116.656,00000000,10,0.070,0.120,8,3.30,2020-12-14,19:34:
32,0.000,0.000,2.543,1,20622.266,20624.030,1,0,513,0,0.000,0.000,20201214113432,2,2
.450,0.000,0.000,
514,4556542.843,624893.565,116.292,00000000,10,0.043,0.061,7,3.20,2020-12-14,19:34:
40,0.000,0.000,2.543,1,20622.833,20624.598,1,0,514,0,0.000,0.000,20201214113440,2,2
.450,0.000,0.000,
515,4556540.667,624897.179,115.518,00000000,10,0.109,0.091,11,1.70,2020-12-14,19:36

:22,0.000,0.000,2.543,1,20623.770,20625.535,1,0,515,0,0.000,0.000,20201214113622,2,
2.450,0.000,0.000,
516,4556540.962,624898.436,115.831,00000000,10,0.109,0.092,13,2.40,2020-12-14,19:36
:39,0.000,0.000,2.543,1,20623.097,20624.862,1,0,516,0,0.000,0.000,20201214113639,2,
2.450,0.000,0.000,
517,4556555.823,624884.778,118.693,00000000,10,0.021,0.029,9,2.00,2020-12-14,19:38:
33,0.000,0.000,2.543,1,20613.254,20615.017,1,0,517,0,0.000,0.000,20201214113833,2,2
.450,0.000,0.000,
518,4556546.195,624906.802,118.326,00000000,10,0.019,0.029,11,1.80,2020-12-14,19:40
:27,0.000,0.000,2.543,1,20615.516,20617.280,1,0,518,0,0.000,0.000,20201214114027,2,
2.450,0.000,0.000,
519,4556552.899,624880.107,117.979,00000000,10,0.034,0.056,7,2.70,2020-12-14,19:41:
07,0.000,0.000,2.543,1,20617.494,20619.257,2,0,519,0,0.000,0.000,20201214114107,2,2
.450,0.000,0.000,
520,4556549.602,624877.769,116.941,00000000,10,0.072,0.117,8,2.10,2020-12-14,19:41:
29,0.000,0.000,2.543,1,20621.357,20623.121,1,0,520,0,0.000,0.000,20201214114129,2,2
.450,0.000,0.000,
521,4556540.867,624872.703,113.750,00000000,10,0.103,0.110,11,1.80,2020-12-14,19:44
:02,0.000,0.000,2.543,1,20631.237,20633.003,1,0,521,0,0.000,0.000,20201214114402,2,
2.450,0.000,0.000,
522,4556540.857,624872.700,113.755,00000000,10,0.020,0.040,13,1.30,2020-12-14,19:44
:08,0.000,0.000,2.543,1,20631.248,20633.013,1,0,522,0,0.000,0.000,20201214114408,2,
2.450,0.000,0.000,
523,4556533.712,624883.361,112.694,00000000,10,0.015,0.026,11,2.10,2020-12-14,19:44
:27,0.000,0.000,2.543,1,20634.695,20636.461,1,0,523,0,0.000,0.000,20201214114427,2,
2.450,0.000,0.000,
524,4556533.429,624886.307,112.686,00000000,10,0.049,0.091,10,2.40,2020-12-14,19:44
:35,0.000,0.000,2.543,1,20634.042,20635.808,1,0,524,0,0.000,0.000,20201214114435,2,
2.450,0.000,0.000,
525,4556532.635,624891.489,112.611,00000000,10,0.035,0.067,11,2.00,2020-12-14,19:44
:44,0.000,0.000,2.543,1,20633.177,20634.943,1,0,525,0,0.000,0.000,20201214114444,2,
2.450,0.000,0.000,
526,4556527.415,624889.197,112.380,00000000,10,0.018,0.031,10,2.30,2020-12-14,19:45
:01,0.000,0.000,2.543,1,20638.851,20640.618,1,0,526,0,0.000,0.000,20201214114501,2,
2.450,0.000,0.000,
527,4556529.239,624883.178,112.294,00000000,10,0.016,0.027,12,1.70,2020-12-14,19:45
:11,0.000,0.000,2.543,1,20639.000,20640.767,1,0,527,0,0.000,0.000,20201214114511,2,
2.450,0.000,0.000,
528,4556525.010,624881.944,112.015,00000000,10,0.016,0.027,11,1.80,2020-12-14,19:45
:17,0.000,0.000,2.543,1,20643.403,20645.170,2,0,528,0,0.000,0.000,20201214114517,2,
2.450,0.000,0.000,
529,4556525.846,624889.203,111.736,00000000,10,0.054,0.103,12,1.70,2020-12-14,19:45
:28,0.000,0.000,2.543,1,20640.340,20642.107,1,0,529,0,0.000,0.000,20201214114528,2,
2.450,0.000,0.000,
530,4556520.849,624889.954,111.861,00000000,10,0.016,0.026,9,2.40,2020-12-14,19:45:
47,0.000,0.000,2.543,1,20644.851,20646.618,1,0,530,0,0.000,0.000,20201214114547,2,2
.450,0.000,0.000,
531,4556522.378,624894.432,111.474,00000000,10,0.013,0.021,12,1.70,2020-12-14,19:45
:57,0.000,0.000,2.543,1,20642.001,20643.768,1,0,531,0,0.000,0.000,20201214114557,2,
2.450,0.000,0.000,

532,4556517.397,624893.757,111.163,00000000,10,0.013,0.022,10,2.30,2020-12-14,19:46
:04,0.000,0.000,2.543,1,20646.943,20648.711,1,0,532,0,0.000,0.000,20201214114604,2,
2.450,0.000,0.000,
601,4556508.559,625026.930,114.459,00000000,10,0.012,0.022,11,1.80,2020-12-14,19:52
:54,0.000,0.000,2.543,1,20614.176,20615.945,3,0,601,0,0.000,0.000,20201214115254,2,
2.450,0.000,0.000,
602,4556511.259,625028.104,114.502,00000000,10,0.013,0.022,11,1.80,2020-12-14,19:53
:17,0.000,0.000,2.543,1,20611.246,20613.015,1,0,602,0,0.000,0.000,20201214115317,2,
2.450,0.000,0.000,
603,4556515.136,625027.892,114.678,00000000,10,0.014,0.023,11,1.80,2020-12-14,19:53
:28,0.000,0.000,2.543,1,20607.620,20609.389,2,0,603,0,0.000,0.000,20201214115328,2,
2.450,0.000,0.000,
701,4556522.095,625022.887,115.489,00000000,10,0.014,0.028,10,2.60,2020-12-14,19:54
:35,0.000,0.000,2.093,1,20602.531,20604.298,1,0,701,0,0.000,0.000,20201214115435,2,
2.000,0.000,0.000,
702,4556526.358,625020.933,115.554,00000000,10,0.014,0.029,10,2.60,2020-12-14,19:54
:55,0.000,0.000,2.093,1,20599.072,20600.839,1,0,702,0,0.000,0.000,20201214115455,2,
2.000,0.000,0.000,
703,4556508.932,625027.225,115.032,00000000,10,0.012,0.023,10,2.30,2020-12-14,19:55
:14,0.000,0.000,2.093,1,20613.730,20615.499,1,0,703,0,0.000,0.000,20201214115514,2,
2.000,0.000,0.000,
704,4556512.077,625028.497,115.126,00000000,10,0.012,0.023,10,2.30,2020-12-14,19:55
:20,0.000,0.000,2.093,1,20610.347,20612.115,1,0,704,0,0.000,0.000,20201214115520,2,
2.000,0.000,0.000,
705,4556515.088,625027.632,115.114,00000000,10,0.012,0.022,11,1.80,2020-12-14,19:55
:27,0.000,0.000,2.093,1,20607.746,20609.514,1,0,705,0,0.000,0.000,20201214115527,2,
2.000,0.000,0.000,
706,4556517.151,625033.322,115.102,00000000,10,0.013,0.022,10,2.30,2020-12-14,19:55
:36,0.000,0.000,2.093,1,20604.041,20605.808,1,0,706,0,0.000,0.000,20201214115536,2,
2.000,0.000,0.000,
707,4556523.563,625029.557,115.345,00000000,10,0.014,0.026,10,2.60,2020-12-14,19:55
:50,0.000,0.000,2.093,1,20599.090,20600.857,1,0,707,0,0.000,0.000,20201214115550,2,
2.000,0.000,0.000,
708,4556525.585,625029.119,115.311,00000000,10,0.014,0.026,9,2.70,2020-12-14,19:55:
55,0.000,0.000,2.093,1,20597.299,20599.066,1,0,708,0,0.000,0.000,20201214115555,2,2
.000,0.000,0.000,
709,4556528.957,625027.179,115.363,00000000,10,0.014,0.027,10,2.60,2020-12-14,19:56
:01,0.000,0.000,2.093,1,20594.683,20596.450,1,0,709,0,0.000,0.000,20201214115601,2,
2.000,0.000,0.000,
710,4556534.338,625037.951,115.297,00000000,10,0.012,0.022,10,2.30,2020-12-14,19:56
:12,0.000,0.000,2.093,1,20586.263,20588.029,1,0,710,0,0.000,0.000,20201214115612,2,
2.000,0.000,0.000,
711,4556532.100,625041.164,115.201,00000000,10,0.014,0.026,9,3.60,2020-12-14,19:56:
19,0.000,0.000,2.093,1,20587.411,20589.177,1,0,711,0,0.000,0.000,20201214115619,2,2
.000,0.000,0.000,
712,4556529.418,625042.727,115.488,00000000,10,0.012,0.022,10,2.30,2020-12-14,19:56
:27,0.000,0.000,2.093,1,20589.486,20591.253,1,0,712,0,0.000,0.000,20201214115627,2,
2.000,0.000,0.000,
713,4556524.763,625043.205,114.982,00000000,10,0.012,0.022,10,2.30,2020-12-14,19:56
:34,0.000,0.000,2.093,1,20593.771,20595.539,1,0,713,0,0.000,0.000,20201214115634,2,

2.000,0.000,0.000,
714,4556530.511,625054.551,114.809,00000000,10,0.012,0.022,10,2.30,2020-12-14,19:56
:54,0.000,0.000,2.093,1,20584.833,20586.600,1,0,714,0,0.000,0.000,20201214115654,2,
2.000,0.000,0.000,
715,4556536.343,625051.609,115.071,00000000,10,0.012,0.022,11,1.80,2020-12-14,19:57
:02,0.000,0.000,2.093,1,20580.178,20581.944,1,0,715,0,0.000,0.000,20201214115702,2,
2.000,0.000,0.000,
716,4556539.866,625050.030,115.266,00000000,10,0.012,0.022,11,1.80,2020-12-14,19:57
:08,0.000,0.000,2.093,1,20577.306,20579.072,1,0,716,0,0.000,0.000,20201214115708,2,
2.000,0.000,0.000,
717,4556545.450,625062.526,115.261,00000000,10,0.012,0.022,11,1.80,2020-12-14,19:57
:21,0.000,0.000,2.093,1,20568.173,20569.939,1,0,717,0,0.000,0.000,20201214115721,2,
2.000,0.000,0.000,
718,4556542.665,625064.705,115.062,00000000,10,0.012,0.022,10,2.30,2020-12-14,19:57
:26,0.000,0.000,2.093,1,20570.161,20571.927,1,0,718,0,0.000,0.000,20201214115726,2,
2.000,0.000,0.000,
719,4556541.735,625065.965,115.398,00000000,10,0.012,0.022,10,2.30,2020-12-14,19:57
:31,0.000,0.000,2.093,1,20570.662,20572.428,1,0,719,0,0.000,0.000,20201214115731,2,
2.000,0.000,0.000,
720,4556537.413,625067.152,114.781,00000000,10,0.012,0.022,9,2.40,2020-12-14,19:57:
38,0.000,0.000,2.093,1,20574.416,20576.182,1,0,720,0,0.000,0.000,20201214115738,2,2
.000,0.000,0.000,
721,4556548.850,625072.922,115.210,00000000,10,0.013,0.026,9,3.60,2020-12-14,19:57:
55,0.000,0.000,2.093,1,20561.766,20563.531,1,0,721,0,0.000,0.000,20201214115755,2,2
.000,0.000,0.000,
722,4556545.673,625075.450,115.046,00000000,10,0.014,0.027,8,3.70,2020-12-14,19:58:
01,0.000,0.000,2.093,1,20564.021,20565.787,1,0,722,0,0.000,0.000,20201214115801,2,2
.000,0.000,0.000,
723,4556542.273,625076.708,114.947,00000000,10,0.012,0.022,11,1.80,2020-12-14,19:58
:11,0.000,0.000,2.093,1,20566.876,20568.642,1,0,723,0,0.000,0.000,20201214115811,2,
2.000,0.000,0.000,
724,4556540.460,625069.023,115.324,00000000,10,0.012,0.022,11,1.80,2020-12-14,19:58
:22,0.000,0.000,2.093,1,20570.943,20572.710,1,0,724,0,0.000,0.000,20201214115822,2,
2.000,0.000,0.000,
725,4556540.292,625069.146,115.297,00000000,10,0.012,0.022,11,1.80,2020-12-14,19:58
:26,0.000,0.000,2.093,1,20571.067,20572.833,1,0,725,0,0.000,0.000,20201214115826,2,
2.000,0.000,0.000,
726,4556538.205,625070.906,113.915,00000000,10,0.012,0.022,10,2.30,2020-12-14,19:58
:36,0.000,0.000,2.093,1,20572.518,20574.284,1,0,726,0,0.000,0.000,20201214115836,2,
2.000,0.000,0.000,
727,4556535.258,625074.926,112.652,00000000,10,0.012,0.022,10,2.30,2020-12-14,19:58
:47,0.000,0.000,2.093,1,20574.099,20575.866,1,0,727,0,0.000,0.000,20201214115847,2,
2.000,0.000,0.000,
728,4556529.164,625078.494,109.931,00000000,10,0.012,0.022,10,2.30,2020-12-14,19:58
:58,0.000,0.000,2.093,1,20578.818,20580.586,1,0,728,0,0.000,0.000,20201214115858,2,
2.000,0.000,0.000,
729,4556526.533,625076.000,109.899,00000000,10,0.012,0.022,11,1.80,2020-12-14,19:59
:04,0.000,0.000,2.093,1,20582.083,20583.851,2,0,729,0,0.000,0.000,20201214115904,2,
2.000,0.000,0.000,
730,4556522.340,625082.103,109.319,00000000,10,0.012,0.022,9,2.40,2020-12-14,19:59:

14,0.000,0.000,2.093,1,20584.221,20585.989,2,0,730,0,0.000,0.000,20201214115914,2,2
.000,0.000,0.000,
731,4556520.848,625078.502,109.027,00000000,10,0.012,0.022,11,1.80,2020-12-14,19:59
:24,0.000,0.000,2.093,1,20586.738,20588.506,1,0,731,0,0.000,0.000,20201214115924,2,
2.000,0.000,0.000,
732,4556516.070,625077.017,106.180,00000000,10,0.012,0.022,11,1.80,2020-12-14,19:59
:50,0.000,0.000,2.093,1,20591.741,20593.509,1,0,732,0,0.000,0.000,20201214115950,2,
2.000,0.000,0.000,
733,4556512.899,625076.746,105.292,00000000,10,0.012,0.023,11,1.80,2020-12-14,19:59
:57,0.000,0.000,2.093,1,20594.843,20596.612,2,0,733,0,0.000,0.000,20201214115957,2,
2.000,0.000,0.000,
734,4556512.336,625072.628,105.404,00000000,10,0.012,0.023,11,1.80,2020-12-14,20:00
:11,0.000,0.000,2.093,1,20596.632,20598.401,3,0,734,0,0.000,0.000,20201214120011,2,
2.000,0.000,0.000,
735,4556512.228,625065.788,105.638,00000000,10,0.012,0.022,11,1.80,2020-12-14,20:00
:30,0.000,0.000,2.093,1,20598.817,20600.585,1,0,735,0,0.000,0.000,20201214120030,2,
2.000,0.000,0.000,
736,4556508.592,625057.834,105.663,00000000,10,0.012,0.023,11,1.80,2020-12-14,20:00
:41,0.000,0.000,2.093,1,20604.703,20606.472,3,0,736,0,0.000,0.000,20201214120041,2,
2.000,0.000,0.000,
737,4556503.727,625047.723,105.856,00000000,10,0.012,0.022,11,1.80,2020-12-14,20:01
:13,0.000,0.000,2.093,1,20612.420,20614.190,1,0,737,0,0.000,0.000,20201214120113,2,
2.000,0.000,0.000,
738,4556498.734,625038.339,106.516,00000000,10,0.011,0.022,11,1.80,2020-12-14,20:01
:39,0.000,0.000,2.093,1,20620.040,20621.810,1,0,738,0,0.000,0.000,20201214120139,2,
2.000,0.000,0.000,
739,4556499.016,625038.030,106.574,00000000,10,0.012,0.022,12,1.60,2020-12-14,20:02
:27,0.000,0.000,2.093,1,20619.865,20621.635,1,0,739,0,0.000,0.000,20201214120227,2,
2.000,0.000,0.000,
740,4556504.045,625035.375,108.987,00000000,10,0.012,0.022,12,1.60,2020-12-14,20:03
:00,0.000,0.000,2.093,1,20615.888,20617.658,1,0,740,0,0.000,0.000,20201214120300,2,
2.000,0.000,0.000,
741,4556510.278,625037.669,109.624,00000000,10,0.012,0.022,12,1.60,2020-12-14,20:03
:14,0.000,0.000,2.093,1,20609.253,20611.022,1,0,741,0,0.000,0.000,20201214120314,2,
2.000,0.000,0.000,
742,4556512.223,625044.624,109.497,00000000,10,0.012,0.022,10,1.90,2020-12-14,20:03
:27,0.000,0.000,2.093,1,20605.276,20607.045,1,0,742,0,0.000,0.000,20201214120327,2,
2.000,0.000,0.000,
743,4556515.374,625049.306,108.587,00000000,10,0.012,0.022,11,1.80,2020-12-14,20:03
:36,0.000,0.000,2.093,1,20600.847,20602.615,1,0,743,0,0.000,0.000,20201214120336,2,
2.000,0.000,0.000,
744,4556520.462,625056.912,109.333,00000000,10,0.012,0.022,12,1.60,2020-12-14,20:03
:50,0.000,0.000,2.093,1,20593.680,20595.448,1,0,744,0,0.000,0.000,20201214120350,2,
2.000,0.000,0.000,
745,4556523.045,625062.819,109.584,00000000,10,0.012,0.022,12,1.60,2020-12-14,20:04
:05,0.000,0.000,2.093,1,20589.420,20591.188,1,0,745,0,0.000,0.000,20201214120405,2,
2.000,0.000,0.000,
746,4556526.905,625068.629,109.916,00000000,10,0.011,0.022,12,1.60,2020-12-14,20:04
:24,0.000,0.000,2.093,1,20583.972,20585.740,1,0,746,0,0.000,0.000,20201214120424,2,
2.000,0.000,0.000,

747,4556531.014,625078.789,109.874,00000000,10,0.011,0.022,11,1.80,2020-12-14,20:05
:59,0.000,0.000,2.093,1,20576.966,20578.734,1,0,747,0,0.000,0.000,20201214120559,2,
2.000,0.000,0.000,

Архивски број: 08-19/12043

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

КООРДИНАТИ НА ТОЧКИ ОД ГЕОДЕТСКАТА РЕФЕРЕНТНА МРЕЖА

Ознака (тип) на
геодетска
Градскa
полигонометрискa
точкa

Бр. на точка
26

Y
7626062.487

X
4555576.417

H
68.6576

1

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
15.12.2020 14:57:43

Потврда за нарачка: 181069
Податоци за нарачателот
Име на компанија
ЕМБС на компанија
Телефон на компанија
Име
Презиме
Е-пошта
Телефон

геоматика
6756352
023070770
Светлана
Sтојкоска Стојановски
svetlana_stojkoska@yahoo.co
m
023070770

Улица
Број
Поштенски број
Град
Држава

њу делхиска
2/3-9
1000
скопје
македонија

Податоци за нарачката

Име на продукт

Начин на
превземање

Единечна
цена

Кол.

Вкупна цена

Архивски
број

Линк за превземање
Order_181069_GeodetskiTo
ckiKoordinatiNadmorskaVisocin
a_ixhy8j1608040690302xd9
uiwrp.xlsx

Координати и надморска
височина

Вкупна цена:

Продукт во
електронска
форма

99.0 ден.

1.0

99.0 ден.

99.0 + 5* = 104.0 ден.

Начин на плаќање: Онлајн плаќање
Број на трансакција: 13938181
"* Електронскиот документ е валиден само кога се користи во електронска форма."
*Провизија за банка - процент од вкупна сума

08-19/12043

Order_181069_GeodetskiTo
ckiKoordinatiNadmorskaVisocin
a_ixhy8j1608040690302xd9
uiwrp.pdf

www.katastar.gov.mk

Приемен штембил

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
1109-1215/2020 од 15.12.2020 14:44:50

1109-1215/2020

БАРАЊЕ
за издавање на податоци од ГКИСKO ГЕВГЕЛИЈА
Од ГЕОМАТИКА ДОО СКОПЈЕ, 6756352.
ЊУДЕЛХИСКА 2, ___.
Барам да ми се издадат следните податоци:
1. Имотен лист број: ______ за КП број: ______, КО: ______.
2. Имотен лист за инфраструктурен објект број: ______.
3. Извод од катастарски план за КП број: ______, КО: ______.
4. Извод од катастарски план со координати за КП број: ______, КО: ______.
5. Извод од план за инфраструктурни објекти број: ______.
6. Уверение за историски преглед на извршените запишувања за КП број: ______.
7. Уверение за историски преглед на извршените запишувања за инфраструктурен објект број: ______
8. Уверение за историски преглед на извршените запишувања за КП број: ______, број на
зграда______,влез______,кат______,посебен дел од згради (стан/деловна просторија)______,
KO______
9. Лист за предбележување на градба број: ______ на КП број: ______, КО ______.
10. Лист за предб. на инфраст. објект број: ______ на КП број: ______, КО ______.
11. Евидентен лист за згради и другио бјекти број: ______, КО: ______.
12. Евидентен лист за инфраструктурен објект број: ______.
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: ______.
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. ______.
22. Други податоци: КП: 446/3.
* Податоците за ЕМБГ/ЕМБС на лицата запишани во ГКИС, се пополнуваат доколку подносител на барањето е лично
запишаниот носител или од него ополномоштено лице

Подносител на барањето

Дата 15.12.2020

ГЕОМАТИКА ДОО СКОПЈЕ
______________________
(име,презиме и потпис)

www.katastar.gov.mk
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Плаќањето е успешно завршено
Број на извршената трансакција:

3945273
Датум на валута
15.12.2020

Назив на налогодавач:
Светлана Стојкоска
ул. Њуделхиска 2/3-9

Назив на налогопримач:
НРБМ
Буџет на РМ

Трансакциска сметка на

Трансакциска сметка на
100-0000000-630-95

Банка на налогодавач:

Банка на налогопримач:
AKN 5

Даночен број или ЕМБС:
6756352

Износ:
МКД

Повикување на број:

Уплатна сметка:

Цел на плаќање:
Издавање на податоци во дигитална форма

Сметка на буџетски корисник:
2100100450-787-11

535

Приходна шифра и програма:
724116-20
преку МИПС
Потпис:
Датум на уплата:
15.12.2020

Место на плаќање:
Интернет Casys cPay

Налог ПП50

ВКУПНО ЗА ПРИЈАВА
АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА
ПРОВИЗИЈА
ЗАВЕРКА НА ГЕОДЕТСКИ ЕЛАБОРАТ

ВКУПНО ЗА НАПЛАТА

414
0
21
100.00

535

ГЕОДЕТСКИ ЕЛАБОРАТ
НУМЕРИЧКИ ПОДАТОЦИ

Dru[tvo za geodetski raboti,
proektirawe, in`inering i konsalting

ul. Wudelhiska br 6/2-7,8 Skopje

GEOMATIKA DOO uvoz-izvoz Skopje

tel: 02 307 0770

Stopanska Banka AD Skopje

tel: 078 234 356

Br. na `. s-ka: 200002412859181

tel 078 308 773
Email: geo-matika@hotmail.com

Dano~en broj : MK4057012515240

Delovoden broj: 0801-206/3-2021
Datum: 26.05.2021

GEODETSKI ELABORAT
ZA GEODETSKI RABOTI ZA POSEBNI NAMENI ZA
NUMERI^KI PODATOCI

K.O. GEVGELIJA
KP 7505/13; KP 6727/44; KP 446/3
So zaverkata Agencijata za katastar na nedvi`nosti
tvrdi deka pri izrabotka na geodetskiot elaborat se
koristeni podatoci od GKIS i deka za istite e platen
nadomestok soglasno so Zakonot, dodeka za kvalitetot i
to~nosta na podatocite sodr`ani vo elaboratot odgovara
izgotvuva~ot.

Skopje, 2021 godina

GEOMATIKA DOO
Ovlasten geodet
Svetlana Stojkoska Stojanovski,
dipl.geod.in`.
M.P.
________________________________

Agencija za katastar na nedvi`nosti-Skopje

Centar za katastar na nedvi`nosti
Odobril:
M.P.
_______________________________________
(име, презиме и потпис на стручно лице од геодетска насока)

(потпис на овластен геодет)

________________________________

Dru[tvo za geodetski raboti,
proektirawe, in`inering i konsalting

ul. Wudelhiska br 6/2-7,8 Skopje

GEOMATIKA DOO uvoz-izvoz Skopje

tel: 02 307 0770

Stopanska Banka AD Skopje

tel: 078 234 356

Br. na `. s-ka: 200002412859181

tel 078 308 773

Dano~en broj : MK4057012515240

Email: geo-matika@hotmail.com

SODR@INA NA GEODETSKIOT ELABORAT

1. Tehni~ki izve[taj
2. Spisok na koordinati na detalni to~ki na urbanisti~kata parcela
3. Skica na sporeduvawe
4. Spisok za formirawe na grade`na parcela

PRILOZI NA GEODETSKIOT ELABORAT

1. Podatoci od GKIS
2. Izvod od DUP

Dru[tvo za geodetski raboti,
proektirawe, in`inering i konsalting

ul. Wudelhiska br 6/2-7,8 Skopje

GEOMATIKA DOO uvoz-izvoz Skopje

tel: 02 307 0770

Stopanska Banka AD Skopje

tel: 078 234 356

Br. na `. s-ka: 200002412859181

tel 078 308 773

Dano~en broj : MK4057012515240

Email: geo-matika@hotmail.com

TEHNI^KI IZVE{ TAJ

Po barawe broj 0801-206/1-2021 izraboten e geodetski elaborat
za numeri~ki podatoci soglasno izvod od DUP izdaden od Op[tina
Gevgelija, broj 11-347/2 od 11.05.2021.
Grade`nata parcela 14.2.39 ima vkupna povr[ina od 5603 m2, a
se formira od cela K.P. 7505/13, cela KP 6727/44 I cela KP 446/3
K.O. Gevgelija.
Vrz osnova na DUP i podatocite od katastarskiot operat i
plan izgotvena e skica na sporeduvawe i soodvetni obrasci - spisok
za formirawe na grade`na parcela.
Na skicata na sporeduvawe sostojbata na katastarskiot plan e
prika`ana so crna boja, a urbanisti~kata parcela so siva [rafura.

Skopje, 2021 godina

Izrabotil
Stojkoska Stojanovski Svetlana ,
dipl.geod.in`.
M.P.
____________________________
(потпис на стручно лице од геодетска насока)

________________________________

ГЕОМАТИКА ДОО Скопје
ул.Њуделхиска бр.2/3-9
Тел: 02 6146 786
Моб: 078 234 356
Моб: 078 308 773

Email: geo-matika@hotmail.com

Список на координати на детални точки на урбанистичка парцела

Skopje, 2020 godina

Бр

Y

X

1

7625812,84

4555433,57

2

7625905,97

4555444,20

3

7625915,35

4555390,71

4

7625915,46

4555388,99

5

7625915,21

4555387,29

6

7625914,59

4555385,68

7

7625913,64

4555384,24

8

7625912,41

4555383,04

9

7625911,72

4555382,62

10

7625910,95

4555382,13

11

7625909,33

4555381,55

12

7625907,62

4555381,33

13

7625904,12

4555381,25

14

7625902,00

4555381,20

15

7625898,26

4555381,11

16

7625888,90

4555380,77

17

7625879,55

4555380,33

18

7625870,20

4555379,78

19

7625860,86

4555379,13

20

7625851,53

4555378,37

21

7625842,21

4555377,50

22

7625832,89

4555376,52

23

7625831,03

4555376,49

24

7625829,19

4555376,81

25

7625827,44

4555377,46

26

7625825,84

4555378,43

27

7625824,45

4555379,68

28

7625823,32

4555381,16

29

7625822,48

4555382,83

30

7625821,97

4555384,63

Izrabotil
Stojkoska Stojanovski Svetlana,
dipl.geod.in`.
M.P.
____________________________
(потпис на стручно лице од геодетска насока)

o
________________________________

ГЕОМАТИКА ДОО Скопје
ул. Њуделхиска бр,6/2-лок.7 и 8
моб.тел. 078-234-356
моб.тел.071-308-773

КО ГЕВГЕЛИЈА
СКИЦА ОД ИЗВРШЕНО СПОРЕДУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИТЕ
ОД КАТАСТАРСКИОТ ПЛАН СО ПОДАТОЦИТЕ ОД ДЕТАЛНИОТ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН/
УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Приближен размер 1:1000

дел.број. 0801-206/3-2021
С

З

И

Ј

6727/33

2

1

6727/1

6727/44

30
29
28
27
26
25 24 23 22
6727/1

Скопје, 2021

21

20

19

18

17

3
4
7505/13 5
6
446/3
7
98
15 14 13121110
16
7505/1
446/1

изработил
-----------------------------------Светлана Стојкоска Стојановски
дипл.геод.инж.
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GEOMATIKA DOO Skopje
Ul: Њуделхиска 6/2-7,8
Тел:02/3070770
Моб тел: 078/234-356
Моб тел: 071/308-773

К.О. GEVGELIJA

SPISOK NA PODATOCI ZA FORMIRAWE NA GRADE@NA PARCELA

1

ДТУ САЈБО ГРУП ДООЕЛ
Skopje-Центар
Скопје

1732 ЛАМЕЛА
Б/ЛЕВО

1/4 4

103881

8

9

10

11

12

446

3

гнз

6727

44

гнз

7505

13

гнз

Vkupno:

h

a
13

m2

14
1

55

56

15

16

446/3
vo

96

6727/44 gp

6

7505/13

03

Zabele[ka

7

Povr[ina

Katastarski broj
na grade`na
parcela
Broj na re[enie za
likacija

6

Katastarska klasa

5

Katastarska
kultura

4

Broj na skica

3

Broj na plan

2

EMBG / EMBS

Del

Ulica

Broj na
parcela

Osnoven

Mesto na
`iveewe
sedi[te

Br na imoten list

1

Prezime, Tatkovo ime i
ime(za gra\anski lica)
To~no ime na pravnoto
lice

PODATOCI ZA GRADE@NATA PARCELA

Ku]en broj

Reden broj

PODATOCI ZA NOSITELITE NA PRAVOTO NA NEDVI@NOSTA

str 1

Izgotvil
Svetlana Stojkoska Stojanovski, dipl.geod.in`..

GEOMATIKA DOO Skopje

К.О. ГЕВГЕЛИЈА

Ul: Њуделхиска 6/2-7,8
Тел:02/3070770
Моб тел: 078/234-356
Моб тел: 078/308-773

Strana___________
1

SPISOK NA INDIKACII ZA KATASTARSKITE PARCELI

1

ДТУ САЈБО ГРУП
ДООЕЛ Скопје, 1732
103881
ЛАМЕЛА Б/ЛЕВО 1/4 4,
Скопе-Центар

446/3

СУВА РЕКА

ГНЗ

1

1/1

6727/44

МОИНСКИ ПАТ

ГНЗ

5596

1/1

7505/13

ТИТОГРАДСКА

ГНЗ

6

1/1

Vkupno:

5603

103881

ДТУ САЈБО ГРУП
ДООЕЛ Скопје, 1732
ЛАМЕЛА Б/ЛЕВО 1/4
4, Скопе-Центар

446/3

СУВА РЕКА

ГНЗ

1

6727/44

МОИНСКИ ПАТ

ГНЗ

5596

1/1

7505/13

ТИТОГРАДСКА

ГНЗ

6

1/1

Vkupno:

Zabele[ka

Povr[ina
vo m2

Del na
nedvi`nost

Katastarska
klasa

Vikano mesto
/ulica

Katastarska
kultura

Ime Prezime
/naziv
Adresa/sedi[te

Broj na K.P.

Br na imoten
list

Povr[ina
vo m2

Del na
nedvi`nost

Katastarska
klasa

Vikano mesto
/ulica

NOVA SOSTOJBA

Katastarska
kultura

Ime Prezime
/naziv
Adresa/sedi[te

Broj na K.P.

Br na imoten
list

Reden broj

STARA SOSTOJBA

1/1

5603

Izgotvil
Svetlana Stojkoska Stojanovski, dipl.geod.in`..

Одделение за катастар на недвижности Гевгелија

Геоматика ДОО

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
1105-6657/2021

1105-6657/2021 од 26.05.2021 10:45:44

ИМОТЕН ЛИСТ број: 103881 ПРЕПИС
Катастарска општина: ГЕВГЕЛИЈА

Ред .бр.

ЛИСТ А: ПОДАТОЦИ ЗА НОСИТЕЛОТ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ
ЕМБГ / ЕМБС

Име и презиме / Назив

Адреса / Седиште

Дел на
недвижност

Правен основ на запишување

Бр. на пред. по кој
е извршено
запишување

Датум и час на
запишување

1

***

ДТУ САЈБО ГРУП ДООЕЛ Скопје

1732 ЛАМЕЛА Б/ЛЕВО 1/4 4, СКОПЈЕ-ЦЕНТАР

1/1

договор за оттуѓување на
градежно земјиште ОДУ бр.
26/2021 од 05.02.2021 год.
Нотар Цеца Малева Стоев.

1112-195/2021

15.02.2021 08:50:49

Бр. на пред. по кој
е извршено
запишување

Датум и час на
запишување

ЛИСТ Б: ПОДАТОЦИ ЗА ЗЕМЈИШТЕТО (КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА) И ЗА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ
Број на
катастарска
парцела
основен

Катастарска
Викано место/улица
култура

дел

Површина во
м2

Сопственост / сосопственост /
заедничка сопственост

класа

Право преземено
при конверзија на
податоците од
стариот ел.систем

Бр. на
евид.
лист

446

3

СУВА РЕКА

гз

гнз

1

СОПСТВЕНОСТ

1112-195/2021

15.02.2021 08:50:49

6727

44

МОИНСКИ ПАТ

гз

гнз

5596

СОПСТВЕНОСТ

1112-195/2021

15.02.2021 08:50:49

7505

13

ТИТОГРАДСКА

гз

гнз

6

СОПСТВЕНОСТ

1112-195/2021

15.02.2021 08:50:49

Г2.1.ПРАВО НА РЕАЛЕН ТОВАР
Носител на правото на реален товар:

ЕМБГ / ЕМБС

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

-

Адреса / Седиште

Што треба да се даде или да се стори од страна на сопственикот на оптоварената недвижност:
СОГЛАСНО ЧЛЕН 13 СТАВ 3 ОД ПРЕДМЕТНИОТ ДОГОВОР СЕ ПРИБЕЛЕЖУВА ПРАВО НА РЕАЛЕН ТОВАР ВО КОРИСТ НА ОТТУЃУВАЧОТ,А ВО ВРСКА СО ЧЛЕН 8 СТАВ 1 И ЧЛЕН 9 СТАВ 1 ОД ДОГОВОРОТ ДЕКА ВО СЛУЧАЈ НА
НЕИСПОЛНУВАЊЕ НА ОБВРСКИТЕ ОД СТРАНА НА КУПУВАЧОТ, ДОГОВОРОТ ЕДНОСТРАНО ЌЕ СЕ РАСКИНЕ,А ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ СЕ ВРАЌА ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

www.katastar.gov.mk

Број

дел

Кат

основен

Број на
зграда/друг
објект

Влез/Кат/Број на
посебен/ заеднички дел
од зграда
Влез

Број на
катастарска
парцела

Намена на
посебен/
заеднички
дел од
зграда

Внатреш Отворен
на
а
Волумен
површин површин
во м3
а во м2
а во м2

Рок

Правен основ од кој потекнува правото

Други податоци согласно со правниот основ

Број на предмет по кој
е извршено
запишување

Датум и час на прием
на пријавата за
запишување

страна 1 од 2

Одделение за катастар на недвижности Гевгелија

Геоматика ДОО

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
1105-6657/2021

1105-6657/2021 од 26.05.2021 10:45:44

ИМОТЕН ЛИСТ број: 103881 ПРЕПИС
Катастарска општина: ГЕВГЕЛИЈА

446

3

6727

44

7505

13

СОЛЕМНИЗАЦИЈА НА ДОГОВОР ЗА ОТТУЃУВАЊЕ
НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ПО ПАТ НА ЈАВНО
НАДДАВАЊЕ ОДУ БР.26/2021 ОД 05.02.2021 НА
НОТАР ЦЕЦА МАЛЕВА СТОЕВ ОД ГЕВГЕЛИЈА

Легенда на внесени шифри и кратенки:
Шифра

Тип
Опис

гз

Вештачки неплодни земјишта

гнз

Градежно неизградено земјиште

***

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

Препис

СОГЛАСНО ЧЛЕН 11 СТАВ 3 ОД
ПРЕДМЕТНИОТ ДОГОВОР КУПУВАЧОТ Е
ИЗРЕЧНО СОГЛАСЕН И Е ЗАПОЗНАТ ДЕКА
СО НАСТАНУВАЊЕ НА ОКОЛНОСТИТЕ ОД
ЧЛЕН 5 СТАВ 5,ЧЛЕН 8 СТАВ 2 И ЧЛЕН 9
СТАВ 3, ОБЈЕКТОТ ИЗГРАДЕН НА
ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ПРЕМИНУВА ВО
СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА.СОГЛАСНО ЧЛЕН 9 СТАВ 2
ОД ПРЕДМЕТНИОТ ДОГОВОР СЕ
ПРИБЕЛЕЖУВА ЗАБРАНА ЗА
ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ТРЕТИ ЛИЦА ПРЕД
ИСПОЛНУВАЊЕ НА ОБВРСКИТЕ ОД

1112-195/2021

11.02.2021 10:29:29

Опис
Цела содржина од имотниот лист

Овластено лице:

М.П.

Светлана Стојкоска
име и презиме, потпис

www.katastar.gov.mk
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Одделение за катастар на недвижности Гевгелија

по службена должност

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
03-452/3-1/2021

03-452/3-1/2021 од 26.05.2021 10:40:07

ПОТВРДА
за проверка на геодетски елаборат
KO ГЕВГЕЛИЈА

Се потврдува дека по службена должност на ден 26.05.2021 во 10:37:27 часот
до Агенцијата за катастар на недвижности достави пријава за проверка на геодетски
елаборат заведена под број 03-452/3-1/2021

КО.: ГЕВГЕЛИЈА / Парцела: 446/3
За да го искористите изработениот геодетски елаборат, внесете ја следната лозинка
'S33THO0', на https://ekatlite.platform.katastar.gov.mk/ekatlite.

Овластено лице
М.П.

Светлана Стојкоска
(име, презиме и потпис)

www.katastar.gov.mk

Плаќањето е успешно завршено
Број на извршената трансакција:

4271527
Датум на валута
26.05.2021

Назив на налогодавач:
Светлана Стојкоска
ул. Њуделхиска 2/3-9

Назив на налогопримач:
НРБМ
Буџет на РМ

Трансакциска сметка на

Трансакциска сметка на
100-0000000-630-95

Банка на налогодавач:

Банка на налогопримач:
AKN 5

Даночен број или ЕМБС:
6756352

Износ:
МКД

Повикување на број:

Уплатна сметка:

Цел на плаќање:
Издавање на податоци во дигитална форма

Сметка на буџетски корисник:
2100100450-787-11

523

Приходна шифра и програма:
724116-20
преку МИПС
Потпис:
Датум на уплата:
26.05.2021

Место на плаќање:
Интернет Casys cPay

Налог ПП50

ВКУПНО ЗА ПРИЈАВА

414

АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА

0

ПРОВИЗИЈА

9

ЗАВЕРКА НА ГЕОДЕТСКИ ЕЛАБОРАТ

ВКУПНО ЗА НАПЛАТА

100.00

523

MakEdit
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Прилог 2
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

ИЗВОД ОД ПЛАН БРОЈ: ______

ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА

Број:11-347/2 од 11.05.2021год.
Сектор за урбанизам, архитектура,
градежништво и заштита на животна средина

ДУП: Детален Урбанистички План за дел од

Блок
14 (14.1 и 14.2) КО Гевгелија , општина Гевгелија
(Плански период 2012-2017)
Одлука бр: 09-2180/1 од 27.08.2015год.
Намена на градба: Г2 – ЛЕСНА ИНДУСТРИЈА
Ул.„ ________________ “ бб
К.П бр.6727/44, 7505/13, 446/3 К.О.Гевгелија,
Г.П. 14.2.39
ДЛ: 4 и 2

М 1: 1000

ИЗВОДОТ ЗА Г.П. 14.2.39

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

Изработил: арх.Ана Чугунцалиева,

ОВЛАСТЕНО ЛИЦЕ ОД ОПШТИНАТА

__________________________
арх.Станка Карајанова

М.П

Прилог 2
1. ГРАФИЧКИ ДЕЛ:
Синтезен план:

Прилог 2

Прилог 2

Намена на градбата: : Г2 – лесна индустрија (компатибилни : Б1, Г3, Г4----max 49%)

Прилог 2

Максимална дозволена површина:

градежна парцела:

г.п.14.2.39

Површина на градежна парцела :

5.603,оо

Површина за градба:

3.698,оо

Бруто развиена површина за градба по нивоа:

7.766,оо

Процент на изграденост:

%

Коефициент на искористеност:
Максимална дозволена височина до венец слеме:


Максимална дозволена височина од нивото на заштитниот тротоар до венец
12,00 м. (П+2)

изнесува

7.2 Посебни услови за изградба
Во градежна парцела 14.2.39 (Г2 – ЛЕСНА ИНДУСТРИЈА) , која е со вкупна површина од 5.603,ооm2 ,
предвидена е максимална површина на градба од
3.698,ооm2 и максимална бруто развиена
2
површина од 7.766,оо m и процент на изграденост ____%.







Предвидени компатибилни намени се Б1-мали комерцијални и деловни намени, Г3- сервиси, и
Г4 – Стоваришта со максимална застапеност на истите од 49%.
Планирана е максимална висина до кровен венец од 12,ооm. И планирана висина по катови од
П+2 ката.
Планираната површина за градба ќе се разработува со Архитектонско урбанистички проект
кој ќе претставува услов за понатамошна постапка.
Потребниот број на паркинг места ќе се обезбеди во склоп на градежната парцела, утврдени
согласно член 61 од Правилникот за стандарди и нормативи на урбанистичко планирање
(Сл.весник на РМ бр.63/12 и 126/12).
Потребиот пристап до локацијата е обезбеден од мовопланирана индустриска улица ,,1,,

Прилог 2
1. ГРАФИЧКИ ДЕЛ:
Сообраќаен план и нивелациски план:

7. USLOVI ZA IZGRADBA
7.1. OP{TI USLOVI ZA IZGRADBA

Прилог 2

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 Detalniot Urbanisti~ki plan za
del od blok 14 - 14.1 i 14.2, KO Gevgelija, 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 20.70 ha.
Ovie Op[ti uslovi za izgradba se sostaven del na izraboteniot Detalen Urbanisti~ki plan za del od
blok 14 - 14.1 i 14.2, KO Gevgelija, 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 e zastapena osnovna klasa na namena:
A1- domuvawe vo stanbeni ku]i;
A2- domuvawe vo stanbeni zgradi;
B1- mali komercijalni i delovni nameni;
B2- golemi trgovski edinici;
B3- golemi ugostitelski edinici;
B5- hotelski kompleksi;
G2- lesna industrija;
G3- servisi;
G4-stovari[ta i
E2-benzinska pumpna stanica i 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 klasi na namena na zemji[teto vo planskiot opfat e:
 A-DOMUVAWE A1- domuvawe vo stanbeni ku]i;
A2- domuvawe vo stanbeni zgradi,
 B-KOMERCIJALNI i DELOVNI NAMENI B1- mali komercijalni i delovni nameni;
B2- golemi trgovski edinici;
B3- golemi ugostitelski edinici;
B5- hotelski kompleksi;
 G-PROIZVODSTVO, DISTRIBUCIJA I SERVISI G2- lesna industrija;
G3- servisi i
G4-stovari[ta
 E-INFRASTRUKTURA E2-benzinska pumpna stanica i trafostanici
1.2 Sostaven del na ovie Uslovi za izgradba se Dokumentacionata osnova i Planskata dokumentacija za
predmetniot Detalen Urbanisti~ki plan za del od blok 14 - 14.1 i 14.2, KO Gevgelija, 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: Izvodot od GUP na grad Gevgelija
za: blok 14.1, i 14.2, 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, Plan na podzemno parkirawe, Infrastrukturen plan i Sintezen plan.
Прилог
1.3 Granicata na planskiot opfat na Detalniot Urbanisti~ki plan za del od blok 14 - 14.1 i 14.2,
KO2
Gevgelija, Op[tina Gevgelija, pretstavuva opfatot koj se dvi`i na severnata strana po osovinata na
servisnata ulica "Moin", na isto~nata strana odi po osovinata na novoplaniranata servisna ulica
"1", na ju`nata strana odi po osovinata na novoplaniranata sobirna ulica "5", na jugozapadnata strana
odi po osovinata novoplaniranata magistralna ulica "2" i na zapad po osovinata na novoplaniranata
industriska ulica "1".
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 Detalen Urbanisti~ki plan za del od
blok 14 - 14.1 i 14.2, KO Gevgelija, Op[tina Gevgelija.
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 Detalen Urbanisti~ki plan za del od
blok 14 - 14.1 i 14.2, KO Gevgelija, 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. 11 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.14 i ~l.15 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 19 i ~len 20 od Pravilnikot za standardi i normativi za
urbanisti~ko planirawe ("Sl.vesnik na R.M." br. 63/12 i 126/12).
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 Detalen
Urbanisti~ki plan za del od blok 14 - 14.1 i 14.2, KO Gevgelija, Op[tina Gevgelija.
Pokonkretno objasnuvawe na sistemot na klasi na nameni e dadena vo ~l. 28 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
Прилог i2
grade`nata parcela koja se predviduva za gradewe na gradbite - ~l.39 od Pravilnikot za standardi
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 bruto 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 Maksimalnata 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 i
126/12).
Dadena e maksimalna 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.
Maksimalnata visina na gradbata definirana so ovoj plan e planirana za sekoj objekt. Pravoto da se
gradi do dozvolenata maksimalna 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
maksimalnata 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).
1.13 Procentot na izgradenost na zemji[teto (R) e urbanisti~ka veli~ina koja ja poka`uva gustinata
na izgradenost, odnosno, kolkav del od grade`noto zemji[te e zafateno so gradba.
Procent na izgradenost na parcelite e zavisen od postojnata sostojba i e daden vo tabeli za sekoja
parcela poodelno na nivo na celiot planski opfat. Istiot e definiran vo granici na dozvolenite
vrednosti vo ~lenovite: 51 do 54 od Pravilnikot za standardi i normativi za urbanisti~ko planirawe
("Sl.vesnik na R.M." br. 63/12 i 126/12).
1.14 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. Maksimalnata 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.
1.15 Ogradi
Maksimalnata visina na polnite yidani ogradi na lokacijata e maksimum 0,8 m, a ostanatiot del e
transparenten do visina 1,6 m.
1.16 Zelenilo
Zeleniloto e sostaven del na lokacijata. Toa se javuva kako niska zeleno trevnata povr[ina.
1.17 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.
1.18 Parkinzi
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).
Predstaveno e soobra]ajno re[enie koe e del od ovoj Detalen Urbanisti~ki plan za del od blok 14 14.1 i 14.2, KO Gevgelija, Op[tina Gevgelija.
1.19 Pri primena i realizacija na ovoj Detalen Urbanisti~ki plan za del od blok 14 - 14.1 i 14.2, KO
Gevgelija, 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
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grafi~ka obrabotka na urbanisti~kite planovi ("Sl.vesnik na R.M." br.78/2006 god.).

7.2. POSEBNI USLOVI ZA IZGRADBA

Posebnite uslovi za izgradba se odnesuvaat na planskiot opfat za koj se izrabotuva Detalen
Urbanisti~ki plan za del od blok 14 - 14.1 i 14.2, KO Gevgelija, 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 Detalen Urbanisti~ki plan za
del od blok 14 - 14.1 i 14.2, KO Gevgelija, Op[tina Gevgelija i istiot e so povr[ina od 20.70 ha.
Klasi na nameni: Vo planskiot opfat predvidena e grade`na parcela so klasa na namena:
 A-DOMUVAWE A1- domuvawe vo stanbeni ku]i;
A2- domuvawe vo stanbeni zgradi,
 B-KOMERCIJALNI i DELOVNI NAMENI B1- mali komercijalni i delovni nameni;
B2- golemi trgovski edinici;
B3- golemi ugostitelski edinici;
B5- hotelski kompleksi;
 G-PROIZVODSTVO, DISTRIBUCIJA I SERVISI G2- lesna industrija;
G3- servisi i
G4-stovari[ta
 E-INFRASTRUKTURA E2-benzinska pumpna stanica i 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 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
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se dozvoleni nikakvi otvori na yidot na gradbata na granicata na grade`nata parcela.
Koga2
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. Maksimalnata 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 presme-tuva 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: 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).
Maksimalna 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).

ГРАФИЧКИ ДЕЛ (ПЛАНСКИ)

ИЗВОД ОД ПЛАН
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РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

ИЗВОД ОД ПЛАН БРОЈ: ______

ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА

Број:11-347/2 од 11.05.2021год.
Сектор за урбанизам, архитектура,
градежништво и заштита на животна средина

ДУП: Детален Урбанистички План за дел од

Блок
14 (14.1 и 14.2) КО Гевгелија , општина Гевгелија
(Плански период 2012-2017)
Одлука бр: 09-2180/1 од 27.08.2015год.
Намена на градба: Г2 – ЛЕСНА ИНДУСТРИЈА
Ул.„ ________________ “ бб
К.П бр.6727/44, 7505/13, 446/3 К.О.Гевгелија,
Г.П. 14.2.39
ДЛ: 4 и 2

М 1: 1000

ИЗВОДОТ ЗА Г.П. 14.2.39

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

Изработил: арх.Ана Чугунцалиева,

ОВЛАСТЕНО ЛИЦЕ ОД ОПШТИНАТА

__________________________
арх.Станка Карајанова

М.П
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1. ГРАФИЧКИ ДЕЛ:
Синтезен план:
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Намена на градбата: : Г2 – лесна индустрија (компатибилни : Б1, Г3, Г4----max 49%)
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Максимална дозволена површина:

градежна парцела:

г.п.14.2.39

Површина на градежна парцела :

5.603,оо

Површина за градба:

3.698,оо

Бруто развиена површина за градба по нивоа:

7.766,оо

Процент на изграденост:

%

Коефициент на искористеност:
Максимална дозволена височина до венец слеме:


Максимална дозволена височина од нивото на заштитниот тротоар до венец
12,00 м. (П+2)

изнесува

7.2 Посебни услови за изградба
Во градежна парцела 14.2.39 (Г2 – ЛЕСНА ИНДУСТРИЈА) , која е со вкупна површина од 5.603,ооm2 ,
предвидена е максимална површина на градба од
3.698,ооm2 и максимална бруто развиена
2
површина од 7.766,оо m и процент на изграденост ____%.







Предвидени компатибилни намени се Б1-мали комерцијални и деловни намени, Г3- сервиси, и
Г4 – Стоваришта со максимална застапеност на истите од 49%.
Планирана е максимална висина до кровен венец од 12,ооm. И планирана висина по катови од
П+2 ката.
Планираната површина за градба ќе се разработува со Архитектонско урбанистички проект
кој ќе претставува услов за понатамошна постапка.
Потребниот број на паркинг места ќе се обезбеди во склоп на градежната парцела, утврдени
согласно член 61 од Правилникот за стандарди и нормативи на урбанистичко планирање
(Сл.весник на РМ бр.63/12 и 126/12).
Потребиот пристап до локацијата е обезбеден од мовопланирана индустриска улица ,,1,,
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1. ГРАФИЧКИ ДЕЛ:
Сообраќаен план и нивелациски план:

7. USLOVI ZA IZGRADBA
7.1. OP{TI USLOVI ZA IZGRADBA
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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 Detalniot Urbanisti~ki plan za
del od blok 14 - 14.1 i 14.2, KO Gevgelija, 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 20.70 ha.
Ovie Op[ti uslovi za izgradba se sostaven del na izraboteniot Detalen Urbanisti~ki plan za del od
blok 14 - 14.1 i 14.2, KO Gevgelija, 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 e zastapena osnovna klasa na namena:
A1- domuvawe vo stanbeni ku]i;
A2- domuvawe vo stanbeni zgradi;
B1- mali komercijalni i delovni nameni;
B2- golemi trgovski edinici;
B3- golemi ugostitelski edinici;
B5- hotelski kompleksi;
G2- lesna industrija;
G3- servisi;
G4-stovari[ta i
E2-benzinska pumpna stanica i 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 klasi na namena na zemji[teto vo planskiot opfat e:
 A-DOMUVAWE A1- domuvawe vo stanbeni ku]i;
A2- domuvawe vo stanbeni zgradi,
 B-KOMERCIJALNI i DELOVNI NAMENI B1- mali komercijalni i delovni nameni;
B2- golemi trgovski edinici;
B3- golemi ugostitelski edinici;
B5- hotelski kompleksi;
 G-PROIZVODSTVO, DISTRIBUCIJA I SERVISI G2- lesna industrija;
G3- servisi i
G4-stovari[ta
 E-INFRASTRUKTURA E2-benzinska pumpna stanica i trafostanici
1.2 Sostaven del na ovie Uslovi za izgradba se Dokumentacionata osnova i Planskata dokumentacija za
predmetniot Detalen Urbanisti~ki plan za del od blok 14 - 14.1 i 14.2, KO Gevgelija, 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: Izvodot od GUP na grad Gevgelija
za: blok 14.1, i 14.2, 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, Plan na podzemno parkirawe, Infrastrukturen plan i Sintezen plan.
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1.3 Granicata na planskiot opfat na Detalniot Urbanisti~ki plan za del od blok 14 - 14.1 i 14.2,
KO2
Gevgelija, Op[tina Gevgelija, pretstavuva opfatot koj se dvi`i na severnata strana po osovinata na
servisnata ulica "Moin", na isto~nata strana odi po osovinata na novoplaniranata servisna ulica
"1", na ju`nata strana odi po osovinata na novoplaniranata sobirna ulica "5", na jugozapadnata strana
odi po osovinata novoplaniranata magistralna ulica "2" i na zapad po osovinata na novoplaniranata
industriska ulica "1".
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 Detalen Urbanisti~ki plan za del od
blok 14 - 14.1 i 14.2, KO Gevgelija, Op[tina Gevgelija.
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 Detalen Urbanisti~ki plan za del od
blok 14 - 14.1 i 14.2, KO Gevgelija, 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. 11 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.14 i ~l.15 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 19 i ~len 20 od Pravilnikot za standardi i normativi za
urbanisti~ko planirawe ("Sl.vesnik na R.M." br. 63/12 i 126/12).
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 Detalen
Urbanisti~ki plan za del od blok 14 - 14.1 i 14.2, KO Gevgelija, Op[tina Gevgelija.
Pokonkretno objasnuvawe na sistemot na klasi na nameni e dadena vo ~l. 28 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
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grade`nata parcela koja se predviduva za gradewe na gradbite - ~l.39 od Pravilnikot za standardi
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 bruto 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 Maksimalnata 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 i
126/12).
Dadena e maksimalna 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.
Maksimalnata visina na gradbata definirana so ovoj plan e planirana za sekoj objekt. Pravoto da se
gradi do dozvolenata maksimalna 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
maksimalnata 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).
1.13 Procentot na izgradenost na zemji[teto (R) e urbanisti~ka veli~ina koja ja poka`uva gustinata
na izgradenost, odnosno, kolkav del od grade`noto zemji[te e zafateno so gradba.
Procent na izgradenost na parcelite e zavisen od postojnata sostojba i e daden vo tabeli za sekoja
parcela poodelno na nivo na celiot planski opfat. Istiot e definiran vo granici na dozvolenite
vrednosti vo ~lenovite: 51 do 54 od Pravilnikot za standardi i normativi za urbanisti~ko planirawe
("Sl.vesnik na R.M." br. 63/12 i 126/12).
1.14 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. Maksimalnata 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.
1.15 Ogradi
Maksimalnata visina na polnite yidani ogradi na lokacijata e maksimum 0,8 m, a ostanatiot del e
transparenten do visina 1,6 m.
1.16 Zelenilo
Zeleniloto e sostaven del na lokacijata. Toa se javuva kako niska zeleno trevnata povr[ina.
1.17 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.
1.18 Parkinzi
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).
Predstaveno e soobra]ajno re[enie koe e del od ovoj Detalen Urbanisti~ki plan za del od blok 14 14.1 i 14.2, KO Gevgelija, Op[tina Gevgelija.
1.19 Pri primena i realizacija na ovoj Detalen Urbanisti~ki plan za del od blok 14 - 14.1 i 14.2, KO
Gevgelija, 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
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grafi~ka obrabotka na urbanisti~kite planovi ("Sl.vesnik na R.M." br.78/2006 god.).

7.2. POSEBNI USLOVI ZA IZGRADBA

Posebnite uslovi za izgradba se odnesuvaat na planskiot opfat za koj se izrabotuva Detalen
Urbanisti~ki plan za del od blok 14 - 14.1 i 14.2, KO Gevgelija, 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 Detalen Urbanisti~ki plan za
del od blok 14 - 14.1 i 14.2, KO Gevgelija, Op[tina Gevgelija i istiot e so povr[ina od 20.70 ha.
Klasi na nameni: Vo planskiot opfat predvidena e grade`na parcela so klasa na namena:
 A-DOMUVAWE A1- domuvawe vo stanbeni ku]i;
A2- domuvawe vo stanbeni zgradi,
 B-KOMERCIJALNI i DELOVNI NAMENI B1- mali komercijalni i delovni nameni;
B2- golemi trgovski edinici;
B3- golemi ugostitelski edinici;
B5- hotelski kompleksi;
 G-PROIZVODSTVO, DISTRIBUCIJA I SERVISI G2- lesna industrija;
G3- servisi i
G4-stovari[ta
 E-INFRASTRUKTURA E2-benzinska pumpna stanica i 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 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
Прилог
se dozvoleni nikakvi otvori na yidot na gradbata na granicata na grade`nata parcela.
Koga2
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. Maksimalnata 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 presme-tuva 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: 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).
Maksimalna 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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- РЕГУЛАЦИОНА ЛИНИЈА
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- ГРАНИЦА НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА

ГЛ

- ГРАДЕЖНА ЛИНИЈА

6727/33

ГЛ од ДУП

- ГРАДЕЖНА ЛИНИЈА од УПВНМ
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- ВЛЕЗ ВО ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА
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НИ ВОЗИЛА
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ПАРКИНГ ЗА
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ланира

RISKA UL
INDUST

ГЛ
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Ф600
Новопланир
Ф400
10kv

7505/13

- АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА (Ф1200,Ф600)

ППХ
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446/1

6727/1

s
ЛЕГЕНДА
- граница на катастарска парцела
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- жичена ограда
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- бетонски ѕид со железна ограда

ИНДУСТРИСКИ ЗГРАДИ ОД ЛЕСНА ПРЕРАБОТУВАЧКА ИНДУСТРИЈА

- покриена тераса
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- срушен објект
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ДОО ОХРИД
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NOVOPLANIRANA
NOVOPLANIRANA
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PROFILI NA SOOBRA]AJNICI
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M = 1:500

KOLOVOZ
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Ф150

i=0.96%
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TROTOAR

KOLOVOZ

KOLOVOZ
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ZELENILO

ПОПЛОЧЕНА
ПОВРШИНА

INDUSTRISKI
OBJEKT

PARKING

KOLOVOZ

TROTOAR

P
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L=24m,
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ППХ

ZNA^EWE
GRANICA NA PROEKTEN OPFAT

74.20
Ф400 кон преч

G2

5602.42

100

INDUSTRISKI ZGRADI OD
LESNA PRERABOTUVA^KA INDUSTRIJA

5602.42

100

- ЕЛЕКТРИКА 10 Кв

- НИВЕЛМАНСКИ КОТИ НА ПРИСТАПЕН ТРОТОАР

- ДОЛЖИНА И НАГИБ НА СООБРАЌАЕН СЕГМЕНТ

+ 0.00 (76.15)мнв

75.20мнв

- БРОЈ НА Г. ПАРЦЕЛА

Г2

- НАМЕНА НА Г. ПАРЦЕЛА

П

- БРОЈ НА СПРАТОВИ

8m

- ВИСИНА НА ВЕНЕЦ
- БРОЈ НА ПОВРШИНА ЗА ГРАДЕЊЕ

- ПЛАНИРАН ТРОТОАР

100

PROIZVODSTVO, DISTIB. I SERVISI

- АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА (Ф1200,Ф600)

- ГРАДЕЖНА ЛИНИЈА од УПВНМ

- ПЛАНИРАН КОЛОВОЗ
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Д1

- ПАРКОВСКО ЗЕЛЕНИЛО

A

- жичена ограда
- бетонски ѕид
- бетонски ѕид со железна ограда

- објект во изградба
- срушен објект

- трафостаница

76.00мнв

P

TROTOAR

KOLOVOZ

KOLOVOZ

TROTOAR

ZELENILO

ПОПЛОЧЕНА
ПОВРШИНА
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КЛАСА НА НАМЕНА
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ИНДУСТРИСКИ ЗГРАДИ ОД ЛЕСНА ПРЕРАБОТУВАЧКА ИНДУСТРИЈА

KONTRAKTOR / IZRABOTUVA^:

+0.00 (макс. 76.15 мнв)
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- падни линии
- апсолутни надморски висини
- граница на опфат
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ГП=РЛ

- канал, речно корито

- покриена тераса
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- нови објекти
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- помошен објект
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ПОВРШИНА
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ZELENILO

- станбен објект
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- електрична кутија
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ГРАФИЧКИ ДЕЛ (ПРОЕКТЕН)

˃̨̡̛̛̛̛̛̛̬̭̬̖̭̯̬̬̖̭̯̬̦̬̱̪̬̦̐̏̐̌̐̌̌̔̐̌̏
̶̛̣̌

www.crm.com.mk

ʥ̨̬̠͗ϬϴϬϵͲϱϬͬϭϱϱϬϮϬϮϭϬϬϰϵϬϱϳ
ʪ̛̯̱̥̬̖̥̖̌̏͗ϭ͘ϲ͘ϮϬϮϭ̐͘ϭϯ͗ϭϵ͗ϭϰ

ͬʫ̡̨̡̨̡̛̛̣̖̯̬̦̭̖̦̱̥̖̦̯̔̌̔̔ͬ̚

ʿʽ˃ʦˀʪʤ
̨̛̛̬̖̭̯̬̬̦̖̠̦̭̯̌̐̌̌̔̚
˃ʫʶʽʦʻʰʿʽʪʤ˃ʽˉʰʯʤˁ˄ʥʵʫʶ˃ʽ˃
ʫʺʥˁ͗

7341571

ʻ̛̌̏͗̚

ʪ̨̨̛̛̛̬̱̹̯̯̬̠̱̭̣̱̏̌̐̏̌̐̚ʤʰʺʺʤʻʤʧʫʺʫʻ˃ʪʽʽʫʸˁ̡̨̪̠̖

ˁ̛̖̹̯̖̔͗

ϭϳϯϮ̬̍͘ϰ̣̥̖̣̌̌ʥͲͲ̨̣̖̏ϭͬϰͬˁʶʽʿʵʫͲˉʫʻ˃ʤˀ͕ˉʫʻ˃ʤˀ
ʿʽʪʤ˃ʽˉʰʯʤˀʫʧʰˁ˃ˀʰˀʤʻʤʪʫʵʻʽˁ˃

ʿ̨̧̬̖̥̖̯̦̬̯̖̖̔̌̌̍͗

ˀ̨̡̛̛̛̛̖̭̯̬̬̦̖̪̹̯̣̱̱̣̦̭̐̌̌̌̌̌̌̍̚̚̚

ʿ̨̨̛̛̬̬̯̖̯̦̖̠̦̭̯̌̔ͬ
̵̴̨̛̛̣̦̪̬̦̹̬̐̌̏̌̔̌̌͗

ϰϯ͘ϵϵͲʽ̶̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̭̯̦̯̭̪̖̠̣̬̦̬̖̙̦̬̯͕̦̖̭̪̥̦̯̦̌̌̌̌̐̌̔̌̍̌̌̚
̨̨̬̱̥̖̭̯̔̐

ʪ̨̨̛̛̬̱̖̠̦̭̯̐̔̏
̨̨̛̦̯̬̖̹̦̯̪̬̥̖̯̏̌͗

ʻ̖̥̌

ʫ̨̛̛̛̛̖̦̯̬̦̖̠̦̭̯̏̔̌̔
̨̨̨̛̦̬̖̹̦̯̏̌̔̏
̨̪̬̥̖̯͗

ʰ̥̌

ʽ̨̨̨̛̛̬̖̦̠͕̣͕̔̍̌̔̏̚
̶̶̨̨̛̛̛̣̖̦͕̭̣̭̦̭̯̐̌͗

ʻ̖̥̌

ʿ̨̡̬̦̪̱̌̏̌̌͗ʿ̨̨̨̡̨̨̨̨̛̛̛̛̬̯̠̬̖̣̖̦̯̥̙̖̭̖̠̪̬̬̏̏̌̌̔̌̌̏̐̏̔̚ˉ̨̛̛̖̦̯̬̣̦̯̬̖̭̯̬̦̌̐̌̌
ˀ̡̛̖̪̱̣̍̌ˁ̖̖̬̦̏̌ʺ̡̨̨̨̡̨̛̖̦̠̬̌̔̌̏̔ϴ̨̨̨̛̖̦̖̦̯̦̪̬̖̥̯̔̌̔̔̌͘

ʥ̨̬̠͗ϬϴϬϵͲϱϬͬϭϱϱϬϮϬϮϭϬϬϰϵϬϱϳ

ˁ̯̬̦̌̌ϭ̨̔ϭ

˃̶̨̡̛̛̛̛̛̛̛̬̭̬̖̭̯̬̬̖̭̯̬̦̬̱̪̬̦̣̐̏̐̌̐̌̌̔̐̌̏̌
www.crm.com.mk
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ͬʫ̡̨̡̨̡̛̛̣̖̯̬̦̭̖̦̱̥̖̦̯̔̌̔̔ͬ̚

˃ʫʶʽʦʻʤˁʽˁ˃ʽʵʥʤ
ʿʽʪʤ˃ʽˉʰʯʤˁ˄ʥʵʫʶ˃ʽ˃
ʫʺʥˁ͗

7341571

ˉ̨̛̖̣̭̖̦̦̌̏͗̚

ʪ̨̨̛̛̛̬̱̹̯̯̬̠̱̭̣̱̏̌̐̏̌̐̚ʤʰʺʺʤʻʤʧʫʺʫʻ˃ʪʽʽʫʸˁ̡̨̪̠̖

ʶ̡̨̛̬̯̥̖̌͗

ʤʰʺʺʤʻʤʧʫʺʫʻ˃ʪʽʽʫʸˁ̡̨̪̠̖

ˁ̛̖̹̯̖̔͗

ϭϳϯϮ̬̍͘ϰ̣̥̖̣̌̌ʥͲͲ̨̣̖̏ϭͬϰͬˁʶʽʿʵʫͲˉʫʻ˃ʤˀ͕ˉʫʻ˃ʤˀ

ʦ̡̛̛̦̭̱̠̖̯̦̱̪̭̔̌̍̌͗

ʪʽʽʫʸ

ʪ̨̨̧̯̱̥̦̭̦̖̌̌̏̌͗

ϭϯ͘ϯ͘ϮϬϭϵ̐͘

ʦ̧̬̖̥̖̯̬̖̖̌͗

ʻ̸̨̨̛̖̬̦̖̦̐̌

ʪ̨̖̣̖̦̭̯̯̱̭̏̌͗

ʤ̡̛̯̖̦̏

Ύʦ̨̨̛̦̭̪̭̯̖̦̭̯̔̌̏͗

ʿ̛̬̯̦̏̌̌

ʫʪʥ͗

4080019580243

ʿ̨̡̨̡̨̛̯̖̣̦̪̯̣̯̌̌̌͗

ˁ̡̛̯̬̦̭̌

ʧ̨̡̨̛̣̖̥̦̦̭̱̠̖̯̯̌̌̍͗

̡̨̛̥̬

ʽ̶̨̨̡̛̛̛̬̦̦̖̦̣̐̌̌̍͗̚

Ϭϱ͘ϰͲ̨̨̖̣̔

ʻ̛̣̖̙̖̦̬̖̭̯̬̌̔̐̌͗

˃̨̡̛̬̭̐̏ˀ̛̖̭̯̬̐̌
ʽˁʻʽʦʻʤʧʸʤʦʻʰʻʤ

ʿ̸̨̛̬̖̦̣̌̏̐EUR:

5.000,00

ʻ̸̨̛̖̪̬̖̦̣̌̏̐EUR:

0,00

˄̪̣̯̖̦̖̣̌̔EUR:

5.000,00

ʦ̡̨̨̨̛̱̪̦̭̦̦̣̦̦̏̌̐̌̏̌
EUR:

5.000,00

ʥ̨̬̠͗ϬϴϬϱͲϱϬͬϭϱϱϬϮϬϮϭϬϬϭϱϱϬϮ

ˁ̯̬̦̌̌ϭ̨̔ϯ

ˁʽʿˁ˃ʦʫʻʰˉʰ
ʫʺʥʧͬʫʺʥˁ͗

EN097299

ʰ̛̛̥̖̪̬̖̥̖ͬ̚ʻ̛̌̏͗̚

ˀʤʵʫˁʸʫʺʺʫʻˁ

ʤ̬̖̭̔̌͗

˄̣͘ʵʤʻˁˁ˃ˀʤʤ˃̬̍͘ϲϯͲʥ˄ˁͲϰͬϮϰϵϬͬʥʫʸʧʰʵʤ͕ʥʤʸʫʻ

ʪ̬̙̌̏̌͗

ʥʫʸʧʰʵʤ

˃̨̡̛̛̪̦̭̪̭̯̖̦̌̏͗

ʽ̸̨̨̡̛̭̦̭̪̭̯̖̦̏̌ͬ̏

ʿ̸̨̛̬̖̦̣̌̏̐EUR:

5.000,00

ʻ̸̨̛̖̪̬̖̦̣̌̏̐EUR:

0,00

˄̪̣̯̖̦̖̣̌̔EUR:

5.000,00

ʦ̡̨̱̪̖̦̣̏̐EUR:

5.000,00

E-mail:

rayesmanagement@gmail.com
ʪʫʵʻʽˁ˃ʰ

ʿ̨̨̛̛̬̬̯̖̯̦̖̠̦̭̯̌̔ͬ
ʧ̵̴̨̛̛̣̦̪̬̦̹̬̌̏̌̔̌̌͗

ϰϯ͘ϵϵͲʽ̶̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̭̯̦̯̭̪̖̠̣̬̦̬̖̙̦̬̯͕̦̖̭̪̥̦̯̌̌̌̌̐̌̔̌̍̌̚
̨̨̦̬̱̥̖̭̯̌̔̐

ʽʿˌ˃ʤʶʸʤ˄ʯ˄ʸʤʯʤʥʰʯʻʰˁ
ʫ̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̖̦̯̬̦̭̖̖̠̦̭̯̦̬̖̹̦̯̪̬̥̖̯̏̔̌̔̏̌̔̏
ʽʦʸʤˁ˃˄ʦʤʼʤ
˄̛̪̬̯̖̣̌̏
ʫʺʥʧ͗

EN097299

ʰ̛̛̥̖̪̬̖̥̖͗̚

ˀʤʵʫˁʸʫʺʺʫʻˁ

ʤ̬̖̭̔̌͗

˄̣͘ʵʤʻˁˁ˃ˀʤʤ˃̬̍͘ϲϯͲʥ˄ˁͲϰͬϮϰϵϬͬʥʤʸʫʻ͕ʥʤʸʫʻ

ʪ̬̙̌̏̌͗

ʥʫʸʧʰʵʤ

ʽ̧̣̭̯̱̏̌̏̌̌͗

˄̛̪̬̯̖̣̌̏Ͳʦˁˁ
ˁ̸̨̨̨̧̨̨̨̨̛̛̛̛̛̦̖̬̦̖̦̣̭̯̱̦̯̬̖̹̦̯̦̬̖̹̦̯̐̌̏̌̏̌̌̏̏̌̌̔̏
̨̪̬̥̖̯

˃̨̧̛̪̦̣̭̯̱̖̌̏̌̏̌͗

ʻ̸̨̨̧̨̨̨̨̛̛̛̛̛̖̬̦̖̦̣̭̯̱̦̯̬̖̹̦̯̦̬̖̹̦̯̐̌̏̌̏̌̌̏̏̌̌̔̏
̨̪̬̥̖̯

ʽ̶̨̛̣̭̯̖̦̣̖̏̌͗

˄̛̪̬̯̖̣̌̏

E-mail:

rayesmanagement@gmail.com

ʪʽʿʽʸʻʰ˃ʫʸʻʰʰʻˇʽˀʺʤˉʰʰ
ʶʽʻ˃ʤʶ˃
E-mail:

rayesmanagement@gmail.com

ʥ̨̬̠͗ϬϴϬϱͲϱϬͬϭϱϱϬϮϬϮϭϬϬϭϱϱϬϮ

ˁ̯̬̦̌̌Ϯ̨̔ϯ

Прилог 2
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

ИЗВОД ОД ПЛАН БРОЈ: ______

ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА

Број:11-347/2 од 11.05.2021год.
Сектор за урбанизам, архитектура,
градежништво и заштита на животна средина

ДУП: Детален Урбанистички План за дел од

Блок
14 (14.1 и 14.2) КО Гевгелија , општина Гевгелија
(Плански период 2012-2017)
Одлука бр: 09-2180/1 од 27.08.2015год.
Намена на градба: Г2 – ЛЕСНА ИНДУСТРИЈА
Ул.„ ________________ “ бб
К.П бр.6727/44, 7505/13, 446/3 К.О.Гевгелија,
Г.П. 14.2.39
ДЛ: 4 и 2

М 1: 1000

ИЗВОДОТ ЗА Г.П. 14.2.39

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

Изработил: арх.Ана Чугунцалиева,

ОВЛАСТЕНО ЛИЦЕ ОД ОПШТИНАТА

__________________________
арх.Станка Карајанова

М.П

Прилог 2
1. ГРАФИЧКИ ДЕЛ:
Синтезен план:

Прилог 2

Прилог 2

Намена на градбата: : Г2 – лесна индустрија (компатибилни : Б1, Г3, Г4----max 49%)

Прилог 2

Максимална дозволена површина:

градежна парцела:

г.п.14.2.39

Површина на градежна парцела :

5.603,оо

Површина за градба:

3.698,оо

Бруто развиена површина за градба по нивоа:

7.766,оо

Процент на изграденост:

%

Коефициент на искористеност:
Максимална дозволена височина до венец слеме:


Максимална дозволена височина од нивото на заштитниот тротоар до венец
12,00 м. (П+2)

изнесува

7.2 Посебни услови за изградба
Во градежна парцела 14.2.39 (Г2 – ЛЕСНА ИНДУСТРИЈА) , која е со вкупна површина од 5.603,ооm2 ,
предвидена е максимална површина на градба од
3.698,ооm2 и максимална бруто развиена
2
површина од 7.766,оо m и процент на изграденост ____%.







Предвидени компатибилни намени се Б1-мали комерцијални и деловни намени, Г3- сервиси, и
Г4 – Стоваришта со максимална застапеност на истите од 49%.
Планирана е максимална висина до кровен венец од 12,ооm. И планирана висина по катови од
П+2 ката.
Планираната површина за градба ќе се разработува со Архитектонско урбанистички проект
кој ќе претставува услов за понатамошна постапка.
Потребниот број на паркинг места ќе се обезбеди во склоп на градежната парцела, утврдени
согласно член 61 од Правилникот за стандарди и нормативи на урбанистичко планирање
(Сл.весник на РМ бр.63/12 и 126/12).
Потребиот пристап до локацијата е обезбеден од мовопланирана индустриска улица ,,1,,

Прилог 2
1. ГРАФИЧКИ ДЕЛ:
Сообраќаен план и нивелациски план:

7. USLOVI ZA IZGRADBA
7.1. OP{TI USLOVI ZA IZGRADBA

Прилог 2

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 Detalniot Urbanisti~ki plan za
del od blok 14 - 14.1 i 14.2, KO Gevgelija, 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 20.70 ha.
Ovie Op[ti uslovi za izgradba se sostaven del na izraboteniot Detalen Urbanisti~ki plan za del od
blok 14 - 14.1 i 14.2, KO Gevgelija, 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 e zastapena osnovna klasa na namena:
A1- domuvawe vo stanbeni ku]i;
A2- domuvawe vo stanbeni zgradi;
B1- mali komercijalni i delovni nameni;
B2- golemi trgovski edinici;
B3- golemi ugostitelski edinici;
B5- hotelski kompleksi;
G2- lesna industrija;
G3- servisi;
G4-stovari[ta i
E2-benzinska pumpna stanica i 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 klasi na namena na zemji[teto vo planskiot opfat e:
 A-DOMUVAWE A1- domuvawe vo stanbeni ku]i;
A2- domuvawe vo stanbeni zgradi,
 B-KOMERCIJALNI i DELOVNI NAMENI B1- mali komercijalni i delovni nameni;
B2- golemi trgovski edinici;
B3- golemi ugostitelski edinici;
B5- hotelski kompleksi;
 G-PROIZVODSTVO, DISTRIBUCIJA I SERVISI G2- lesna industrija;
G3- servisi i
G4-stovari[ta
 E-INFRASTRUKTURA E2-benzinska pumpna stanica i trafostanici
1.2 Sostaven del na ovie Uslovi za izgradba se Dokumentacionata osnova i Planskata dokumentacija za
predmetniot Detalen Urbanisti~ki plan za del od blok 14 - 14.1 i 14.2, KO Gevgelija, 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: Izvodot od GUP na grad Gevgelija
za: blok 14.1, i 14.2, 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, Plan na podzemno parkirawe, Infrastrukturen plan i Sintezen plan.
Прилог
1.3 Granicata na planskiot opfat na Detalniot Urbanisti~ki plan za del od blok 14 - 14.1 i 14.2,
KO2
Gevgelija, Op[tina Gevgelija, pretstavuva opfatot koj se dvi`i na severnata strana po osovinata na
servisnata ulica "Moin", na isto~nata strana odi po osovinata na novoplaniranata servisna ulica
"1", na ju`nata strana odi po osovinata na novoplaniranata sobirna ulica "5", na jugozapadnata strana
odi po osovinata novoplaniranata magistralna ulica "2" i na zapad po osovinata na novoplaniranata
industriska ulica "1".
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 Detalen Urbanisti~ki plan za del od
blok 14 - 14.1 i 14.2, KO Gevgelija, Op[tina Gevgelija.
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 Detalen Urbanisti~ki plan za del od
blok 14 - 14.1 i 14.2, KO Gevgelija, 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. 11 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.14 i ~l.15 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 19 i ~len 20 od Pravilnikot za standardi i normativi za
urbanisti~ko planirawe ("Sl.vesnik na R.M." br. 63/12 i 126/12).
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 Detalen
Urbanisti~ki plan za del od blok 14 - 14.1 i 14.2, KO Gevgelija, Op[tina Gevgelija.
Pokonkretno objasnuvawe na sistemot na klasi na nameni e dadena vo ~l. 28 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
Прилог i2
grade`nata parcela koja se predviduva za gradewe na gradbite - ~l.39 od Pravilnikot za standardi
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 bruto 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 Maksimalnata 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 i
126/12).
Dadena e maksimalna 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.
Maksimalnata visina na gradbata definirana so ovoj plan e planirana za sekoj objekt. Pravoto da se
gradi do dozvolenata maksimalna 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
maksimalnata 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).
1.13 Procentot na izgradenost na zemji[teto (R) e urbanisti~ka veli~ina koja ja poka`uva gustinata
na izgradenost, odnosno, kolkav del od grade`noto zemji[te e zafateno so gradba.
Procent na izgradenost na parcelite e zavisen od postojnata sostojba i e daden vo tabeli za sekoja
parcela poodelno na nivo na celiot planski opfat. Istiot e definiran vo granici na dozvolenite
vrednosti vo ~lenovite: 51 do 54 od Pravilnikot za standardi i normativi za urbanisti~ko planirawe
("Sl.vesnik na R.M." br. 63/12 i 126/12).
1.14 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. Maksimalnata 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.
1.15 Ogradi
Maksimalnata visina na polnite yidani ogradi na lokacijata e maksimum 0,8 m, a ostanatiot del e
transparenten do visina 1,6 m.
1.16 Zelenilo
Zeleniloto e sostaven del na lokacijata. Toa se javuva kako niska zeleno trevnata povr[ina.
1.17 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.
1.18 Parkinzi
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).
Predstaveno e soobra]ajno re[enie koe e del od ovoj Detalen Urbanisti~ki plan za del od blok 14 14.1 i 14.2, KO Gevgelija, Op[tina Gevgelija.
1.19 Pri primena i realizacija na ovoj Detalen Urbanisti~ki plan za del od blok 14 - 14.1 i 14.2, KO
Gevgelija, 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
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grafi~ka obrabotka na urbanisti~kite planovi ("Sl.vesnik na R.M." br.78/2006 god.).

7.2. POSEBNI USLOVI ZA IZGRADBA

Posebnite uslovi za izgradba se odnesuvaat na planskiot opfat za koj se izrabotuva Detalen
Urbanisti~ki plan za del od blok 14 - 14.1 i 14.2, KO Gevgelija, 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 Detalen Urbanisti~ki plan za
del od blok 14 - 14.1 i 14.2, KO Gevgelija, Op[tina Gevgelija i istiot e so povr[ina od 20.70 ha.
Klasi na nameni: Vo planskiot opfat predvidena e grade`na parcela so klasa na namena:
 A-DOMUVAWE A1- domuvawe vo stanbeni ku]i;
A2- domuvawe vo stanbeni zgradi,
 B-KOMERCIJALNI i DELOVNI NAMENI B1- mali komercijalni i delovni nameni;
B2- golemi trgovski edinici;
B3- golemi ugostitelski edinici;
B5- hotelski kompleksi;
 G-PROIZVODSTVO, DISTRIBUCIJA I SERVISI G2- lesna industrija;
G3- servisi i
G4-stovari[ta
 E-INFRASTRUKTURA E2-benzinska pumpna stanica i 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 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
Прилог
se dozvoleni nikakvi otvori na yidot na gradbata na granicata na grade`nata parcela.
Koga2
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. Maksimalnata 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 presme-tuva 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: 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).
Maksimalna 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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1732 ЛАМЕЛА Б/ЛЕВО 1/4 4, СКОПЈЕ-ЦЕНТАР
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податоците од
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1112-195/2021

договор за оттуѓување на
градежно земјиште ОДУ бр.
26/2021 од 05.02.2021 год.
Нотар Цеца Малева Стоев.

Сопственост / сосопственост /
заедничка сопственост

Бр. на пред. по кој
е извршено
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Правен основ на запишување
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Други податоци согласно со правниот основ
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е извршено
запишување

страна 1 од 2

Датум и час на прием
на пријавата за
запишување

СОГЛАСНО ЧЛЕН 13 СТАВ 3 ОД ПРЕДМЕТНИОТ ДОГОВОР СЕ ПРИБЕЛЕЖУВА ПРАВО НА РЕАЛЕН ТОВАР ВО КОРИСТ НА ОТТУЃУВАЧОТ,А ВО ВРСКА СО ЧЛЕН 8 СТАВ 1 И ЧЛЕН 9 СТАВ 1 ОД ДОГОВОРОТ ДЕКА ВО СЛУЧАЈ НА
НЕИСПОЛНУВАЊЕ НА ОБВРСКИТЕ ОД СТРАНА НА КУПУВАЧОТ, ДОГОВОРОТ ЕДНОСТРАНО ЌЕ СЕ РАСКИНЕ,А ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ СЕ ВРАЌА ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Што треба да се даде или да се стори од страна на сопственикот на оптоварената недвижност:

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Носител на правото на реален товар:

гнз

гнз

гнз
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ЕМБГ / ЕМБС

гз

СУВА РЕКА

МОИНСКИ ПАТ

Викано место/улица

Г2.1.ПРАВО НА РЕАЛЕН ТОВАР

3

44
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дел
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основен

Број на
катастарска
парцела

ЛИСТ Б: ПОДАТОЦИ ЗА ЗЕМЈИШТЕТО (КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА) И ЗА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ

ЕМБГ / ЕМБС

Ред .бр.

ЛИСТ А: ПОДАТОЦИ ЗА НОСИТЕЛОТ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ
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РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Одделение за катастар на недвижности Гевгелија

Број

44

13

6727

7505

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

***
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Вештачки неплодни земјишта

Градежно неизградено земјиште

гз

Опис

М.П.

Препис

Тип

СОЛЕМНИЗАЦИЈА НА ДОГОВОР ЗА ОТТУЃУВАЊЕ
НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ПО ПАТ НА ЈАВНО
НАДДАВАЊЕ ОДУ БР.26/2021 ОД 05.02.2021 НА
НОТАР ЦЕЦА МАЛЕВА СТОЕВ ОД ГЕВГЕЛИЈА

име и презиме, потпис

Светлана Стојкоска

Овластено лице:

Геоматика ДОО

страна 2 од 2

11.02.2021 10:29:29

1105-6657/2021

1112-195/2021

Цела содржина од имотниот лист

Опис

СОГЛАСНО ЧЛЕН 11 СТАВ 3 ОД
ПРЕДМЕТНИОТ ДОГОВОР КУПУВАЧОТ Е
ИЗРЕЧНО СОГЛАСЕН И Е ЗАПОЗНАТ ДЕКА
СО НАСТАНУВАЊЕ НА ОКОЛНОСТИТЕ ОД
ЧЛЕН 5 СТАВ 5,ЧЛЕН 8 СТАВ 2 И ЧЛЕН 9
СТАВ 3, ОБЈЕКТОТ ИЗГРАДЕН НА
ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ПРЕМИНУВА ВО
СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА.СОГЛАСНО ЧЛЕН 9 СТАВ 2
ОД ПРЕДМЕТНИОТ ДОГОВОР СЕ
ПРИБЕЛЕЖУВА ЗАБРАНА ЗА
ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ТРЕТИ ЛИЦА ПРЕД
ИСПОЛНУВАЊЕ НА ОБВРСКИТЕ ОД

ИМОТЕН ЛИСТ број: 103881 ПРЕПИС
Катастарска општина: ГЕВГЕЛИЈА

гнз

Шифра

Легенда на внесени шифри и кратенки:

3

446

1105-6657/2021 од 26.05.2021 10:45:44

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Одделение за катастар на недвижности Гевгелија

1. КОНЦЕПЦИЈА И ФУНКЦИЈА :
За потребите на инвеститорот АИМ МАНАГЕМЕНТ ДООЕЛ СКОПЈЕ, се
предвидува изградба на Индустриски објект на ГП 14.2.39, КП 6727/44, КП 7505/13 И
КП 446/3, КО Гевгелија, Општина Гевгелија, со намена Г2 - лесна и незагадувачка
индустрија.
Урбанистичкото и сообраќајното решение е веќе истрасирано со ДУП:
Детален Урбанистички План за дел од Блок 14 (14.1 и 14.2) КО Гевгелија, Општина
Гевгелија (Плански период 2012-2017), одлука бр: 09-2180/1 од 27.08.2015 година,
со основна класа на намена Г2 - лесна и незагадувачка индустрија. Главниот
пристапот до парцелата е од источната страна, од Новопланирана сервисна
улица "1", додека овозможен е и помошен пристап од западната страна од
Новопланирана индустриска улица "6".
Во внатрешноста на парцелата, средишно е поставен еден објект а
потребите за паркинг места ќе се обезбедат во самата парцела. Паркинг
просторот е поставен на северната страна од парцелата, каде што се
обезбедени 40 паркинг места со димензија 2.50x5.00m за лесни возила и 9
паркинг места со димензија 3.00х6.00m за средни возила.
Формата на локацијата и на градежната парцела е правоаголна.
Подобрувањето на тлото под објектот и партерот ќе се изврши според
елаборатот за геомеханика. Теренот е во пад од југозапад кон североисток.

2. АРХИТЕКТОНСКО - ФУНКЦИОНАЛНО РЕШЕНИЕ :
Во градежната парцела се наоѓа еден објект со класа на намена Г2 лесна и незагадувачка индустрија. Објектот е средишно поставен во парцелата, и
составен е од 3 посебни простории. Секој од нив има свој посебен надворешен
пристап, влез и санитарии. Просторија 1(магацин) е со вкупна површина од
754m2 и санитарии со површина од 5.5m2. Просторија 2 (производство) е со
вкупна површина од 745m2 и санитарии со површина од 5.5m2. Просторија 3
(производство) е со вкупна површина од 754m2 и санитарии со површина од
5.5m2. Приземјето на објектот е на ниво +0.00m.

3. КОНСТРУКЦИЈА :
Главната носива конструкција на индустрискиот објект е составена од
челични столбови, челични греди и А.Б. плоча према статичка пресметка.
Покривањето на објектот ќе биде со кровни термоизолациони панели со д=10cm
кои ќе бидат поставени на коси челични греди и челични рожници кои ќе
формираат двоводен кров. Темелењето на објектот ќе биде со А.Б. темелни
самци и А.Б. темелни греди према статичка пресметка.
Челичната конструкција да биде заштитена со соодветни премази како
заштита од пожар и корозија - минизирана и масна боена.
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ОСНОВА НА ПРИЗЕМЈЕ - МАГАЦИН
ПОД

ЅИД

ПЛАФОН

П=m2

O=m

МАГАЦИН-1

ЕПОКСИДЕН ПОД

СЕНДВИЧ ПАНЕЛ

КРОВЕН ПАНЕЛ

748.00

110.33

2

САНИТАРИИ

КЕРАМИЧКИ ПЛОЧКИ

КЕРАМИЧКИ ПЛОЧКИ

СПУШТЕН ПЛАФОН

5.51

9.60

3

ПРОИЗВОДСТВО-2

ЕПОКСИДЕН ПОД

СЕНДВИЧ ПАНЕЛ

КРОВЕН ПАНЕЛ

741.20

109.80
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КРОВЕН ПАНЕЛ

748.00

110.33

КЕРАМИЧКИ ПЛОЧКИ

КЕРАМИЧКИ ПЛОЧКИ

СПУШТЕН ПЛАФОН

5.51

9.60

2253.72

m2

БР.
1

ПРОСТОР

4

САНИТАРИИ

5

ПРОИЗВОДСТВО-3
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САНИТАРИИ

СЕ ВКУПНО:
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име на проект:

ИНДУСТРИСКИ ОБЈЕКТ НА ГП 14.2.29,
КП 6727/44, КП 7505/13 И КП 446/3,
КО ГЕВГЕЛИЈА, ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА
локација:

фаза:

A

АРХИТЕКТУРА
вид на проект:

ИДЕЕН ПРОЕКТ
прилог:

КО ГЕВГЕЛИЈА, ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА
инвеститор:

АИМ МАНАГЕМЕНТ ДООЕЛ СКОПЈЕ
овластен и одговорен проектант:
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