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Врз основа на  статутот на  Друштво за производство, трговија и градежништво 
‘‘Про-инженеринг’’ ДОО експорт-импорт Тетово, како и врз основа на  законот за 
просторно и урбанистичко планирање , го донесувам следното:

Në bazë të statutit të Shoqatës për prodhim, tregët dhe ndëtim “Pro-inzhenering” 
– Sh. P. K.eksport-import, Tetovë, si dhe në bazë të ligjit për Planifikim hapësinor dhe
urbanistik, e sjellë këtë:

 Р Е Ш Е Н И Е: 
     VENDIM : 

За  одредување   на  одговорeн  планер   
Për përcaktimin e planifiksueit përgjegjës

За одговорeн планер за изработка на Урбанистички план за с. Стримница, 
КО Стримница, општина Желино

со тех.бр. UP-06/2013, се  одредуваат :

1. Планер : Дипл.инж.арх.  Елена Зафировска  овл.бр. 0.0362 

Соработник:   Дипл.инж.арх.   Лирије Рамадани

Соработник: Дипл.инж.арх. Лила Коцевска  овл.бр. 0.0532

Именуваните  имаат  работно  искуство  во  својата струка  и  ги  исполнуваат 
пропишаните  законски услови, во поглед  на  стручна  спрема  и  пракса,  да 
самостојно изработуват  планска  документација. 

Të emëruarit kan ë përvojë pun e n ë profesion  dhe i plotësojn  kushtet e parapara 
ligjore në  pikëpamje të pregaditjes profesionale dhe praktike që mëvetsisht të përpunojnë 
dokumentacion planor. 

Управител/ Drejtor 

Нермин Мустафи
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С О Д Р Ж И Н А: 
А. Документациона Основа на УПС Стримница 

1) ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ

1. ВОВЕД

1.1 ЦЕЛ И ПРЕДМЕТ НА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИОТ ПЛАН ЗА СЕЛО 

2. ГЕОГРАФСКО И ГЕОДЕТСКО ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ

3. ИСТОРИЈАТ НА ПЛАНИРАЊЕТО И УРЕДУВАЊЕТО НА ПОДРАЧЈЕТО НА ПЛАНСКИОТ

ОПФАТ И НЕГОВАТА ОКОЛИНА (ОСВРТ ВРЗ ДОНЕСЕНИТЕ ПЛАНОВИ) 

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

4.1. Географски податоци 

4.2. Релјефни услови, наклон и експозиција натерените 

4.3. Геотектонски и инженериско-геолошки карактеристики 

4.4. Сеизмички карактеристики 

4.5. Климзтски м микроклиматстски услови на регионот 

4.6. Хидрографија и хидрологија 

4.7. Пејсажи приоодни ресурси 

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

5.1. Демографски показатели 

6.ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА НА ИЗГРАДЕН ГРАДЕЖЕН ФОНД И ВКУПНА ФИЗИЧКА СУПРАСТРУКТУРА

6.1. Намена на просторот - содржина 

6.2. Сообраќај

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

8. ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА НА ИЗГРАДЕНА КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА

8.1.Водовна, канализациона и атмосферска мрежа 

8.2. Електроенегетска и телекомуникациска инфраструктура и јавно осветлување 

8.2.1 Електроснабдителна инфраструктура 

8.2.2 Телекомуникациска инфраструктура 

8.2.3. Јавно осветпување 

8.3. Гасоводна мрежа 

9. АНАЛИЗА НА СТЕПЕН НА РЕАЛИЗАЏИЈА НА ВАЖЕЧКИ УРАБАНИСТИЧКИ ПЛАН

10. АНАЛИЗАНАМОЖНОСТИЗА ПРОСТОРЕН РАЗВОЈ

11. ИЗВОД ОД ПЛАН ОД ПОВИСОКО НИВО

2) НУМЕРИЧКИ ДЕЛ

2.1 Нумерички показатели
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3) ГРАФИЧКИ ДЕЛ

1. ИЗВОД ОД  ПЛАН ОД ПОВИСОКО НИВО - ПРОСТОРЕН ПЛАН НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОИЈА

2. ПОШИРОКО ПЛАНСКО ОПКРУЖУВАЊЕ ............................................................................................М=1:10000

3. ЗБИРЕН ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ ................................................................................................................М=1:2500

4. ГРАНИЦА НА ПЛАНСКИ ОПФАТ ПРИКАЖАНА  НА ОРТОФОТО......................................................М=1:2500

5. АЖУРИРАНА ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА СО ГРАНИЦА НА ПЛАНСКИ ОПФАТ....................................М=1:2500

6. ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА И СНИМАЊЕ НА ИЗГРАДЕН ГРАДЕЖЕН ФОНД И ИЗГРАДЕНА КОМУНАЛНА
ИНФРАСТРУКТУРА  ............................................................................................................................М=1:2500 

Б. Планска документација  на УПС Стримница 

1) ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ

ВОВЕД - ВИД  НА  ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

1. ГЕОГРАФСКА  И  ГЕОДЕТСКА  МЕСТОПОЛОЖБА  НА  ПЛАНСКИОТ  ОПФАТ 

2. ГРАНИЦИ НА БЛОКОВИ И ГРАНИЦИ НА ЗОНИ СПОРЕД  НАМЕНАТА  НА ЗЕМЈИШТЕТО ВО БЛОКОВИТЕ 

3. ДЕМОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ

4. УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ ЗА НАМЕНСКИТЕ ЗОНИ

5. ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ГРАДЕЊЕ И РЕЖИМ НА КОРИСТЕЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕТО

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

7. МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО, ПРИРОДАТА И ЖИВОТНАТА СРЕДИНА,
МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА ОД РАЗУРНУВАЊА и МЕРКИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА БАРИЕРИ ЗА ЛИЦАТА СО 
ИВАЛИДНОСТ 

2) НУМЕРИЧКИ  ДЕЛ

1. Нумерички показатели на намена на земјиштето по блокови

2. Билансни показатели

3) ГРАФИЧКИ ДЕЛ

1. ПЛАН НА НАМЕНА НА ЗЕМЈИШТЕТО И ГРАДБИТЕ И РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАН ...................................1:2500

2. СООБРАЌАЕН И НИВЕЛАЦИСКИ  ПЛАН............................................................................................1:2500

3. ИНФРАСТРУКТУРЕН ПЛАН...............................................................................................................1:2500

4. СИНТЕЗЕН ПЛАН...............................................................................................................................1:2500
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Планска програма 
за изработка на УПС Стримница во општина Желино 

 
Согласно Годишната Програма за изработка на урбанистички планови во општина 

Желино за 2015 година Општина Желино пристапи кон изработка и донесување на 
Урбанистичкиот план за село Стримница, во општина Желино (УПС Стримница). 
Целта на изработката на Урбанистичкиот план за село Стримница е да се создадат 
услови за просторен развој во ова планинско село за кое не постои урбанистичка 
планска документација, а воедно и да се создадат услови за осовременување на 
условите за живот и работа, за подобрување на образовните и здравствените услуги, 
дневното снабдување, спорт и рекреација, културни потреби и комуналната уреденост 
во селото Стримница. Врз основа на постојната состојба утврдена со увид на лице 
место од страна на стручни лица – изготвувачи на урбанистичкиот план и податоците 
добиени од одделение за урбанизам и комунални работи општина Желино 
предвидено е планскиот опфат на Урбанистичкиот план за село Стримница, во 
општина Желино да биде околу 157 ха. Овој урбанистички план за село целта ќе ја 
оствари со анализа на постојната состојба, преку анализата на постојните елементи 
карактеристични во просторот како и природните и создадени чинители во просторот, 
со помош на кои ќе се дефинира конечниот планскиот опфат во кој во иднина ќе се 
одвива урбаниот развој на селото.. 
Основ за изработка на предметниот Урбанистички план за село Стримница, во 
општина Желино се одредбите на член 12 од Законот за просторно и урбанистичко 
планирање ("Сл.Весник на РМ бр. 199/14, 44/15 ,193/15, 31/16 и 163/16), согласно кои 
урбанистички план за село се донесува за подрачје на населено место во општината 
од селски карактер и согласно член 29 од законот истиот се изработува во една фаза, 
како предлог на план. Урбанистичкиот план за село Стримница треба да содржи 
текстуален, графички и нумерички дел, односно плански одредби  со граници на 
блокови, граници на зони според намена на земјиштето, просторна организација и 
услови за градење во селскиот стопански двор, регулациони линии, планско решение 
на инфраструктурата и графички прикази за планскииот опфат, изработени во размер 
1: 2 500. 
При изработка на УПС Стримница, општина Желино уредувањето на населениот дел 
од селското подрачје треба да се насочи кон:  

- Обезбедување на услови за ефикасно сообраќајно поврзување, планско 
уредување и екипирање на селото со елементи на комунална инфраструктура и 
неопходни функционални содржини; 

- Порационална организација на селото врз основа на дефинирање на 
специфичните развојни потреби; 

- Стимулирање на целта за задржување на населението во матичната средина 
преку афирмација на најбитните аспекти на живеењето и стопанисувањето, 
компаративните погодности за развој и неопходна социјална и економска 
сигурност; 

- Зголемување на нивото на економската и социјалната згриженост, со 
непосредно влијание врз зголемувањето на мотивираноста на селското 
население и истражување на траен интерес за опстанок во матичната средина, 
целосна афирмација на сите аспекти на живеење и стопанисување во 
руралната средина и создавање на неопходна економска и социјална сигурност; 

- Запазување и афирмирање на културните и природните особености и врдности 
и квалитетот на животната средина; 

- Создавање услови за непречено вршење на основните човекови активности 
(функции), обезбедување висок степен на заштита на животната средина и 
запазување  на принципите на одржлив развој. 
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 Анализата на можностите за уредување и користење на просторот во рамките на 
предметниот плански опфат го условува планирањето кое треба да биде 
сегментирано и базирано врз: 

• приоритети и потреби; 
• комплементарност; 
• економска исплатливост. 

Во дефинирање на планскиот концепт важни се следните критериуми исцрпени од 
анализата на просторот:  

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

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

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

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

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

• Соодветен третман на фекалните и другите отпадни води. 
 
Наменската употреба на земјиштето да се планира во согласност со постојната 
состојба и потребите на населението за повисок стандар на живеење, здравствена 
заштита, образование, социјална заштита, спорт и рекреација, работа и комунална 
опременост, а согласно Стандардите и нормативите за урбанистичко планирање 
(Службен Весник на РМ бр. 142/15, 217/15, 222/15,228/15, 35/16, 99/16, 134/16 и 33/17)  
 
Врз основа на анализа на постојната состојба, потребите на населението и 
просторните можнисти, при уредување на просторот да се тежнее наменската зона 
домување да се организира како современ селски стопански двор, во кој покрај 
домувањето може да се градат и стопански објекти, со што ќе се создадат услови за 
складирање  и преработка на земјоделските производи и земјоделската механизација, 
одгледување на добиток за потребите на домаќинствата и слично. 

 
Содржната на УПС Стримница ќе оформи во согласност со член 8 од Правилникот за 
поблиската содржина, размер и начин на графичка обработка на урбанистичките 
планови (Сл.Весник на РМ бр: 142/15), односно ќе содржи: текстуален дел, нумерички 
дел и графички дел. 
 
Изработил,  

          Комисија: 

1.Мирослав Петровски диг__________________ 
 
2. Мирослав Илиевски диа__________________ 
 
3. Виолета Јованоска Стевчевска диа__________________ 

                                                                                       Градоначалник на општина Желино 
                                                                                                           Фатмир Изаири 
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SHOQATA PËR PROJEKTIM,PLANIFIKIM, NDËRTIM, TREGËTI DHE SHËRBIME

DRU[TVO ZA PROEKTIRAWE,PLANIRAWE, GRADE@NI[TVO, TRGOVIJA I USLUGI

   COMPANY FOR DESIGNING,PLANNING, BUILDING, TRADE AND SERVICE

Про-Инженеринг

Градски пазар на кат лок бр.20 тетово

Tregu i gjelbлrt ne kat lok nr.20 Tetovл

Musa Muslija   070 240 207
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Урбанистички план за село Стримница

Ажурирана геодетска подлога со граница на планскиот опфат

дипл.инж.арх. Елена Зафировска
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ИНФРАСТРУКТУРА:
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УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СТРИМНИЦА , ОПШТИНА ЖЕЛИНО

ПРЕДЛОГ ПЛАН

2015-2025

592

                    - granica za pro{iruvawe na планскиот opfat 151.56 ha

                    - katastarski parceli

                    - KP broevi

                    - izohipsi

                    - padni linii

                    - stanbeni objekti

                    - pomo{ni objekti

                    - delovni objekti

                    -decimetarska mre`a

                    - grobi{ta

                    - dalnovod





















Република Македонија
Влада на Република Македонија
Дирекција за заштита и спасување

Подрачно Одделение Тетово

Република Македонија

Влада на Република Македонија

Дирекција за заштита и спасување
Подрачно одделение

ТЕТОВО

e-mail: Tetovo@dzs.gov.mk

website:   www.dzs.gov.mk

Ул.’’Љубо Божиновски –Пиш ’’бб

Бр.09-159/2 од

17.05.2017 година

Do:
ДППГТУ“ПРО  ИНЖЕНЕРИНГ“

доо Тетово

Vrska: Va{  br. 0 - / оd 1 .0 .2017 godina.
Na{  br. 09- /1 оd 1 .0 .2017 godina.

Predmet : Податоци и Uslovi za za{tita i spasuvawe, dostavuva.-

Vrz osnova na Va{ето Барање za izrabotka на

Direkcijata za za{tita i spasuvawe- Podra~no
oddelenie-Tetovo Ve izvestuva deka

soglasno Zakonot za za{tita i spasuvawe (Sl.
vesnik na RM br.36/04, 49/04,86/08 18/2011 ), pri izr botka na истиот potrebno
e da  gi vgradite slednitе:

USLOVI ZA ZA[TITA I SPASUVAWE

Vo kompleksot na merkite od preventiven karakter, proektantot zadol`itelno
treba da gi vgradi merkite za za{tita i spasuvawe, soglasno Uredbata za na~inot na
primenuvawe na merkite za za{tita i spasuvawe, pri planirawe i ureduvawe na
prostorot i naselbite, vo proektite i izgradba na objektite (Sl.vesnik na RM
br.105/05).

1.Soglasno kriteriumite od ~len 62 i 64 od Zakonot za za{tita i spasuvawe
(Sl. vesnik na RM br.36/04, 49/04,86/08 , 18/2011 и 93/2012),   zasolnuvaweto opfa}a
planirawe, izgradba, odr`uvawe i koristewe na javni zasolni{ta. Potrebniot broj na
zasolni{ni mesta se utvrduva spored namenata na objektot i novoproektiranata
korisna povr{ina, a stepenot na za{titata se opredeluva spored utvrdeniot potreben
broj na zasolni{ni mesta i Odlukata za utvrduvawe na zagrozeni zoni (Sl. Vesnik na
RM  br.105/05);

Единиците на локалната самоуправа имаат обврска да градат јавни засолништа со кои ќе ги

задоволат потребните капацитети за засолнување на луѓето, материјалните добра и културното

наследство на своето подрачје i  istite potrebno e da se  vgraduvaat vo УПС.
Изградба на засолништа се утврдува според следните критериуми:

-во станбени објекти , на 40 м2 корисна површина  едно засолнишно место;

-во деловни објекти , на 20 м2 корисна површина  едно засолнишно место;

-во објекти за складирање,на 80 м2 корисна површина едно засолнишно место;

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

посетителите предвиден во проект на објектот .

2.Za{titata od urnatini kako preventivna merka se utvrduva vo urbanisti~kite
re{enija vo tekot na planirawe na prostorot, urbanizirawe na naselbite i izgradbata
na objektite.

Vo urbanisti~kite re{enija  se utvrduva pretpostaveniot stepen na urnatini,
nivniot odnos prema slobodnite povr{ini i stepenot na proodnost na
soobra}ajnicite. Pri proektiraweto da se vodi smetka da ne se  sozdavaat tesni grla na
soobra}ajnicite, zoni na totalni urnatini.

Za{titata od urnatini se obezbeduva so izgradba na optimalno otporni objekti
soglasno seizmolo{kata karta na Republika Makedonija, izgradeni so pomala
koli~ina na grade`en materijal i relativno pomali te`ini.
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3. Дa se po~ituvaat propi{anite merki za za{tita od po`ari односно ширината на

пристапниот пат за ПП возила не сме да биде помалa од 6 метри согласно Правилникот за

мерките за заштита од пожари ,експлозии и опасни материи (Sl. vesnik na RM br.32/2011) и

Zakonot za po`arnikarstvo (Sl. Vesnik na RM br.67/04) .Исто така потребно е да се

predvidуваат надворешни противпожарни хидранти на растојание од 80 do  150 метри што

одговара на прописите за надворешните противпожарни хидранти во населени места i da se
ovozmo`i  nepre~en pristap za protivpo`arnite  vozila od najmalku dve sprotivni
strani  na objektот.

4.Da se predvidat merkite za radiolo{ka, hemiska i biolo{ka(РХБ) za{tita,

доколку намената на објектите или околината е повржано  со РХБ средства.

5.Да се предвидува мерката : заштита од техничко-технолошки катастрофи согласно

Zakonot za za{tita i spasuvawe (Sl. vesnik na RM br.36/04, 49/04,86/08 , 18/2011 и

93/2012 ).

6 меѓусебно растојание на градбите при проектирањето и изведувањето

изнесува 1/2 (половина) од вкупната височина градб , сметано од котата на

терен до котата на венец, но не помало од седум метри согласно    Правилникот за мерките за

заштита од пожари ,експлозии и опасни материи (Sl. vesnik na RM br.32/2011).
7.Сo ogled na konfiguracijata na terenot {to pretpostavuva mo`no nastanuvawe na

svlekuvawe na zemji{teto potrebno e da se izgotvi elaborat od izvr{eni
geomehani~ki, geolo{ki i hidrotehni~ki ispituvawa.

8.Да се предвидува мерката : заштита од согласно Zakonot za za{tita i
spasuvawe (Sl. vesnik na RM br.36/04, 49/04,86/08 , 18/2011 и  93/2012 ).

Otkako }e gi vgradite uslovite za za{tita i spasuvawe потребно е еден примерок da
go dostavite do Direkcijata za za{tita i spasuvawe za da dobiete mislewe za
zastapenosta na merkite za za{tita i spasuvawe.
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А. Документациона Основа на УПС Стримница 

1. ВОВЕД

Согласно Годишната Програма за изработка на урбанистички планови во општина 
Желино за 2013 година, Општина Желино пристапи кон изработка и донесување на 
Урбанистичкиот план за село Стримница, во општина Желино, (2017 – 2027). 
Целта на изработката на Урбанистичкиот план за село Стринмица е да се создадат 
услови за просторен развој во ова рамничарско – планинско село за кое не постои 
урбанистичка планска документација. Со изработката на УПС Стримница ќе се 
создадат услови за осовременување на условите за живот и работа, за подобрување 
на образовните и здравствените услуги, дневното снабдување, спорт и рекреација, 
културни потреби и комуналната уреденост во селото. 
Основ за изработка на предметниот Урбанистички план за село Стримница, во 
општина Желино се одредбите на член 12 од Законот за просторно и 
урбанистичко планирање (“Сл.Весник на РМ бр.199/14, 44/15, 193/15, 31/16 и 
163/16), согласно кои урбанистички план за село се донесува за подрачје на 
населено место во општината од селски карактер и согласно член 29 од законот 
истиот се изработува во една фаза, како предлог на план. Урбанистичкиот план за 
село Стримница, во општина Желино (2017 – 2027) е со плански опфат од 
151,57 ха. Урбанистичкиот план за село Стримница содржи текстуален, графички и 
нумерички дел, односно плански одредби со граници на блокови, граници на зони 
според намена на земјиштето, просторна организација и услови за  градење во 
селскиот стопански двор, регулациони линии, планско решение на инфраструктурата 
и графички приказ за целиот плански опфат, изработен во размер 1: 2 500. 

Предлог Урбанистички план за село Стримница, во општина Желино (2017 – 2027) е 
изготвен врз основа на: 
- Извод од Просторен план на Република Македонија – Услови за планирање на 
просторт со тех.бр. 21713 од ноември 2013 година изработени од Агенција за 
планирање на просторот и Решение за Услови за планирање на просторот издадено 
од Министерството за животна средина и просторно планирање бр.15-9738/4 од 
28.11.2013 година (дадени во прилог на урбанистичкиот план); 
- Извод од Општ акт под чии услови ќе се изврши изградбата во населено место 
Стримница  донесен со одлука бр.08-845/4 од 17.06.2015 год 
- ажурирана геодетска подлога и теренско снимање од страна на овластени 
стручни лица; 
- увид на лице место од страна на стручни лица – изготвувачи на општиот акт и 
податоци добиени од одделение за урбанизам и комунални работи општина 
Желино.  
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1.1. Цел и предмет на изработка на Урбанистичкиот план за село

Цел на изработката на Урбанистичкиот план за село Стримница, во општина 
Желино (2017 – 2027) е да се создадат реални услови за уредување на просотрот 
во селото за потребите на населението, да се создадат услови за осовременување 
на условите за живот и работа, за подобрување на образовните и здравствените 
услуги, дневното снабдување, спорт и рекреација, културни потреби и комуналната 
уреденост во селото Стримница, согласно со Програмата на општина Желино. 
Овој урбанистички план за село целта ќе ја оствари со анализа на постојната 
состојба, преку анализата на постојните елементи карактеристични во просторот 
како и природните и создадени чинители во просторот, со помош на кои ќе се 
дефинира планскиот опфат во кој ќе во иднина ќе се одвива урбаниот развој на 
селото. 

МЕТОДОЛОГИЈА 

Урбанистичкиот план за село Стримница ќе се изработи врз основа на 
методологијата, која произлегува од одредбите утврдени со Законот за просторно 
и урбанистичко планирање (“Сл.Весник на РМ бр.199/14, 44/15, 193/15, 31/16 и 
163/16) како и подзаконските акти што произлегуваат од него: Правилникот за 
поблиска содржина, размер и начин на обработка на генерален урбанистички 
план, детален урбанистички план, урбанистички план за село, урбанистички 
план вон населено место и мрегулациски план на генерален урбанистички 
план, формата , содржината и начинот на обработка на урбанистичко-плански 
документации и архитектонско-урбанистичкиот проект и содржината, формата 
и начинот на обработка на проектот за инфраструктура (“Сл.Весник на РМ бр. 
142/15) и Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање 
(“Сл.Весник на РМ бр142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 и 134/16). 

ВИД НА ПЛАН, НАЗИВ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ 

Урбанистичкиот план за село Стримница, во општина Желино (2017 – 2027) се 
изработува врз основа на член 12 од Законот за просторно и урбанистичко 
планирање (“Сл.Весник на РМ бр.199/14, 44/15, 193/15, 31/16 и 163/16), 
Правилникот за поблиска содржина, размер и начин на обработка на генерален 
урбанистички план, детален урбанистички план, урбанистички план за село, 
урбанистички план вон населено место и мрегулациски план на генерален 
урбанистички план, формата , содржината и начинот на обработка на урбанистичко-
плански документации и архитектонско-урбанистичкиот проект и содржината, 
формата и начинот на обработка на проектот за инфраструктура (“Сл.Весник на РМ 
бр. 142/15) и Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање 
(“Сл.Весник на РМ бр142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 и 134/16). 
Подрачјето на планскиот опфат од 151,57 ха е утврдено врз основа на постојната 
состојба утврдена со увид на лице место од страна на стручни  лица 
– изготвувачи на урбанистичкиот план и податоците добиени од одделение за
урбанизам и комунални работи општина Желино 
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2. ГЕОГРАФСКО И ГЕОДЕТСКО ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОДРАЧЈЕТО НА
ПЛАНСКИОТ ОПФАТ 

Границата на планскиот опфат на Урбанистичкиот план за село Стримница, во 
општина Желино (2017 – 2027), во графичкиот дел од планската документација е 
прикажана со линија која ги поврзува сите прекршни точки, за кои прекршни точки 
може да се отчитаат координатите од векторизираната дигитализирана ажурирана 
геодетска подлога врз која е изработен  графичкиот прилог.Кординатите на 
прекршните точки се дадени табеларно по Х и У оска. Предметниот плански опфат 
е со површина од 151,57ха.  
Границата на планскиот опфат е оформена воглавном согласно фактичката 
состојба утврдена на лице место, запазувајки ги постојните градби кои се 
евидентирани на терен и за кои веќе постои статус на легално евидентирани градби 
или градби стекнати со решение за легализација како бесправно изградение градби 
согласно законот за постапување со бесправно изградените градби. 
Исто така за  село Стримница постои и општ акт за населено место Стримница. 
Границите на општиот акт  воглавном се запазени и се во рамките на планскиот 
опфат освен во југоисточниот дел на планскиот опфат каде не се опфатени  (КП 
738, КП 739, КП 740, КП 741, КП 735/3, КП 735/2, КП 735/1, КП 742, КП 744/3, КП 748, 
КП 747, КП 744/2, КП 743, КП 744/1, КП 746/1, КП 745/1, КП 746/2, КП 745/2, КП 746/3 
и КП 745/3), во јужниот дел  (КП 562/4, КП 562/3, КП 562/1, КП 1065, КП 835/2, КП 
1064, КП 864 и КП 1062)  и југозападниот дел од планскиот опфат (КП 853, КП 
640/10, КП 650/2, КП 651, КП 650/1, КП 649/4, КП 649/3, КП 649/2, КП 642/1, КП 642/2, 
КП 642/3, КП 642/4, КП 642/5, КП 641, КП 639, КП 638, КП 640/5, КП 640/4, КП 640/3, 
КП 640/2, КП 640/12, КП 640/9, КП 640/11, КП 640/7, КП 640/8, КП 627, КП626, КП 628, 
КП 630, КП 629, КП 625, КП 624, КП 623, КП 640/1, КП 622/2, КП 622/4, КП 622/1, КП 
622/3, КП 621, КП 620/2, КП 620/1, КП 620/3, КП 620/4, КП 592/1, КП 592/2 и КП 
593/3), бидејќи истите парцели се наоѓаат на многу стрмен терен и во дел кој се 
води како шума и не постојат услови за да може да се планира намена. 
Доколку ги задржевме постојните граници од претходната планска документација 
општ акт за населено место Стримница за горенаведените катастарски парцели што 
не се во планскиот опфат би се нарушила вегетацијата за тој регион со тоа што би се 
нарушило и стабилноста и можноста за појава на ерозија и свлечиште. 
Конфигурацијата на теренот што се гледа и од самата ажурирана подлога од 
вертикалната претстава односно изохипсите , претставува многу стрмен терен што 
не постојат никакви услови ад се пристапува  до тие локалитети, а со ископот и 
сечењето на шумата би се довело до нарушување на стабилноста на тоа земјиште  
што би предизвикувало ерозија  и свлечиште. 
Имајки во предвид на горе наведеното во согласност со општина Желино се одлучи за 
оваа граница на плански опфат. 
Границата на планскиот опфат од најсеверната точка 169 со опис во правец на 
движење на часови стрелки   североисточно се совпаѓа КП 234, потоа се прекршува и 
северозападно се совпаѓа со КП 235, КП 233 и КП 211 потоа прекршува 
североисточно и се совпаѓа со КП 212 се прекршува северозападно и се совпаѓа со 
постојниот пат што води кон село Сарќино, пото прекршува кон североисток и се 
совпаѓа со КП 189, се прекршува кон југо запад и се совпаѓа со КП 202 потоа го 
пресекува коритото на Река Вардар и се совпаѓа со коритото на река Вардар кон 
североисточната страна, пото прекршува северозападно и се совпаѓа со КП 470 и 
продолжува по границата на КО Желино се допрекршната точка каде опфатот се 
прекршува кон исток до нај источната точка 39 (х=504454.0331 у= 647652,9161) се 
совпаѓа со границата со КО Желино, потоа се прекршува и североисточно се совпаѓа 
со регулационата линија на планираната станбена улица 6 се до прекршна точка 
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каде продолжува да се совпаѓа со КП 738, КП 739, КП 740, КП 741, КП 735, КП 748, 
КП 747, КП 746, КП 562 со до нај јужната точка 371 (х=503410.1489 у=646374.0615), 
пото се прекршува југозападно и се совпаѓа со КП 835/2, КП 1064, КП 864, КП 1062, 
КП 853, КП 562, потоа прекршува кон северо запад и се совпаѓа со КП 375, 
прекршува јужно и се совпаѓа со КП 641, КП 638, КП 639, КП 630, КП 620, КП 592, КП 
591, потоа прекршува кон северозапад и се совпаѓа со КП 642, прекршува кон запад 
го пресекува патот што води кон село Челопек и се совпаѓа со КП 597, КП 586, КП 
585/1, прекршува кон југо запад и се совпаѓа со КП 584, КП 578, КП 577, КП 576, КП 
574/2, КП 573, потоа прекршува кон северозапад и се совпаѓа со коритото на река 
Вардар се до преминот преку Река Вардар каде прекршува кон Југозапад и се 
совпаѓа со КП 307, КП 306, КП 305, Кп 304, КП 303, КП 302, КП 301, КП 300, КП 299, 
КП 290, прекршува кон југозапад и се совпаѓа со КП 12, прекршува кон северозапад и 
се совпаѓа со КП 10, КП 9, КП 8, прекршува кон југозапад и се совпаѓа со КП 8 се до 
нај западната точка 200 (х=502132.6055 у= 647694.3275), потоа прекршува кон север 
и се совпаѓа со КП 5, прекршува кон северозапад и се совпаѓа со КП 5, КП 4, КП 3, КП 
2/2, КП 2/1, КП 1, прекршува кон југозапад и се совпаѓа со КП 1, птотоа прекршува кон 
северозапад и се до нај северната точка 169 се совпаѓа со  границата КО Фалиште. 
Во продолжение се дадени табеларно сите прекршни точки од планскиот опфат.     

р.б. X Y 
1. 503982.0049 647149.4855 
2. 503995.4371 647162.8973 
3. 504009.3065 647175.8565 
4. 504023.5975 647188.3489 
5. 504077.8799 647231.9507 
6. 504132.3731 647275.2885 
7. 504168.0985 647300.7265 
8. 504204.0445 647325.8517 
9. 504240.2085 647350.6621 

10. 504280.2959 647377.6267 
11. 504302.3943 647391.9373 
12. 504324.7573 647405.8311 
13. 504347.3769 647419.3033 
14. 504370.2451 647432.3489 
15. 504376.0437 647436.8799 
16. 504381.3915 647441.9351 
17. 504386.2415 647447.4697 
18. 504390.5509 647453.4349 
19. 504394.2815 647459.7783 
20. 504397.4007 647466.4435 
21. 504399.8807 647473.3721 
22. 504401.6995 647480.5027 
23. 504402.8415 647487.7727 
24. 504403.2963 647495.1175 
25. 504403.0599 647502.4727 
26. 504402.1345 647509.7733 
27. 504386.9679 647542.0701 

28. 504381.7751 647554.5781 
29. 504372.7681 647569.6081 
30. 504365.9371 647582.0761 
31. 504356.1781 647602.5771 
32. 504351.2361 647613.6611 
33. 504358.6031 647622.8131 
34. 504369.0301 647628.1381 
35. 504398.1091 647638.7661 
36. 504424.6241 647645.2101 
37. 504435.1051 647646.6771 
38. 504447.3541 647650.6341 
39. 504454.0331 647652.9161 
40. 504453.2191 647658.5671 
41. 504446.2671 647666.0651 
42. 504421.1511 647692.6801 
43. 504411.2771 647716.0951 
44. 504414.1561 647732.5041 
45. 504423.9873 647742.4700 
46. 504422.7761 647746.0591 
р.б. X Y 
47. 504408.0241 647759.5581 
48. 504400.2086 647766.3748 
49. 504386.6421 647788.2611 
50. 504336.3821 647792.3761 
51. 504289.9747 647807.9103 
52. 504283.9857 647805.0969 
53. 504252.9125 647810.3979 
54. 504207.2157 647808.0985 
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55. 504178.9609 647815.3457 
56. 504145.2807 647819.1751 
57. 504105.5919 647813.8847 
58. 504068.7699 647798.9583 
59. 504042.3865 647782.0043 
60. 504021.8983 647749.0511 
61. 504014.4873 647715.9329 
62. 504009.8111 647692.0179 
63. 504004.7197 647666.9049 
64. 504000.1829 647642.2449 
65. 503994.7183 647617.7495 
66. 503986.2145 647592.2773 
67. 503975.1617 647574.5039 
68. 503966.2459 647554.3539 
69. 503952.1395 647522.4047 
70. 503942.1477 647502.0099 
71. 503932.2716 647481.3910 
72. 503934.7501 647477.2843 
73. 503926.2491 647460.5369 
74. 503913.9437 647445.5257 
75. 503903.9015 647440.0177 
76. 503893.5049 647435.2111 
77. 503882.8033 647431.1291 
78. 503871.8469 647427.7907 
79. 503860.6873 647425.2115 
80. 503847.3367 647424.0527 
81. 503833.9503 647423.4341 
82. 503820.5497 647423.3565 
83. 503812.1051 647423.9293 
84. 503803.6417 647424.0443 
85. 503795.1845 647423.7013 
86. 503786.7583 647422.9009 
87. 503773.3400 647418.0087 
88. 503766.8199 647418.0140 
89. 503762.2319 647416.3411 
90. 503739.5763 647405.5783 
91. 503691.5351 647381.5175 
92. 503679.6177 647374.4481 
р.б. X Y 
93. 503663.7395 647366.2867 
94. 503634.3265 647329.4839 
95. 503616.9909 647342.3943 
96. 503607.5399 647344.7815 
97. 503602.0247 647327.4529 
98. 503592.5361 647320.1631 
99. 503579.9843 647319.3195 

100. 503561.4673 647321.0613 
101. 503555.3145 647319.1835 

102. 503538.8351 647324.6943 
103. 503535.5859 647359.4129 
104. 503537.5125 647377.6123 
105. 503528.1789 647395.6789 
106. 503524.4601 647417.7051 
107. 503514.3671 647438.9851 
108. 503496.5171 647461.8651 
109. 503471.9313 647482.3839 
110. 503449.2029 647497.0063 
111. 503406.5589 647511.2511 
112. 503375.0615 647524.4461 
113. 503353.5535 647527.6407 
114. 503320.4775 647526.7921 
115. 503291.6519 647521.5081 
116. 503281.6799 647517.8867 
117. 503269.7281 647515.8735 
118. 503258.7065 647511.9269 
119. 503249.6417 647506.4701 
120. 503239.0883 647499.0517 
121. 503226.3313 647494.9775 
122. 503200.9769 647489.0217 
123. 503186.1557 647490.2779 
124. 503171.3343 647490.9073 
125. 503160.7983 647492.4691 
126. 503149.9861 647495.1219 
127. 503136.5575 647493.0275 
128. 503122.8149 647499.1975 
129. 503113.8139 647498.5449 
130. 503105.7927 647501.6067 
131. 503105.7927 647506.6237 
132. 503105.1705 647518.5793 
133. 503107.2435 647536.1671 
134. 503114.9971 647555.4985 
135. 503119.8203 647564.9611 
136. 503113.1887 647596.5583 
137. 503110.4821 647628.4021 
138. 503060.5731 647674.1551 
139. 503087.7005 647693.9301 
р.б. X Y 
140. 503113.7441 647718.4723 
141. 503089.5505 647741.5605 
142. 503078.5421 647754.5491 
143. 503068.0487 647766.6303 
144. 503062.1887 647772.3253 
145. 503053.0519 647780.7189 
146. 503046.5365 647786.6367 
147. 503036.0239 647794.6521 
148. 502994.9145 647824.7907 
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149. 502954.2451 647853.7163 
150. 502925.9055 647874.1515 
151. 502903.4995 647888.8765 
152. 502862.7669 647917.2339 
153. 502844.3097 647930.7733 
154. 502834.0683 647918.1063 
155. 502826.3625 647906.7183 
156. 502818.3201 647895.9463 
157. 502811.7241 647887.9087 
158. 502804.8899 647880.0729 
159. 502798.1453 647873.3341 
160. 502791.5621 647866.4379 
161. 502728.3425 647908.2207 
162. 502700.5381 647925.0743 
163. 502657.4559 647950.0087 
164. 502624.5647 647969.8735 
165. 502609.8161 647949.2301 
166. 502596.6061 647931.4449 
167. 502577.4575 647906.1831 
168. 502491.4375 647955.6793 
169. 502417.3757 647997.9639 
170. 502390.7557 647959.2679 
171. 502381.0895 647945.5905 
172. 502371.4167 647932.7177 
173. 502362.2089 647918.7853 
174. 502352.3625 647905.5451 
175. 502334.2947 647881.7917 
176. 502319.4713 647864.3541 
177. 502303.5451 647852.0001 
178. 502285.0631 647839.5553 
179. 502261.3025 647824.8841 
180. 502280.9835 647814.0915 
181. 502303.0271 647800.0031 
182. 502329.0059 647782.9317 
183. 502324.4387 647770.4049 
184. 502313.4131 647734.8013 
185. 502310.3631 647724.0331 
186. 502305.2055 647703.9371 
р.б. X Y 
187. 502296.7895 647682.2979 
188. 502280.6871 647687.7617 
189. 502264.9381 647692.7331 
190. 502249.0545 647697.2563 
191. 502233.0493 647701.3281 
192. 502220.9671 647703.5127 
193. 502208.7973 647705.1381 
194. 502196.5653 647706.2011 
195. 502184.2973 647706.6993 

196. 502175.6335 647706.0037 
197. 502167.0467 647704.6583 
198. 502158.5853 647702.6707 
199. 502150.2975 647700.0521 
200. 502132.6055 647694.3275 
201. 502138.1951 647690.8691 
202. 502135.4751 647687.1481 
203. 502179.6105 647666.1803 
204. 502198.5983 647660.2107 
205. 502242.4267 647636.3033 
206. 502271.1067 647618.7225 
207. 502262.5001 647596.6717 
208. 502251.9963 647576.4257 
209. 502245.8243 647567.8717 
210. 502235.5835 647554.3271 
211. 502256.9345 647539.3309 
212. 502293.8119 647516.7897 
213. 502318.6187 647502.2285 
214. 502353.9573 647483.3765 
215. 502384.5099 647468.7615 
216. 502398.1051 647463.0691 
217. 502386.6699 647442.3729 
218. 502374.6077 647422.1785 
219. 502368.2931 647410.6085 
220. 502384.2453 647402.4847 
221. 502401.6481 647394.1079 
222. 502427.3485 647381.8673 
223. 502444.7397 647373.6029 
224. 502472.1815 647360.8335 
225. 502487.4913 647354.2921 
226. 502508.5661 647345.5027 
227. 502517.5131 647341.1421 
228. 502517.3571 647333.9201 
229. 502529.5760 647330.5290 
230. 502543.3633 647324.2301 
231. 502567.3191 647313.2315 
232. 502593.5747 647299.4703 
233. 502602.0407 647295.3419 
р.б. X Y 
234. 502611.7870 647288.9210 
235. 502623.1580 647282.3070 
236. 502633.6820 647274.5100 
237. 502638.6060 647271.2880 
238. 502646.9755 647264.5733 
239. 502659.9723 647253.8931 
240. 502675.2487 647239.9939 
241. 502688.4885 647229.2817 
242. 502696.3555 647222.5983 
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243. 502729.0887 647242.6031 
244. 502739.1681 647245.9717 
245. 502760.9871 647257.5521 
246. 502764.8967 647259.3847 
247. 502771.8901 647250.9451 
248. 502766.9061 647246.5905 
249. 502761.4569 647242.8341 
250. 502655.2173 647177.9161 
251. 502645.8069 647150.5615 
252. 502641.7163 647143.9943 
253. 502626.5607 647114.1415 
254. 502616.0421 647091.5509 
255. 502606.5993 647076.7437 
256. 502592.4147 647062.4125 
257. 502553.7247 647032.1699 
258. 502500.7251 647018.1133 
259. 502491.1719 647016.0473 
260. 502479.9963 647011.0033 
261. 502461.6339 646996.9285 
262. 502452.4993 646979.3111 
263. 502445.3009 646960.8361 
264. 502443.5333 646953.0437 
265. 502450.0193 646949.1797 
266. 502464.5645 646943.1425 
267. 502479.3173 646928.6439 
268. 502510.1651 646911.6143 
269. 502536.5107 646905.4353 
270. 502561.4073 646895.8807 
271. 502562.1675 646879.6899 
272. 502568.7493 646861.6387 
273. 502568.6067 646852.4997 
274. 502567.3549 646846.1213 
275. 502569.5751 646829.8503 
276. 502568.5141 646818.0187 
277. 502569.0665 646808.4489 
278. 502570.8545 646796.2211 
279. 502572.7383 646791.3705 
280. 502570.5143 646777.3373 
р.б. X Y 
281. 502573.2563 646754.2753 
282. 502576.9743 646755.8321 
283. 502580.5645 646757.6645 
284. 502587.8445 646762.0987 
285. 502594.7725 646767.0653 
286. 502614.9315 646777.3257 
287. 502644.2507 646790.8851 
288. 502668.4169 646800.2087 
289. 502679.7487 646786.9155 

290. 502697.3941 646776.3253 
291. 502710.5205 646778.8025 
292. 502723.2569 646785.2157 
293. 502734.2425 646794.2515 
294. 502752.9803 646813.6263 
295. 502778.9379 646826.8315 
296. 502800.2713 646836.3901 
297. 502820.1119 646841.0459 
298. 502854.8567 646871.0577 
299. 502858.5683 646867.5641 
300. 502868.5157 646875.5531 
301. 502888.8043 646876.5817 
302. 502916.8891 646872.5623 
303. 502937.9613 646865.2037 
304. 502951.8341 646889.2689 
305. 502956.6809 646889.0537 
306. 502989.1979 646899.8713 
307. 503000.5805 646902.9727 
308. 503007.5763 646906.6847 
309. 503039.0301 646928.5577 
310. 503053.8325 646946.4233 
311. 503071.9803 646952.8003 
312. 503097.4493 646948.5685 
313. 503119.8379 646953.3199 
314. 503125.2187 646946.4915 
315. 503141.8293 646948.9973 
316. 503165.7141 646945.5521 
317. 503170.6131 646945.1325 
318. 503197.2935 646943.3355 
319. 503265.0629 646931.9559 
320. 503270.0297 646926.3547 
321. 503225.3545 646912.6919 
322. 503179.9803 646897.4487 
323. 503204.3503 646882.5435 
324. 503217.5717 646867.8035 
325. 503249.7617 646832.6449 
326. 503248.6659 646822.0953 
327. 503241.6871 646796.3151 
р.б. X Y 
328. 503223.1017 646789.0307 
329. 503204.9507 646775.2647 
330. 503193.5343 646773.4891 
331. 503181.6903 646782.8703 
332. 503179.9473 646780.6699 
333. 503175.3935 646776.2267 
334. 503169.1577 646748.4889 
335. 503169.6225 646741.7545 
336. 503169.0999 646733.4927 
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337. 503185.5479 646730.2749 
338. 503186.5079 646715.6181 
339. 503186.9761 646700.4977 
340. 503183.5191 646686.9151 
341. 503180.6319 646671.5159 
342. 503177.5173 646658.1425 
343. 503187.7871 646640.4071 
344. 503195.2307 646631.1335 
345. 503211.2781 646620.0341 
346. 503218.9117 646618.3447 
347. 503219.2171 646615.4221 
348. 503230.4301 646617.6281 
349. 503274.1995 646610.6315 
350. 503284.7541 646602.8653 
351. 503279.6379 646590.3023 
352. 503272.8661 646578.0303 
353. 503261.9959 646563.1797 
354. 503247.0237 646549.7531 
355. 503238.2571 646537.9811 
356. 503252.8185 646526.1241 
357. 503263.7023 646513.3339 
358. 503275.5837 646499.0059 
359. 503278.7590 646493.7000 
360. 503290.0535 646472.3923 
361. 503302.6133 646457.0841 
362. 503316.1435 646442.6985 
363. 503326.7729 646453.8949 
364. 503331.9603 646445.1363 
365. 503347.4311 646418.9363 
366. 503355.7569 646406.5067 
367. 503359.4175 646403.9703 
368. 503365.3549 646393.7437 
369. 503383.8927 646385.8699 
370. 503403.1531 646380.4521 
371. 503410.1489 646374.0615 
372. 503421.0563 646376.4311 
373. 503431.9377 646386.7227 
374. 503435.3839 646390.0499 
р.б. X Y 
375. 503442.7665 646394.7633 
376. 503455.0921 646392.8195 
377. 503457.8199 646389.7955 
378. 503464.6393 646401.2599 
379. 503473.2533 646418.9939 
380. 503479.4383 646436.4413 
381. 503483.5807 646449.3301 
382. 503488.3135 646468.6365 
383. 503493.2669 646487.6991 

384. 503499.1567 646501.9573 
385. 503503.8149 646520.9821 
386. 503510.4035 646540.3309 
387. 503515.3331 646553.3771 
388. 503521.2399 646562.0857 
389. 503524.6631 646568.8975 
390. 503537.1619 646584.2679 
391. 503542.5291 646593.8401 
392. 503550.9601 646605.2895 
393. 503566.9803 646607.4377 
394. 503577.1993 646605.4697 
395. 503596.5275 646602.4441 
396. 503604.0695 646605.4349 
397. 503610.9195 646622.4733 
398. 503611.5131 646637.8057 
399. 503597.6335 646653.5109 
400. 503597.8879 646665.7147 
401. 503595.0959 646675.8081 
402. 503590.0203 646675.0975 
р.б. X Y 
403. 503578.4801 646693.5589 
404. 503568.6545 646704.4553 
405. 503571.1721 646716.2541 
406. 503583.3001 646754.0167 
407. 503593.2545 646770.9691 
408. 503604.2145 646785.8029 
409. 503632.1611 646821.7075 
410. 503650.5903 646834.3901 
411. 503673.1621 646848.9923 
412. 503686.6719 646859.3569 
413. 503692.4157 646864.2673 
414. 503693.8593 646872.8847 
415. 503692.4905 646876.9165 
416. 503721.1317 646892.6081 
417. 503737.9009 646897.5569 
418. 503776.9387 646927.2893 
419. 503785.4715 646930.8465 
420. 503793.6723 646935.1137 
421. 503801.4821 646940.0603 
422. 503808.8449 646945.6505 
423. 503815.7079 646951.8441 
424. 503822.0215 646958.5969 
425. 503850.0403 646990.2075 
426. 503877.5067 647022.2993 
427. 503904.4125 647054.8625 
428. 503930.7497 647087.8875 
429. 503956.5103 647121.3641 
430. 503969.0247 647135.6361 



ПРЕДЛОГ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН  - ЗА СЕЛО СТРИМНИЦА, ОПШТИНА ЖЕЛИНО
ПЛАНСКИ ПЕРИОД(2017-2027) 

Тетово, ноември, 2018 год.   - 14 -     Про-инженеринг 

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

За територијата на с.Стримница во општина Желино постои урбанистичка планска 
документација Општ акт под чии услови ќе се изврши изградбата во населено 
место Стримница донесен со одлука бр. 08-845/4 од 17.06.2015 год. Условите
 за планирање на просторот се изработени врз основа на Просторниот план 
на Р. Македонија, донесен 2004 година. 
Кога е отпочната постапката за изработка на УПС Стримница, општина Желино, 
Општиот акт под чии услови ќе се изврши изградбата во населено место 
Стримница донесен со одлука бр.07-486/5 од 30.11.1999, врз основа на кој е 
добиена согласност за трајна пренамена е со површина од 125,66 ха. Со овој УПС 
во југозападниот дел од планскиот опфат се намалува површината за 19 ха, 
бидејќи тоа земјиште e многу стрмно и не е погодно за градење, а се проширува на 
северозападната и источната страна со вкупна површина од 44,96 ха. Добиена е 
пренамена од земјоделско во градежно земјиште од 33,6359ха со Одлука објавена 
во ”Сл.Весник на РМ”, бр.82/15 од 19.05.2015 година за површина од 151,50ха. Со 
Општиот акт под чии услови ќе се изврши изградбата во населено место 
Стримница донесен со одлука бр.08-845/4 од 17.06.2015 год е опфатена површина 
од 100 ха. Површината од 11,32ха претставуваат постојни улици, патеки, водотеци 
и канали кои не претставуваат земјоделско земјиште и не можат да бидат предмет 
на пренамена. 

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

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

4.1. Географски податоци 
Селото Стримница се наоѓа во западниот дел од Македонија, во горниот дел на 
Полошката Котлина, а територијално припаѓа во општина Желино. Се простира на 
северо-западниот дел на општината и преку патен правец Р 1206 Клчучка Матка 
(Врска со А2)-Групчин-Тетово-Боговиње-Врапчиште-Гостивар (врска со А2) се 
поврзува на автопатската и магистралната патна мрежа во државата. Селото 
Стримница се наоѓа на 10 км. оддалеченост од градското подрачје на град Тетово. 
Подрачјето на планскиот опфат претставува населеното подрачје на с.Стримница, 
со површина од 151,57 ха. Атарот на селото Стримница е со површина од 1.8 км2. 

4.2. Релјефни услови, наклон и експозиција на терените 
Релјефот на територијата на атарот на селото Стримница, спаѓа во делумно 
рамничарски, делумно планински што е главна карактеристика на релјефот на ова 
подрачје. Населениот дел од селото Стримница се наоѓа и на рамничарски и на 
планински терен со надморска височина од 450 до 550 м. 

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

4.4. Сеизмички карактеристики 
Очекувани максимални земјотреси на овој регион во кој спаѓа и самото градско 
подрачје на Тетово се резултат на пресметки. Овие пресметки се базираат на 
многубројни набљудувања. Според извршената микросеизмичка реонизација на 
теренот за ова подрачје се очекуваат земјотреси со интензитет од 90МЦС. 

4.5. Климатски и микроклиматстски услови на регионот 
Климата на ова подрачје е умерено континентална, со релативно изедначена 
влажност преку целата година, која изнесува 74%. Маглите не се честа појава. 
Ветровите се преку цела година, а најчесто во пролет со брзина од 0,6 м/сек, а 
честотата е најголема од север 220 0/

00 
и северозапад 760/

00 
и североисток 900/

00
.

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

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

4.7. Пејсаж и природни ресурси 
Планираното подрачје претставува рамничарски и ридест терен, благо брдовит 
терен, без некои поголеми особености на категорија на предел со природни, 
пејсажни карактеристики. 
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5. ПОДАТОЦИ ЗА СОЗДАДЕНИ ВРЕДНОСТИ И ЧИНИТЕЛИ КОИ ЈА
СИНТЕТИЗИРААТ СОСТОЈБАТА НА ЖИВОТОТ НА ЧОВЕКОТ И НАЧИНОТ 
НА УПОТРЕБА НА ЗЕМЈИШТЕТО ВО РАМКИТЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ 

5.1. Демографски показатели

Претпоставениот број на жители е врз основа Извод од план од повисоко ниво 
Просторен план на РМ од 2004 и од официјалните статистички податоци до 2002 
година од кои е добиен процентот на прираст на населението и врз основа на тој 
процент е добиен претпоставениот број на жители до 2027 година кој е потребен 
за планирање на просторот и комуналната инфраструктура за период до 2027 .год 

6. ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА НА ИЗГРАДЕН ГРАДЕЖЕН ФОНД И ВКУПНА
ФИЗИЧКА СУПРАСТРУКТУРА 

6.1. Намена на просторот - содржини 

Намената на просторот кој е предмет на оваа УПС е домување – селски 
стопански дворови, постои основно училиште со фудбалско игралиште, верски 
објект – џамија, муслимански гробишта, два производни објекти, додека 
дневното снабдување во селото не е организирано, постојат неколку мали 
комерцијални простори во рамките на селските стопански дворови, што е 
констатирано при вршењето на инвентаризацијата и снимањето на градбите и 
тоа: 

- А1- Домување во станбени куќи (селски стопански дворови) 703989м2 
- В1 – Јавни институции (образование и наука) – Основно училиште 
„Ибраим Темо“ со објекти од спорт и рекреација (фудбалско игралиште) 
37016 м2 
- В5 – Верски институции -  џамија 8755 м2 
- Г2- Лесна и незагадувачка индустрија 16465 м2 - 
- Д2 – заштитно зеленило 1107 м2 
- Д4 – меморијални простори – гробишта 16606 м2 
- Неизградено земјиште 626547 м2 
- Е1 - Постојни асфалтирани патишта 74149м2 
- Е1 - Постојни земјани патишта 7673 м2 
- Водотеци (река, канали) 23393 м2

Село 

Број на жители Број на 
домаќинстава 

Претпоставен 
број на жители 

1961 1994 2002 1994 2027 

Стримница 1042 2194 2432 350 2704 
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6.2. Сообраќај 
Селото Стримница преку патен правец Р 1206 Клчучка Матка (Врска со А2)-
Групчин-Тетово-Боговиње-Врапчиште-Гостивар (врска со А2) се поврзува на 
автопатската и магистралната патна мрежа во државата. Селото Стримница се 
наоѓа на 4 км. оддалеченост од општинскиот центар село Желино, а на 7 км. 
оддалеченост од град Тетово. Во селото постојат локални асфалтирани 
општински патишта и земјани патишта. 

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

Согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Сл.Весник на РМ 
бр.199/14, 44/15, 193/15, 31/16 и 163/16)  во  просторните  и  урбанистички 
планови,  врз  основа на документацијата за недвижното културно наследство, 
задолжително се утврдуваат плански мерки за заштита на спомениците на 
културата, како и насоки за определување на режимот на нивната заштита. 
Во рамките на планскиот опфат на С. Стримница не постои регистрирано, ниту 
пак евидентирано културно наследство. Но доколку при реализација на УПС се 
појави архелошко наоѓалиште треба да се постапи во согласност со одредбите 
од член 65 од Законот за заштита на културното наследство Законот за 
заштита на културно наследство (Сл. весник на РМ бр: 20/04, бр.71/04, 
бр.115/07, бр.18/11, бр.148/11 бр.23/13, 137/13, 164/13, 38/14, 44/14, 199/14, 
104/15, 154/15, 192/15 и 39/16). 

8. ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА НА ИЗГРАДЕНА КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА

8.1. Водоводна и канализациона мрежа 

Во с. Стримница постои изградена водоводна мрежа и дел од канализациона 
мрежа за отпадни води. 
Врз основа на податоците од Пописот од 2002 година превземени од Изводот од 
повисоко ниво просторниот план на Р. Македонија, а согласно Демографскиот 
развој на населението во Република Македонија и претпоставениот прираст на 
населението во 2027 година се планираат дневни максимални потреби за вода 
q

маx/ден 
од 16.6 л/сец, додека годишните потреби за вода во 2027 се планираат

Q
год 

од 327х103 м3/год.
Од страна на јавното претпријатие за комунални работи ЈКП Мирмајтја не 
добивме никакви податоци но од увидот на лице место и во консултација со 
месното население добивме проектна документација за водоводната и 
канализационата мрежа врз основа на која е изградена водоводната мрежа и 
еден крак од канализационата мрежа. Проектната документација односно 
ситуационото решение е вградено во графичкиот прилог инвентаризација на 
постојен градежен фонд и постојната комунална инфраструктура и 
супраструктура.

8.2. Електроенегетска и телекомуникациска инфраструктура и јавно 
осветлување 
8.2.1. Електроснабдителна инфраструктура 
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Од аспект на енергетиката и енергетската инфраструктура со Просторниот план на 
Р.Македонија се дефинираат состојбите, потребите и начините на задоволување 
на потрошувачката на разните видови на енергија во Р. Македонија. Постојниот 
110 кВ вод ХЕЦ Вруток-Југохром-Запад како и 110 кВ вод ХЕЦ Вруток-Скопје1 (кој 
работеше на 220 кВ) минуваат низ  планскиот опфат на с.Стримница заради што 
при изработка на проектната и урбанистичката документација треба да се 
почитува „правилникот за технички нормативи за изградба на надземни 
електроенергетски водови со номинален напон од 1 кВ до 400 кВ (Сл.Весник на 
СФРЈ бр. 65/1988). Со Просторниот План на Р.Македонија не се планира 
градењена нови 110 кВ водови во овој регион. Согласно податоците добиени од 
ЕВН со допис бр.27-1247/3 од 15.11.2014 година во рамките на планскиот опфат на 
УПС Стримница постојат среднонапонски надземен вод СН 10(20) кВ, 
среднонапонски подземен вод СН 10(20) кВ и 4 стансформаторски станици – 
трафостаници СН 10(20) кВ. 

8.2.2. Телекомуникациска инфраструктура 
Телефонските корисници во ова подрачје во телекомуникацискиот сообраќај се 
приклучени преку телефонска централа во Јегуновце. Низ урбаниот опфат на 
селото нема подземни телефонски водови. Согласно податоци од „Македонски 
телеком” А.Д.Скопје добиени со допис бр. 25-345233/2 од 14.11.2013 година во 
рамките на планскиот опфат на УПС Стримница има постојни тк инсталации. 
Селото Стримница како и целиот регион, покриени се со сигнал на мобилна 
телефонија на трите мобилни оператори во РМ. 

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

8.3. Гасоводна мрежа 
Согласно податоци од „ГА-МА” добиени со допис бр. 0308-2317/1 од 20.11.2014 во 
рамките на планскиот опфат на УПС Стримница не постои изведен и проектиран 
гасовод. 

9. АНАЛИЗА НА СТЕПЕН НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ВАЖЕЧКИ
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН 

За с. Стримница постои урбанистичка планска документација Општ акт донесен со 
одлука бр. 08-845/4 од 17.06.2015 год. Со увид на лице место и со инвентаризација 
на градежниот фонд се утврдува степенот на реализација на овој Општ акт. 
Изразено по намени, од намената А1-реализирани се 75% од планираната 
површина, од намената Г-реализирани се 30%, а намените В и Д – реализирани се 
целосно. Утврдено е дека селото има тенденција да се шири кон северните, 
северозападните и североисточните делови и затоа со новиот плански опфат се 
опфаќаат овие делови, додека во југозападните делови опфатот се намалува, 
бидејќи тоа земјиште е многу стрмно и не е погодно за градење. 

10. АНАЛИЗА НА МОЖНОСТИ ЗА ПРОСТОРЕН РАЗВОЈ

Согласно Просторниот план на Р.Македонија развојот на селските населби и 
уредувањето на селските подрачја треба да се насочат кон: 
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- Обезбедување на услови за ефикасно сообраќајно поврзување, планско 
уредување и екипирање на селските населби со елементи на комунална 
инфраструктура и неопходни функционални содржини; 

- Порационална организација на населбите врз основа на дефинирање на 
специфичните развојни потреби; 

- Стимулирање на целта за задржување на населението во матичната 
средина преку афирмација на најбитните аспекти на живеењето и 
стопанисувањето, компаративните погодности за развој и неопходна 
социјална и економска сигурност; 

- Зголемување на нивото на економската и социјалната згриженост, со 
непосредно влијание врз зголемувањето на мотивираноста на селското 
население и истражување на траен интерес за опстанок во матичната 
средина, целосна афирмација на сите аспекти на живеење и стопанисување 
во руралната средина и создавање на неопходна економска и социјална 
сигурност; 

- Запазување и афирмирање на културните и природните особености и 
врдности и квалитетот на животната средина; 

- Создавање услови за непречено вршење на основните човекови активности 
(функции), обезбедување висок степен на заштита на животната средина и 
запазување  на принципите на одржлив развој. 

Анализата покажува дека за потребите на развој на с. Стримница има услови за 
рационално користење и уредување на просторот на селото. 
Анализата на можностите за уредување и користење на просторот во рамките на 
предметниот плански опфат го условува планирањето кое треба да биде 
сегментирано и базирано врз: 

• приоритети и потреби;
• комплементарност;
• економска исплатливост

Во дефинирање на планскиот концепт важни се следните критериуми
исцрпени од анализата на просторот:
• Дефинирање на сообраќајната мрежа за потребите на опслужување на

градбите во селото;
• Рационално дефинирање на блоковите, во кои се планираат наменските

употреби на градежното земјиште;
• Задоволување на потребите од енергија преку адекватна и рационална

инфраструктурна мрежа;
• Задоволување на потребите од водоснабдување (санитарна и техничка

вода за поливање и противпожар) преку адекватна и рационална
инфраструктурна мрежа;

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

• Соодветен третман на фекалните и другите отпадни води

11. ИЗВОД ОД ПЛАН ОД ПОВИСОКО НИВО
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Врз основа на член 78, став 5 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл.
Весник  на  РМ бр.51/05,  137/07,  91/09,  124/10,  18/11,  53/11,  144/12,  55/13,  163/13 и
42/14), а во врска со изработка на Општ акт за село Стримница, општина Желино,
Друштвото за архитектонски дејности и инженерство, техничко испитување и анализа
”ТАЈФА АРХИТЕКТИ” ДООЕЛ Куманово го издава следното:

Р Е Ш Е Н И Е
           ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПЛАНЕРИ

за изработка на Општ акт за село Стримница, општина Желино. Како извршители се
назначуваат:

планер потписник:
м-р Биљана Спиркоска, дипл.инж.арх. Овластување  бр.0.0369

соработници:
м-р Стефан Лазаревски, дипл.инж.арх. Овластување  бр.0.0368
Марија Лазаревска, дипл.инж.арх.
Сања Лилиткин,  дипл.инж.арх.

Планерите  се  должни  Општиот  акт  да  го  изработат  согласно  Законот  за
просторно  и  урбанистичко  планирање (Сл.  Весник  на  РМ  бр.51/05,  137/07,  91/09,
124/10, 18/11,  53/11, 144/12, 55/13,  163/13 и 42/14), условите и на начинот кои ќе ги
утврди  општината како  и  другите  важечки  прописи  и  нормативи  од  областа  на
урбанизмот.

ЗА ТАЈФА АРХИТЕКТИ ДООЕЛ,
м-р СТЕФАН ЛАЗАРЕВСКИ, диа
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1.1. ВОВЕД
Изготвувањето  на Општиот  акт,  се  врши  врз  основа  на  член  78,  став  5  од

Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл. Весник на РМ, бр. 51/05, 137/07,
91/09,  124/10,  18/11,  53/11,  144/12,  55/13,  163/13 и 42/14). Согласно горенаведениот
член, до донесување на план за село, изградбата на селата кои немаат урбанистичка
документација, може да се врши под услови и на начин што со општ акт ќе ги утврди
општината. Општиот  акт  ќе  се  применува до донесување на Урбанистички план за
село.

1.2. ГРАНИЦАТА НА ОПФАТОТ НА ОПШТИОТ АКТ
Граница  на  плански  опфат  на  Општиот  акт  за  село  Стримница  претставува

граница на село Стримница, со вкупна површина од 124.12ха.
Границата на планскиот опфатот е претставена описно со координатите по X и Y

на секоја прекршна точка, означена со редни броеви од Т1 до Т227 и истите се дадени
во табеларен приказ подолу:

X Y
T1 502623.158 647282.307

T2 502611.787 647288.921

T3 502623.158 647282.307

T4 502633.682 647274.51

T5 502638.606 647271.288

T6 502646.754 647264.676

T7 502657.273 647255.86

T8 502660.502 647253.147

T9 502674.977 647240.205

T10 502688.387 647229.185

T11 502696.192 647222.574

T12 502729.417 647242.813

T13 502739.151 647245.804

T14 502760.859 647257.469

T15 502772.392 647249.146

T16 502772.086 647240.725

T17 502764.104 647232.404

T18 502749.552 647223.68

T19 502732.631 647216.851

T20 502700.2 647197.198

T21 502658.6715 647169.9175

T22 502645.882 647150.47

T23 502641.774 647143.802

T24 502626.5606 647114.1413

T25 502615.954 647091.352

T26 502606.538 647076.603

T27 502592.42 647062.283

T28 502553.797 647031.991
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T29 502500.66 647018.072

T30 502491.126 647015.754

T31 502480.156 647011.137

T32 502461.619 646997.051

T33 502452.667 646979.195

T34 502445.49 646960.622

T35 502443.6948 646952.9463

T36 502449.905 646949.209

T37 502464.239 646943.083

T38 502479.25 646928.618

T39 502509.957 646911.698

T40 502535.687 646904.0651

T41 502561.41 646896.443

T42 502562.31 646879.475

T43 502568.739 646861.736

T44 502568.609 646852.465

T45 502567.339 646846.133

T46 502569.616 646830.123

T47 502568.572 646818.424

T48 502568.858 646808.205

T49 502570.674 646796.28

T50 502572.783 646791.11

T51 502570.304 646777.589

T52 502572.783 646759.261

T53 502572.9252 646757.0605

T54 502577.297 646757.971

T55 502615.041 646777.292

T56 502636.505 646735.797

T57 502651.456 646692.035

T58 502659.736 646661.903

T59 502708.565 646670.282

T60 502754.0882 646678.3699

T61 502811.0039 646693.0133

T62 502863.1924 646693.4957

T63 502911.7527 646694.8685

T64 503046.4 646710.596

T65 503046.4 646710.596

T66 503085.1482 646691.2554

T67 503128.4142 646635.4342

T68 503185.7963 646565.7893

T69 503179.105 646547.886
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T70 503172.5059 646533.6991

T71 503188.864 646518.908

T72 503208.77 646518.892

T73 503218.0084 646523.4639

T74 503243.5132 646490.4926

T75 503283.5778 646423.135

T76 503302.7082 646407.5552

T77 503334.1537 646380.64

T78 503336.938 646367.418

T79 503349.531 646345.172

T80 503362.921 646318.547

T81 503374.691 646298.618

T82 503396.9712 646257.114

T83 503520.1445 646282.9054

T84 503627.959 646641.427

T85 503639.205 646675.627

T86 503649.325 646707.149

T87 503680.759 646742.587

T88 503733.221 646755.115

T89 503746.354 646738.385

T90 503750.968 646748.99

T91 503744.022 646790.754

T92 503765.494 646815.186

T93 503759.026 646825.755

T94 503758.666 646849.031

T95 503758.666 646849.031

T96 503744.131 646870.216

T97 503738.069 646897.697

T98 503731.093 646915.972

T99 503731.664 646927.881

T100 503689.203 646930.307

T101 503693.488 646942.081

T102 503699.3922 646957.3984

T103 503723.0718 646979.3577

T104 503770.7616 647000.5907

T105 503833.4113 647019.3725

T106 503854.8678 647024.7328

T107 503860.8184 647039.9

T108 503858.1429 647043.9996

T109 503837.7474 647066.7218

T110 503797.701 647099.508

ТАЈФА АРХИТЕКТИ ДООЕЛ - КУМАНОВО



ОПШТ АКТ ЗА СЕЛО СТРИМНИЦА, ОПШТИНА ЖЕЛИНО

T111 503752.4886 647134.4854

T112 503752.4886 647134.4854

T113 503741.235 647148.838

T114 503730.696 647138.09

T115 503711.194 647121.687

T116 503698.913 647107.283

T117 503689.374 647110.871

T118 503680.502 647117.77

T119 503678.1571 647121.0239

T120 503671.673 647126.573

T121 503666.696 647130.74

T122 503655.312 647136.234

T123 503650.833 647139.001

T124 503644.651 647142.599

T125 503627.125 647155.055

T126 503611.714 647162.267

T127 503604.718 647173.355

T128 503600.597 647176.361

T129 503593.328 647183.712

T130 503590.255 647188.32

T131 503595.637 647208.546

T132 503591.28 647211.105

T133 503589.486 647217.505

T134 503587.177 647222.369

T135 503585.83 647226.515

T136 503583.031 647230.269

T137 503577.597 647240.388

T138 503571.157 647253.333

T139 503570.211 647267.084

T140 503571.89 647267.589

T141 503592.486 647274.672

T142 503583.67 647285.195

T143 503561.542 647320.921

T144 503561.542 647320.921

T145 503561.542 647320.921

T146 503555.476 647319.139

T147 503539.029 647324.642

T148 503535.7231 647359.4258

T149 503537.491 647377.144

T150 503528.042 647395.456

T151 503524.46 647417.705
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T152 503514.367 647438.985

T153 503496.5603 647461.7127

T154 503471.918 647482.247

T155 503449.413 647496.768

T156 503406.566 647511.216

T157 503375.093 647524.187

T158 503354.61 647527.498

T159 503320.454 647526.648

T160 503291.57 647521.196

T161 503281.634 647517.662

T162 503270.096 647515.835

T163 503258.7661 647511.7614

T164 503249.656 647506.306

T165 503245.341 647503.129

T166 503239.434 647499.045

T167 503226.487 647494.962

T168 503201.279 647488.611

T169 503186.289 647490.425

T170 503171.408 647490.861

T171 503160.733 647492.223

T172 503150.282 647494.946

T173 503136.654 647492.677

T174 503122.573 647499.03

T175 503113.718 647498.349

T176 503105.9919 647501.5247

T177 503105.54 647507.424

T178 503104.494 647518.468

T179 503107.328 647536.005

T180 503114.972 647555.521

T181 503117.519 647560.612

T182 503119.5 647565.136

T183 503112.705 647596.25

T184 503109.876 647628.21

T185 503060.573 647674.155

T186 503060.573 647674.155

T187 503022.06 647689.145

T188 502986.952 647694.236

T189 502939.948 647688.014

T190 502904.555 647671.609

T191 502889.544 647662.274

T192 502851.618 647631.241
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T193 502823.55 647594.913

T194 502809.511 647562.971

T195 502805.315 647512.782

T196 502806.5389 647475.6068

T197 502761.0942 647502.888

T198 502766.314 647520.717

T199 502767.85 647526.311

T200 502766.105 647535.225

T201 502762.069 647553.344

T202 502754.619 647578.633

T203 502735.437 647613.331

T204 502709.861 647649.78

T205 502691.456 647685.57

T206 502674.655 647718.725

T207 502667.032 647724.912

T208 502677.27 647739.897

T209 502687.748 647759.163

T210 502694.6925 647767.1102

T211 502691.287 647770.086

T212 502706.934 647789.512

T213 502732.084 647811.386

T214 502751.574 647828.504

T215 502770.601 647847.979

T216 502723.43 647879.346

T217 502673.718 647909.832

T218 502639.059 647931.697

T219 502609.613 647949.08

T220 502609.613 647949.08

T221 502596.503 647931.337

T222 502594.237 647927.852

T223 502577.505 647906.231

T224 502560.3 647880.808

T225 502548.679 647863.489

T226 502503.713 647890.132

T227 502460.843 647916.589

T228 502420.447 647940.949

T229 502391.307 647958.736

T230 502381.259 647944.961

T231 502371.576 647932.105

T232 502362.172 647918.131

T233 502352.424 647905.205
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T234 502334.16 647881.06

T235 502319.205 647864.041

T236 502303.545 647852

T237 502284.9 647839.87

T238 502260.804 647825.264

T239 502281.049 647813.94

T240 502302.874 647799.938

T241 502328.817 647782.852

T242 502324.928 647772.212

T243 502324.369 647770.239

T244 502318.098 647750.225

T245 502313.211 647734.636

T246 502310.294 647724.175

T247 502305.313 647703.765

T248 502298.065 647685.012

T249 502331.545 647674.549

T250 502373.614 647665.632

T251 502401.427 647660.485

T252 502422.356 647658.47

T253 502451.824 647650.016

T254 502445.063 647638.149

T255 502434.87 647608.139

T256 502420.318 647566.126

T257 502405.439 647523.914

T258 502391.511 647485.258

T259 502384.5333 647468.8354

T260 502398.105 647463.069

T261 502386.674 647442.189

T262 502374.794 647421.919

T263 502368.215 647410.675

T264 502384.872 647402.286

T265 502401.669 647393.943

T266 502427.277 647381.773

T267 502444.63 647373.498

T268 502472.116 647360.757

T269 502487.434 647354.164

T270 502508.463 647345.479

T271 502517.513 647341.142

T272 502517.357 647333.92

T273 502529.576 647330.529

T274 502543.152 647324.256
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T275 502567.258 647313.236

T276 502602.22 647295.267

T277 502611.787 647288.921

1.3. ИСТОРИЈАТ НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПОДРАЧЈЕТО ОПФАТЕНО СО
ОПШТИОТ АКТ
Подрачјето на планскиот опфат на Општиот акт за село Стримница се наоѓа во

рамките на границите на општина Желино и за истото имало претходно изработен
Општ  акт  под  чии  услови  ќе  се  врши  изградбата  во населено  место Стримница,
општина Желино усвоен со одлука на Советот на Општина Желино бр. 07-486/5 од
30.11.1999год.

1.4. ОПИС НА НАМЕНИ СПОРЕД ДЕФИНИРАНИ НАМЕНСКИ ЗОНИ
Во  рамките  на  планскиот  опфат  на  Општиот  акт  за  село  Стримница  се

дефинираат следните класи на намена на земјиштето и градбите на:

Група на класа на намена A – Домување, односно Основните класи на намени:
А0 – Домување со посебен режим
А1 – Домување во станбени куќи (селско-стопански дворови)
А3 – Групно домување

Група на класа на намена Б – Комерцијални и деловни намени,  односно
Основната класа на намени:

Б1 – Мали комерцијални и деловни намени

Група на класа на намена В – Јавни институции, односно Основните класи на
намени:

В1 – Образование и наука
В5 – Верски институции

Група  на  класа  на  намена Г  –  Производство,  дистрибуција  и  сервиси,
односно Основната класа на намени:

Г2 – Лесна и незагадувачка индустрија

Група на класа на намена Д – Зеленило и рекреација,  односно Основните
класи на намени:

Д4 – Меморијални простори

Група на класа на намена Е – Инфраструктура, односно Основните класи на
намени:

Е1 – Комунална инфраструктура – Сообраќајна инфраструктура
Е2 – Комунална супраструктура – Трафостаница
Е2 – Комунална супраструктура – Бензиска пумпна станица.

1.5. ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ГРАДБА, РАЗВОЈ И КОРИСТЕЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕТО
ВО РАМКИ НА НАМЕНСКИТЕ ЗОНИ
Општите услови за градба, развој  и користење на земјиштето во рамките на

утврдените наменски зони во графичкиот приказ, се вршат според конкретните услови
на  лице  место,  одредбите пропишани  во  Предлог  – одлуката  за  утврдување  на
условите за начинот на градењето во село Стримница, општина Желино, Законот за
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просторно  и  урбанистичко  планирање  и  подзаконските  акти  кои  произлегуваат  од
истиот закон.

Формирањето  на градежните парцели, површините за  градба,  висината  на
објектите, процентот на изграденост и коефициент на искористеност треба да биде во
согласност  со  Правилникот  за  стандарди и  нормативи за  урбанистичко планирање
(Сл.весник на РМ, бр. 63/12, 126/12, 19/13, 95/13, 37/14, 125/14 и 148/14).

При формирањето на градежните парцели потребно е да се почитуваат имотно
правните  односи, односно  една  или  повеќе  катастарски  парцели  да  преставуваат
градежна парцела.

Површината  за  градење  може да  се  протега  во  рамки  на  една  или  повеќе
катастарски парцели, при што минималното растојание од површината за градење до
границата на парцелата кон постоечката сообраќајница не треба да е помало од три
(3)  метри,  согласно  член  84-а  од  Правилникот  за  стандарди  и  нормативи  за
урбанистичко  планирање (Сл.весник  на  РМ,  бр.  63/12,  126/12,  19/13,  95/13,  37/14,
125/14 и 148/14).

При спроведување на општиот акт, да се почитуваат во целост одредбите од
Законот за води (Сл.весник на РМ, бр. 87/08, 06/09, 161/09, 83/10, 51/11, 44/12, 23/13 и
163/13) во однос на водотеците во опфатот на општиот акт.

1.6. НАЧИН НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ИНФРАСТРУКТУРНИТЕ ВОДОВИ И
ГРАДБИ
Постојната  инфраструктурна  мрежа  (водовод,  канализација  и  електрика)  да

овозможи да се приклучи на мрежата секој објект со основна група на класи на намена
А  –  Домување,  Б  –  Комерцијални  и  деловни  намени,  В  -  Јавни  институции  и  Г-
Производство, дистрибуција и сервиси и Е2-  Комунална супраструктура – Бензиска
пумпна страница.

За објектите со  група на класа на намена Г -  производство,  дистрибуција и
сервиси и  Е2-  Комунална  супраструктура  –  Бензиска  пумпна  страница, доколку
капацитетите на постојната инфраструктура не задоволуваат, се изработува Проект за
инфраструктура.

Проект  за  инфраструктура се изработува согласно  член 51-а  од  Законот  за
просторно и урбанистичко планирање, (Сл. Весник на РМ, бр. 51/05,  137/07, 91/09,
124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 55/13, 163/13 и 42/14).

1.7. ПРОСТОРНА ОРГАНИЗАЦИЈА И УСЛОВИ ЗА ГРАДЕЊЕ ВО СЕЛСКИ
СТОПАНСКИ ДВОР
Со Општиот акт за село Стримница, општина Желино се дефинира просторната

организација и условите за градење во селско стопански двор. Според тоа во рамките
на градежните парцели со класа на намена А1 (Домување во станбени куќи – селско
стопански дворови) освен објектот за домување, можат да се предвидат и помошни
градби  во  функција  на  селско  стопанскиот  двор  (штали,  складишта,  гаражи  и  сл).
Урбанистичките параметри (процент на изграденост и коефициент на искористеност)
кои ги  детерминираат  условите за  градба во градежните  парцели со намена А1 –
Домување  во  станбени  куќи  -  селско  стопански  двор,  не  ги  опфаќаат  помошните
градби во функција на селско стопанскиот двор.

1.8. ОПИС НА ОСНОВНИТЕ ВЛЕЗНИ И ИЗЛЕЗНИ ПОСТОЈНИ ПРАВЦИ ВО
СЕЛОТО И НЕГОВАТА СООБРАЌАЈНА ПОВРЗАНОСТ СО ПОШИРОКОТО
ОКРУЖУВАЊЕ
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Со  Општиот акт  за  село Стримница,  Општина  Желино се дефинираат  и
потврдуваат сите постојни влезни и излезни правци во селото и неговата сообраќајна
поврзаност со поширокото опкружување.

Покрај  предметниот  опфат  не  поминува  ниту  еден  државен  пат  (автопат,
магистрален, регионален пат).

Селото Стримница е  поврзано  со  следните  влезно  -  излезни  правци  со
поширокото опкружување:

- на запад од/кон село Фалише,
- на север од/кон село Фалише и село Сараќино,
- на северо-исток од/кон село Желино и село Долна Лешница,
- на југо-запад од/кон село Челопек.

1.9. СООБРАЌАЈНИ УСЛОВИ ЗА ПРИСТАП ДО ГРАДБИТЕ И НАЧИН НА
РЕШАВАЊЕ НА СТАЦИОНАРНИОТ СООБРАЌАЈ
Колскиот пристапот  до  градбите  и  начинот  на  решавање  на  стационарниот

сообраќај  треба  да е  во согласност  со Правилникот  за  стандарди и  нормативи  за
урбанистичко планирање (Сл.  Весник на РМ, бр.  63/12,  126/12,  19/13,  95/13,  37/14,
125/14 и 148/14).

Стационарниот сообраќај – паркирањето да се решава во рамки на сопствената
градежна парцела. Потребниот број на паркинг места да се утврди согласно член бр.
59  и  61  од Правилникот  за  стандарди  и  нормативи  за  урбанистичко  планирање
(Сл.весник  на  РМ,  бр.  63/12,  126/12,  19/13,  95/13,  37/14,  125/14  и  148/14).
Обезбедувањето  на  потребниот  број  на  паркинг  места  е  основен  услов  за
постигнување  на  максимално  дозволените  урбанистички  величини  и  параметри
(процент на изграденост, коефициент на искористеност, висина на венец и катност).

Доколку не се обезбеди колски пристап до парцелата и ако инвеститорот не
може сам да го обезбеди, во тој случај не може да се утврдат услови за градба.

***
Работен тим:
_________________________________

м-р Биљана Спиркоска, дипл.инж.арх. овластување бр: 0.0369
раководител и потписник на Општиот Акт

_________________________________

м-р Стефан Лазаревски, дипл.инж.арх. овластувањебр: 0.0368
соработник на Општиот Акт

_________________________________

Марија Лазаревска, дипл.инж.арх.

соработник на Општиот Акт

_________________________________

Сања Лилиткин, дипл.инж.арх.

соработник на Општиот Акт
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2. НУМЕРИЧКИ ДЕЛ
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Нумерички податоци:

Група на класа на намени Површина (xa) Процент (100%)
А – Домување 101.90 82.10

Б – Комерцијални и деловни намени 0.07 0.06
В – Јавни институции 5.64 4.54

Г – Производство, дистрибуција и сервиси 6.65 5.36
Д – Зеленило и рекреација 1.66 1.34

Е – Инфраструктура 8.20 6.60
Вкупно 124.12 100

***

Работен тим:

_________________________________

м-р Биљана Спиркоска, дипл.инж.арх. овластување бр: 0.0369
раководител и потписник на Општиот Акт

_________________________________

м-р Стефан Лазаревски, дипл.инж.арх. овластувањебр: 0.0368
соработник на Општиот Акт

_________________________________

Марија Лазаревска, дипл.инж.арх.

соработник на Општиот Акт

_________________________________

Сања Лилиткин, дипл.инж.арх.

соработник на Општиот Акт
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3. ГРАФИЧКИ ДЕЛ
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- ГРАНИЦА НА СЕЛО

- ГРАНИЦА НА ПОДРАЧЈЕ СО ИСТА НАМЕНА НА ЗЕМЈИШТЕТО - НАМЕНСКА ЗОНА

В - ЈАВНИ ИНСТИТУЦИИ
В1 – Образование и наука

В5 – Верски институции

А0 – Домување со посебен режим

А1 – Домување во станбени куќи

(селско-стопански дворови)

А3 – Групно домување

E - ИНФРАСТРУКТУРА
Е2 – Комунална супраструктура - Трафостаница

ГРУПА НА КЛАСА НА
НАМЕНА

ПОВРШИНА (ха) Процент (100%)

A - Домување 101.90 82.10

Б- Комерцијални и деловни

намени
0.07 0.06

В - Јавни институции 5.64 4.54

Г - Производство,

дистрибуција и сервиси
6.65 5.36

Д - Зеленило и рекреација 1.66 1.34

Е - Инфраструктура 8.20 6.60

Вкупно 124.12 100

НУМЕРИЧКИ ПОДАТОЦИ

Д - ЗЕЛЕНИЛО И РЕКРЕАЦИЈА
Д4 – Меморијални простори
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Г2 – Лесна и незагадувачка индустрија

Б - КОМЕРЦИЈАЛНИ И ДЕЛОВНИ НАМЕНИ
Б1 – Мали комерцијални и деловни намени
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E - ИНФРАСТРУКТУРА
Е1 – Комунална инфраструктура - Сообраќајна инфраструктура

E - ИНФРАСТРУКТУРА
Е2 – Комунална супраструктура - Бензиска пумпна станица
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     E(E1)

     E(E1)

     E(E1)

     E(E1)

     E(E1)

     E(E1)

     E(E1)

     E(E1)

     E(E1)

     E(E1)

     E(E1)

     E(E1)

     E(E1)

     E(E1)

     E(E1)

     E(E1)

     E(E1)

     E(E1)

     E(E1)

     E(E1)

     E(E1)

     E(E1)

     E(E1)

     E(E1)

     E(E1)

     E(E1)

     E(E1)

     E(E1)

     E(E1)

     E(E1)

     E(E1)

     E(E1)

     E(E1)

     E(E1)

     E(E1)

     E(E1)

     E(E1)

     E(E1)

КЛАСА НА НАМЕНИ:

A - ДОМУВАЊЕ

ко
н
 с

. 
Ч

е
л
о
п
е
к

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

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

           ■ По потреба и заверена копија од други графички прилози со легенда:

      2. ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ:
           ■ Заверена копија од: општите и посебните услови за градење,параметри за спрове

дување 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.

             - табела со нумерички показатели

           ■ По потреба и заверена копија од други  услови :

      3. ПОДАТОЦИ ЗА ПОСТОЈНА ИНФРАСТРУКТУРА И ПРИКЛУЧОЦИ

изготвил: Крешнике Идризи  диa

контролирал:Мирослав Петровски диг

ГРАДОНАЧАЛНИК/PREFEKTI

FATMIR  IZAIRI

БР./NR.10-1238 од 12.12.2015 г.
KOMUNA E ZHELINËS
ОПШТИНА ЖЕЛИНО/

Желино/Zhelinë

ОПШТ АКТ за село СТРИМНИЦА
(наслов на план и  плански период)

Одлука бр.: 08-845/4 од 17.06.2015 г.
(број и датум на одлука со која е донесен планот)

Сектор за урбанизам,комунални дејности
и животна средина
(име на надлежен сектор во општината)

M=1:2500
(размер)

ИЗВОД ЗА ОПШТ АКТ ЗА СЕЛО СТРИМНИЦА
(блок/четврт/урбана единица/катастарска парцела во катастарска

 општина/улица-сообраќајница/цел плански опфат)

ИЗВОД ОД ОПШТ АКТ ЗА СЕЛО СТРИМНИЦА,
ОПШТИНА ЖЕЛИНО

Kreshni

ke Idrizi

Digitally signed by Kreshnike Idrizi 

DN: o=Opstina Zelino, c=MK, 

email=kreshnikeidrizi@gmail.com, 

sn=Idrizi, givenName=Kreshnike, 

cn=Kreshnike Idrizi 

Date: 2016.01.25 10:59:54 +01'00'

Mirosla

v 

Petrovs

ki

Digitally signed by 

Miroslav Petrovski 

DN: o=Opstina Zelino, 

c=MK, 

email=miroslavpetrovsk

i1@live.com, 

sn=Petrovski, 

givenName=Miroslav, 

cn=Miroslav Petrovski 

Date: 2016.01.25 

11:03:27 +01'00'

Fatmi

r Izairi

Digitally signed by 

Fatmir Izairi 

DN: o=Opstina Zelino, 

c=MK, 

email=fatmir.izairi@g

mail.com, sn=Izairi, 

givenName=Fatmir, 

cn=Fatmir Izairi 

Date: 2016.01.25 

11:04:26 +01'00'
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2) НУМЕРИЧКИ ДЕЛ

2.1 Нумерички показатели

Табела со нумерички показатели за постојна намена на земјиштето

НАМЕНА (м²) 

А В Г Д Е 
Водени 
текови 

Неизградено 
земјиште 

Вкупно 
А1 В1 В5 Г2 Д2 Д4 Е1 

703989 37016 8755 16465 1107 16606 81822 23393 626547 
1515700 

703989 45771 16465 17713 81822 23393 626547 

Површина на плански опфат 151.57 ха 











А Г Е

А1 В1 В5 Г2 Д2 Д4 Е1

703989 37016 8755 16465 1107 16606 81822 23393 626547

703989 16465 81822 23393 626547

Вкупно

1515700
45771 17713

Површина на плански опфат 151.57 ha

НАМЕНА (m²)

В Д Водени 

текови

Неизградено 

земјиште
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Б. ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА  НА УПС СТРИМНИЦА 

 ВИД НА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Урбанистичкиот план за село Стримница, во општина Желино (2017 –  2027), 
се изработува врз основа на член 12, од Законот за просторно и урбанистичко 
планирање (“Сл.Весник на РМ бр.199/14, 44/15, 193/15, 31/16 и 163/16), 
Правилникот за поблиска содржина, размер и начин на обработка на генерален 
урбанистички план, детален урбанистички план, урбанистички план за село, 
урбанистички план вон населено место и мрегулациски план на генерален 
урбанистички план, формата, содржината и начинот на обработка на 
урбанистичко-плански документации и архитектонско-урбанистичкиот проект и 
содржината, формата и начинот на обработка на проектот за инфраструктура 
(“Сл.Весник на РМ бр. 142/15) и Правилникот за стандарди и нормативи за 
урбанистичко планирање (“Сл.Весник на РМ бр142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 
35/16, 99/16 и 134/16) и другата законска регулатива од областа на уредувањето 
на просторот и урбанистичкото планирање. 
Подрачјето на планскиот опфат претставува населениот дел на село 
Стримница. Предметниот плански опфат на УПС Стримница е со површина од 
151,57 ха. 
За Урбанистичкиот план за село дефиниран е плански период од 10 години, 
односно за оваа УПС Стримница планскиот период е 2017-2027 година. 

1. ГЕОГРАФСКА И ГЕОДЕТСКА МЕСТОПОЛОЖБА НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ

Границата на планскиот опфат на Урбанистичкиот план за село Стримница, во 
општина Желино (2017 – 2027), во графичкиот дел од планската документација е 
прикажана со линија која ги поврзува сите прекршни точки, за кои прекршни точки 
може да се отчитаат координатите од векторизираната дигитализирана ажурирана 
геодетска подлога врз која е изработен  графичкиот прилог.Кординатите на 
прекршните точки се дадени табеларно по Х и У оска. Предметниот плански 
опфат е со површина од 151,57ха.  
Границата на планскиот опфат од најсеверната точка 169 со опис во правец на 
движење на часови стрелки   североисточно се совпаѓа КП 234, потоа се прекршува 
и северозападно се совпаѓа со КП 235, КП 233 и КП 211 потоа прекршува 
североисточно и се совпаѓа со КП 212 се прекршува северозападно и се совпаѓа со 
постојниот пат што води кон село Сарќино, пото прекршува кон североисток и се 
совпаѓа со КП 189, се прекршува кон југо запад и се совпаѓа со КП 202 потоа го 
пресекува коритото на Река Вардар и се совпаѓа со коритото на река Вардар кон 
североисточната страна, пото прекршува северозападно и се совпаѓа со КП 470 и 
продолжува по границата на КО Желино се допрекршната точка каде опфатот се 
прекршува кон исток до нај источната точка 39 (х=504454.0331 у= 647652,9161) се 
совпаѓа со границата со КО Желино, потоа се прекршува и североисточно се 
совпаѓа со регулационата линија на планираната станбена улица 6 се до прекршна 
точка каде продолжува да се совпаѓа со КП 738, КП 739, КП 740, КП 741, КП 735, КП 
748, КП 747, КП 746, КП 562 со до нај јужната точка 371 (х=503410.1489 
у=646374.0615), пото се прекршува југозападно и се совпаѓа со КП 835/2, КП 1064, 
КП 864, КП 1062, КП 853, КП 562, потоа прекршува кон северо запад и се совпаѓа со 
КП 375, прекршува јужно и се совпаѓа со КП 641, КП 638, КП 639, КП 630, КП 620, КП 
592, КП 591, потоа прекршува кон северозапад и се совпаѓа со КП 642, прекршува 
кон запад го пресекува патот што води кон село Челопек и се совпаѓа со КП 597, КП 
586, КП 585/1, прекршува кон југо запад и се совпаѓа со КП 584, КП 578, КП 577, КП 
576, КП 574/2, КП 573, потоа прекршува кон северозапад и се совпаѓа со коритото 
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на река Вардар се до преминот преку Река Вардар каде прекршува кон Југозапад и 
се совпаѓа со КП 307, КП 306, КП 305, Кп 304, КП 303, КП 302, КП 301, КП 300, КП 
299, КП 290, прекршува кон југозапад и се совпаѓа со КП 12, прекршува кон 
северозапад и се совпаѓа со КП 10, КП 9, КП 8, прекршува кон југозапад и се совпаѓа 
со КП 8 се до нај западната точка 200 (х=502132.6055 у= 647694.3275), потоа 
прекршува кон север и се совпаѓа со КП 5, прекршува кон северозапад и се совпаѓа 
со КП 5, КП 4, КП 3, КП 2/2, КП 2/1, КП 1, прекршува кон југозапад и се совпаѓа со КП 
1, птотоа прекршува кон северозапад и се до нај северната точка 169 се совпаѓа со 
границата КО Фалиште. 

 Во продолжение се дадени табеларно сите прекршни точки од планскиот опфат.
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р.б. X Y 
1. 503982.0049 647149.4855 
2. 503995.4371 647162.8973 
3. 504009.3065 647175.8565 
4. 504023.5975 647188.3489 
5. 504077.8799 647231.9507 
6. 504132.3731 647275.2885 
7. 504168.0985 647300.7265 
8. 504204.0445 647325.8517 
9. 504240.2085 647350.6621 

10. 504280.2959 647377.6267 
11. 504302.3943 647391.9373 
12. 504324.7573 647405.8311 
13. 504347.3769 647419.3033 
14. 504370.2451 647432.3489 
15. 504376.0437 647436.8799 
16. 504381.3915 647441.9351 
17. 504386.2415 647447.4697 
18. 504390.5509 647453.4349 
19. 504394.2815 647459.7783 
20. 504397.4007 647466.4435 
21. 504399.8807 647473.3721 
22. 504401.6995 647480.5027 
23. 504402.8415 647487.7727 
24. 504403.2963 647495.1175 
25. 504403.0599 647502.4727 
26. 504402.1345 647509.7733 
27. 504386.9679 647542.0701 
28. 504381.7751 647554.5781 
29. 504372.7681 647569.6081 
30. 504365.9371 647582.0761 
31. 504356.1781 647602.5771 
32. 504351.2361 647613.6611 
33. 504358.6031 647622.8131 
34. 504369.0301 647628.1381 
35. 504398.1091 647638.7661 
36. 504424.6241 647645.2101 
37. 504435.1051 647646.6771 
38. 504447.3541 647650.6341 
39. 504454.0331 647652.9161 
40. 504453.2191 647658.5671 
41. 504446.2671 647666.0651 
42. 504421.1511 647692.6801 
43. 504411.2771 647716.0951 
44. 504414.1561 647732.5041 
45. 504423.9873 647742.4700 
46. 504422.7761 647746.0591 

р.б. X Y 
47. 504408.0241 647759.5581 
48. 504400.2086 647766.3748 
49. 504386.6421 647788.2611 
50. 504336.3821 647792.3761 
51. 504289.9747 647807.9103 
52. 504283.9857 647805.0969 
53. 504252.9125 647810.3979 
54. 504207.2157 647808.0985 
55. 504178.9609 647815.3457 
56. 504145.2807 647819.1751 
57. 504105.5919 647813.8847 
58. 504068.7699 647798.9583 
59. 504042.3865 647782.0043 
60. 504021.8983 647749.0511 
61. 504014.4873 647715.9329 
62. 504009.8111 647692.0179 
63. 504004.7197 647666.9049 
64. 504000.1829 647642.2449 
65. 503994.7183 647617.7495 
66. 503986.2145 647592.2773 
67. 503975.1617 647574.5039 
68. 503966.2459 647554.3539 
69. 503952.1395 647522.4047 
70. 503942.1477 647502.0099 
71. 503932.2716 647481.3910 
72. 503934.7501 647477.2843 
73. 503926.2491 647460.5369 
74. 503913.9437 647445.5257 
75. 503903.9015 647440.0177 
76. 503893.5049 647435.2111 
77. 503882.8033 647431.1291 
78. 503871.8469 647427.7907 
79. 503860.6873 647425.2115 
80. 503847.3367 647424.0527 
81. 503833.9503 647423.4341 
82. 503820.5497 647423.3565 
83. 503812.1051 647423.9293 
84. 503803.6417 647424.0443 
85. 503795.1845 647423.7013 
86. 503786.7583 647422.9009 
87. 503773.3400 647418.0087 
88. 503766.8199 647418.0140 
89. 503762.2319 647416.3411 
90. 503739.5763 647405.5783 
91. 503691.5351 647381.5175 
92. 503679.6177 647374.4481 
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р.б. X Y 
93. 503663.7395 647366.2867 
94. 503634.3265 647329.4839 
95. 503616.9909 647342.3943 
96. 503607.5399 647344.7815 
97. 503602.0247 647327.4529 
98. 503592.5361 647320.1631 
99. 503579.9843 647319.3195 

100. 503561.4673 647321.0613 
101. 503555.3145 647319.1835 
102. 503538.8351 647324.6943 
103. 503535.5859 647359.4129 
104. 503537.5125 647377.6123 
105. 503528.1789 647395.6789 
106. 503524.4601 647417.7051 
107. 503514.3671 647438.9851 
108. 503496.5171 647461.8651 
109. 503471.9313 647482.3839 
110. 503449.2029 647497.0063 
111. 503406.5589 647511.2511 
112. 503375.0615 647524.4461 
113. 503353.5535 647527.6407 
114. 503320.4775 647526.7921 
115. 503291.6519 647521.5081 
116. 503281.6799 647517.8867 
117. 503269.7281 647515.8735 
118. 503258.7065 647511.9269 
119. 503249.6417 647506.4701 
120. 503239.0883 647499.0517 
121. 503226.3313 647494.9775 
122. 503200.9769 647489.0217 
123. 503186.1557 647490.2779 
124. 503171.3343 647490.9073 
125. 503160.7983 647492.4691 
126. 503149.9861 647495.1219 
127. 503136.5575 647493.0275 
128. 503122.8149 647499.1975 
129. 503113.8139 647498.5449 
130. 503105.7927 647501.6067 
131. 503105.7927 647506.6237 
132. 503105.1705 647518.5793 
133. 503107.2435 647536.1671 
134. 503114.9971 647555.4985 
135. 503119.8203 647564.9611 
136. 503113.1887 647596.5583 
137. 503110.4821 647628.4021 
138. 503060.5731 647674.1551 
139. 503087.7005 647693.9301 

р.б. X Y 
140. 503113.7441 647718.4723 
141. 503089.5505 647741.5605 
142. 503078.5421 647754.5491 
143. 503068.0487 647766.6303 
144. 503062.1887 647772.3253 
145. 503053.0519 647780.7189 
146. 503046.5365 647786.6367 
147. 503036.0239 647794.6521 
148. 502994.9145 647824.7907 
149. 502954.2451 647853.7163 
150. 502925.9055 647874.1515 
151. 502903.4995 647888.8765 
152. 502862.7669 647917.2339 
153. 502844.3097 647930.7733 
154. 502834.0683 647918.1063 
155. 502826.3625 647906.7183 
156. 502818.3201 647895.9463 
157. 502811.7241 647887.9087 
158. 502804.8899 647880.0729 
159. 502798.1453 647873.3341 
160. 502791.5621 647866.4379 
161. 502728.3425 647908.2207 
162. 502700.5381 647925.0743 
163. 502657.4559 647950.0087 
164. 502624.5647 647969.8735 
165. 502609.8161 647949.2301 
166. 502596.6061 647931.4449 
167. 502577.4575 647906.1831 
168. 502491.4375 647955.6793 
169. 502417.3757 647997.9639 
170. 502390.7557 647959.2679 
171. 502381.0895 647945.5905 
172. 502371.4167 647932.7177 
173. 502362.2089 647918.7853 
174. 502352.3625 647905.5451 
175. 502334.2947 647881.7917 
176. 502319.4713 647864.3541 
177. 502303.5451 647852.0001 
178. 502285.0631 647839.5553 
179. 502261.3025 647824.8841 
180. 502280.9835 647814.0915 
181. 502303.0271 647800.0031 
182. 502329.0059 647782.9317 
183. 502324.4387 647770.4049 
184. 502313.4131 647734.8013 
185. 502310.3631 647724.0331 
186. 502305.2055 647703.9371 
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р.б. X Y 
187. 502296.7895 647682.2979 
188. 502280.6871 647687.7617 
189. 502264.9381 647692.7331 
190. 502249.0545 647697.2563 
191. 502233.0493 647701.3281 
192. 502220.9671 647703.5127 
193. 502208.7973 647705.1381 
194. 502196.5653 647706.2011 
195. 502184.2973 647706.6993 
196. 502175.6335 647706.0037 
197. 502167.0467 647704.6583 
198. 502158.5853 647702.6707 
199. 502150.2975 647700.0521 
200. 502132.6055 647694.3275 
201. 502138.1951 647690.8691 
202. 502135.4751 647687.1481 
203. 502179.6105 647666.1803 
204. 502198.5983 647660.2107 
205. 502242.4267 647636.3033 
206. 502271.1067 647618.7225 
207. 502262.5001 647596.6717 
208. 502251.9963 647576.4257 
209. 502245.8243 647567.8717 
210. 502235.5835 647554.3271 
211. 502256.9345 647539.3309 
212. 502293.8119 647516.7897 
213. 502318.6187 647502.2285 
214. 502353.9573 647483.3765 
215. 502384.5099 647468.7615 
216. 502398.1051 647463.0691 
217. 502386.6699 647442.3729 
218. 502374.6077 647422.1785 
219. 502368.2931 647410.6085 
220. 502384.2453 647402.4847 
221. 502401.6481 647394.1079 
222. 502427.3485 647381.8673 
223. 502444.7397 647373.6029 
224. 502472.1815 647360.8335 
225. 502487.4913 647354.2921 
226. 502508.5661 647345.5027 
227. 502517.5131 647341.1421 
228. 502517.3571 647333.9201 
229. 502529.5760 647330.5290 
230. 502543.3633 647324.2301 
231. 502567.3191 647313.2315 
232. 502593.5747 647299.4703 
233. 502602.0407 647295.3419 

р.б. X Y 
234. 502611.7870 647288.9210 
235. 502623.1580 647282.3070 
236. 502633.6820 647274.5100 
237. 502638.6060 647271.2880 
238. 502646.9755 647264.5733 
239. 502659.9723 647253.8931 
240. 502675.2487 647239.9939 
241. 502688.4885 647229.2817 
242. 502696.3555 647222.5983 
243. 502729.0887 647242.6031 
244. 502739.1681 647245.9717 
245. 502760.9871 647257.5521 
246. 502764.8967 647259.3847 
247. 502771.8901 647250.9451 
248. 502766.9061 647246.5905 
249. 502761.4569 647242.8341 
250. 502655.2173 647177.9161 
251. 502645.8069 647150.5615 
252. 502641.7163 647143.9943 
253. 502626.5607 647114.1415 
254. 502616.0421 647091.5509 
255. 502606.5993 647076.7437 
256. 502592.4147 647062.4125 
257. 502553.7247 647032.1699 
258. 502500.7251 647018.1133 
259. 502491.1719 647016.0473 
260. 502479.9963 647011.0033 
261. 502461.6339 646996.9285 
262. 502452.4993 646979.3111 
263. 502445.3009 646960.8361 
264. 502443.5333 646953.0437 
265. 502450.0193 646949.1797 
266. 502464.5645 646943.1425 
267. 502479.3173 646928.6439 
268. 502510.1651 646911.6143 
269. 502536.5107 646905.4353 
270. 502561.4073 646895.8807 
271. 502562.1675 646879.6899 
272. 502568.7493 646861.6387 
273. 502568.6067 646852.4997 
274. 502567.3549 646846.1213 
275. 502569.5751 646829.8503 
276. 502568.5141 646818.0187 
277. 502569.0665 646808.4489 
278. 502570.8545 646796.2211 
279. 502572.7383 646791.3705 
280. 502570.5143 646777.3373 
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р.б. X Y 
281. 502573.2563 646754.2753 
282. 502576.9743 646755.8321 
283. 502580.5645 646757.6645 
284. 502587.8445 646762.0987 
285. 502594.7725 646767.0653 
286. 502614.9315 646777.3257 
287. 502644.2507 646790.8851 
288. 502668.4169 646800.2087 
289. 502679.7487 646786.9155 
290. 502697.3941 646776.3253 
291. 502710.5205 646778.8025 
292. 502723.2569 646785.2157 
293. 502734.2425 646794.2515 
294. 502752.9803 646813.6263 
295. 502778.9379 646826.8315 
296. 502800.2713 646836.3901 
297. 502820.1119 646841.0459 
298. 502854.8567 646871.0577 
299. 502858.5683 646867.5641 
300. 502868.5157 646875.5531 
301. 502888.8043 646876.5817 
302. 502916.8891 646872.5623 
303. 502937.9613 646865.2037 
304. 502951.8341 646889.2689 
305. 502956.6809 646889.0537 
306. 502989.1979 646899.8713 
307. 503000.5805 646902.9727 
308. 503007.5763 646906.6847 
309. 503039.0301 646928.5577 
310. 503053.8325 646946.4233 
311. 503071.9803 646952.8003 
312. 503097.4493 646948.5685 
313. 503119.8379 646953.3199 
314. 503125.2187 646946.4915 
315. 503141.8293 646948.9973 
316. 503165.7141 646945.5521 
317. 503170.6131 646945.1325 
318. 503197.2935 646943.3355 
319. 503265.0629 646931.9559 
320. 503270.0297 646926.3547 
321. 503225.3545 646912.6919 
322. 503179.9803 646897.4487 
323. 503204.3503 646882.5435 
324. 503217.5717 646867.8035 
325. 503249.7617 646832.6449 
326. 503248.6659 646822.0953 
327. 503241.6871 646796.3151 

р.б. X Y 
328. 503223.1017 646789.0307 
329. 503204.9507 646775.2647 
330. 503193.5343 646773.4891 
331. 503181.6903 646782.8703 
332. 503179.9473 646780.6699 
333. 503175.3935 646776.2267 
334. 503169.1577 646748.4889 
335. 503169.6225 646741.7545 
336. 503169.0999 646733.4927 
337. 503185.5479 646730.2749 
338. 503186.5079 646715.6181 
339. 503186.9761 646700.4977 
340. 503183.5191 646686.9151 
341. 503180.6319 646671.5159 
342. 503177.5173 646658.1425 
343. 503187.7871 646640.4071 
344. 503195.2307 646631.1335 
345. 503211.2781 646620.0341 
346. 503218.9117 646618.3447 
347. 503219.2171 646615.4221 
348. 503230.4301 646617.6281 
349. 503274.1995 646610.6315 
350. 503284.7541 646602.8653 
351. 503279.6379 646590.3023 
352. 503272.8661 646578.0303 
353. 503261.9959 646563.1797 
354. 503247.0237 646549.7531 
355. 503238.2571 646537.9811 
356. 503252.8185 646526.1241 
357. 503263.7023 646513.3339 
358. 503275.5837 646499.0059 
359. 503278.7590 646493.7000 
360. 503290.0535 646472.3923 
361. 503302.6133 646457.0841 
362. 503316.1435 646442.6985 
363. 503326.7729 646453.8949 
364. 503331.9603 646445.1363 
365. 503347.4311 646418.9363 
366. 503355.7569 646406.5067 
367. 503359.4175 646403.9703 
368. 503365.3549 646393.7437 
369. 503383.8927 646385.8699 
370. 503403.1531 646380.4521 
371. 503410.1489 646374.0615 
372. 503421.0563 646376.4311 
373. 503431.9377 646386.7227 
374. 503435.3839 646390.0499 
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р.б. X Y 
375. 503442.7665 646394.7633 
376. 503455.0921 646392.8195 
377. 503457.8199 646389.7955 
378. 503464.6393 646401.2599 
379. 503473.2533 646418.9939 
380. 503479.4383 646436.4413 
381. 503483.5807 646449.3301 
382. 503488.3135 646468.6365 
383. 503493.2669 646487.6991 
384. 503499.1567 646501.9573 
385. 503503.8149 646520.9821 
386. 503510.4035 646540.3309 
387. 503515.3331 646553.3771 
388. 503521.2399 646562.0857 
389. 503524.6631 646568.8975 
390. 503537.1619 646584.2679 
391. 503542.5291 646593.8401 
392. 503550.9601 646605.2895 
393. 503566.9803 646607.4377 
394. 503577.1993 646605.4697 
395. 503596.5275 646602.4441 
396. 503604.0695 646605.4349 
397. 503610.9195 646622.4733 
398. 503611.5131 646637.8057 
399. 503597.6335 646653.5109 
400. 503597.8879 646665.7147 
401. 503595.0959 646675.8081 
402. 503590.0203 646675.0975 
403. 503578.4801 646693.5589 
404. 503568.6545 646704.4553 
405. 503571.1721 646716.2541 
406. 503583.3001 646754.0167 
407. 503593.2545 646770.9691 
408. 503604.2145 646785.8029 
409. 503632.1611 646821.7075 
410. 503650.5903 646834.3901 
411. 503673.1621 646848.9923 
412. 503686.6719 646859.3569 
413. 503692.4157 646864.2673 
414. 503693.8593 646872.8847 
415. 503692.4905 646876.9165 
416. 503721.1317 646892.6081 
417. 503737.9009 646897.5569 
418. 503776.9387 646927.2893 
419. 503785.4715 646930.8465 
420. 503793.6723 646935.1137 
421. 503801.4821 646940.0603 

р.б. X Y 
422. 503808.8449 646945.6505 
423. 503815.7079 646951.8441 
424. 503822.0215 646958.5969 
425. 503850.0403 646990.2075 
426. 503877.5067 647022.2993 
427. 503904.4125 647054.8625 
428. 503930.7497 647087.8875 
429. 503956.5103 647121.3641 
430. 503969.0247 647135.6361 
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2. ГРАНИЦИ НА БЛОКОВИ И ГРАНИЦИ НА ЗОНИ СПОРЕД НАМЕНАТА НА
ЗЕМЈИШТЕ ВО БЛОКОВИТЕ: Б1, Б2, Б3, Б4, Б5, Б6, Б7, Б8, Б9, Б10, Б11, Б12,
Б13, Б14, Б15 и Б16

Планскиот концепт е поставен врз основа анализата на просторот, анализата  на 
можностите за просторен развој и Планската програма. Планскот концепт е во 
директна зависност од големината на планскиот  опфат,  природните фактори, 
конфигурацијата на теренот и од можностите за просторна композиција, односно 
естетско обликување на просторот. Планскиот концепт е условен и од мерките за 
заштита и спасување. 
Просторот нема посебни пејсажни вредности и претставува рамничарски и ридест 
терен. Целта на планскиот концепт е да изврши хармонизација на просторните, 
создадените   и   природни   услови   и   да   предвидат наменски употреби на 
земјиштето со функционална целина, со естетска препознатливост и најважно од 
се економски оправдана. 
Целиот плански опфат е организиран во 16 блокови. Сообраќајниот концепт во 
основа е преземен од постојната состојба, а новопланираните улици се поставени 
во зависност од теренските услови и потребите за обезбедување на пристап до 
градежните парцели. 
Планираната сообраќајна мрежа овозможува нормално одвивање на сообраќајот 
во планираниот простор.  
Анализата покажува дека за потребите на развој на с. Стримница има услови  за 
рационално користење и уредување на просторот на селото. Во овој УПС, во 
графичкиот дел на планската документација дадени се границите на планираните 
16 блокови. Наменската употреба на земјиштето е во согласност со постојната 
состојба и потребите на населението за повисок стандард на живеење, 
здравствена заштита, образование, работа и комунално уредување на селото. 
Границите на зоните според намената на земјиштето се прикажани во графичките 
прилози од планската документација. 

Блок 1 

Границата на планскиот опфат на Блок 1, кој е со површина од 11,28 ха, од 
северната, североисточната и северо-западната страна се совпаѓа со  границата 
на планскиот опфат на УПС Стримница, од јужната  страна  граничини со 
осовината планираната „Станбена улица 1” (граница на опфат  на  Блок  3),  а  од  
југоисточната  страна  со  осовината  на планираната 
„Станбена улица 2” (граница на опфат на Блок 2). 
Во рамките на планскиот опфат планирани се следните наменски употреби на 
градежното земјиште: 

А1- домување во станбени куќи – селски стопански двор, со површина од 11,03 
ха; 

Како компатибилна намена на основната намена се планирани класите 
нанамена: 
Б1 – мали комерцијални и деловни намени, до 30% 
В1 – образование, до 30 % 
Б5 – хотелски комплекси, до 5 %  
Д3 – спорт и рекреација, до 30 %. 

Максималниот дозволен процент на учество на збирот на горенаведените 
поединечни класи на намени во однос на основната класа на намена во А1 – 
домување во семејни куќи може да биде до 30 %, што е во согласност со  прилог 1 
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од член 32 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање 
(“Сл.Весник на РМ бр142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 и 134/16). Оваа 
наменска зона е организиранана како современ селски стопански двор, во кој 
покрај домувањето може да се градат и стопански објекти, со што ќе се создадат 
услови за складирање и преработка на земјоделските производи и земјоделската 
механизација, одгледување на добиток за потребите на домаќинствата и слично. 

Е1 – комунална инфраструктура – улици, тротоари, пешачки улици, со 
површина од 0,25 ха 

Блок 2 

Границата на планскиот опфат на Блок 2, кој е со површина од 9,9 ха, од 
северната и североисточната страна се совпаѓа со границата на планскиот опфат 
на УПС Стримница, од источната и југоисточната страна се совпаѓа со осовината 
на регулиран водотек река Вардар (граница на опфат на Блок 4), од јужната и 
југозападна страна се совпаѓа со осовината на планираната „Станбена улица 1” 
(граница на плански опфат на Блок 3 и Блок 5), а од северозападната страна се 
совпаѓа со осовината на планираната „Станбена улица 2” (граница на плански 
опфат на Блок 2) и границата на планскиот опфат на УПС Стримница. Во рамките 
на планскиот опфат планирани се следните наменски употреби на градежното 
земјиште: 

А1- домување во станбени куќи – селски стопански двор, со површина од 8,70 
ха; 

Како компатибилна намена на основната намена се планирани класите 
нанамена: 
Б1 – мали комерцијални и деловни намени, до 30% 
В1 – образование, до 30 % 
Б5 – хотелски комплекси, до 5 %  
Д3 – спорт и рекреација, до 30 %. 

Максималниот дозволен процент на учество на збирот на горенаведените 
поединечни класи на намени во однос на основната класа на намена во А1 – 
домување во семејни куќи може да биде до 30 %, што е во согласност со  прилог 1 
од член 32 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање 
(“Сл.Весник на РМ бр142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 и 134/16). 
Оваа наменска зона е организиранана како современ селски стопански двор, во кој 
покрај домувањето може да се градат и стопански објекти, со што ќе се создадат 
услови за складирање и преработка на земјоделските производи и земјоделската 
механизација, одгледување на добиток за потребите на домаќинствата и слично. 

 Д1 – парковско зеленило, со површина од 0,05 ха 
Д2 – заштитно зеленило, со површина од 0,23 ха; 
Е1 – комунална инфраструктура – улици, тротоари, пешачки улици, со 
површина од 0,31 ха; 
Водотек - со површина од 0,66 ха; 

Блок 3 

Границата на планскиот опфат на Блок 3, кој е со површина од 13,62 ха, од 
северната и североисточната страна се совпаѓа со осовината на планираната 
„Станбена улица 1” (граница на планскиот опфат на Блок 1 и Блок 2) и границата 
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на планскиот опфат на УПС Стримница, од југозападната страна се совпаѓа со 
границата на планскиот опфат на УПС Стримница и осовината на регулиран 
водотек река Вардар (граница на планскиот опфат на Блок 6), а од источната 
страна се совпаѓа со осовината на планираната „Станбена улица 3” (граница на 
планскиот опфат на Блок 5). 
Во рамките на планскиот опфат планирани се следните наменски употреби на 
градежното земјиште: 

А1- домување во станбени куќи – селски стопански двор, со површина од 
12,61 ха; 

Како компатибилна намена на основната намена се планирани класите 
нанамена: 
Б1 – мали комерцијални и деловни намени, до 30%: 
В1 – образование, до 30 %; 
Б5 – хотелски комплекси, до 5 %  
Д3 – спорт и рекреација, до 30 %. 

Максималниот дозволен процент на учество на збирот на горенаведените 
поединечни класи на намени во однос на основната класа на намена А1 – 
домување во станбени куќи може да биде до 30 %, што е во согласност со прилог 1 
од член 32 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање 
(“Сл.Весник на РМ бр142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 и 134/16). 
Оваа наменска зона е организиранана како современ селски стопански двор, во кој 
покрај домувањето може да се градат и стопански објекти, со што ќе се создадат 
услови за складирање и преработка на земјоделските производи и земјоделската 
механизација, одгледување на добиток за потребите на домаќинствата и слично. 

Г2 – Лесна и незагадувачка индустрија, со површина од  0,59 ха ; 
Како компатибилна намена на основната намена се планирани класите 
нанамена: 
Б1 – мали комерцијални и деловни намени, до 30%; 
Б2 – големи трговски единици, до 30%; 
Б4 – деловни простори, до 10%; 
В2 – здравство и социјална заштита, до 5%; 
Д2 – заштитно зеленило, до 30%; 
Д3 - спорт и рекреација, до 30 %. 
Д4 – меморијални простори 30%;  
Г3 – сервиси, до 30%; 
Г4 – стоваришта, до 30%. 

Максималниот дозволен процент на учество на збирот на горенаведените 
поединечни класи на намени во однос на основната класа на намена Г2 – лесна и 
незагадувачка индустрија може да биде до 49 %, што е во согласност со прилог 1 
од член 32 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање 
(“Сл.Весник на РМ бр142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 и 134/16).  
Д2 – заштитно зеленило, со површина од 314м2 ха; 
Е1 – комунална инфраструктура – улици, тротоари, пешачки улици, со 
површина од 0,38 ха; 
Водотек - со површина од 40м2;
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Блок 4 

Границата на планскиот опфат на Блок 4, кој е со површина од 17,48 ха, од 
северната страна се совпаѓа со границата на планскиот опфат на УПС Стримница 
и осовината на регулиран водотек река Вардар (граница на опфат на Блок 2), од 
северозападната и западната страна се совпаѓа со осовината на регулиран 
водотек река Вардар (границата на опфат на Блок 2), од југозападната страна се 
совпаѓа со осовината на „Станбена улица   1” (границата на опфат на Блок 5), од 
јужната страна се совпаѓа со осовината на „Пристапна улица 1” (граница на опфат 
на Блок 7 и Блок 9), а од југоисточната страна со овината на „Пристапна улица 1” 
(граница на опфат  на Блок 10). 

Во рамките на планскиот опфат планирани се следните наменски употреби на 
градежното земјиште: 
А1- домување во станбени куќи – селски стопански двор, со површина од 
12,68 ха;  

Како компатибилна намена на основната намена се планирани класите 
нанамена: 
Б1 – мали комерцијални и деловни намени, до 30% 
В1 – образование, до 30 % 
Б5 – хотелски комплекси, до 5 %  
Д3 – спорт и рекреација, до 30 %. 

Максималниот дозволен процент на учество на збирот на горенаведените 
поединечни класи на намени во однос на основната класа на намена во А1 – 
домување во семејни куќи може да биде до 30 %, што е во согласност со  прилог 1 
од член 32 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање 
(“Сл.Весник на РМ бр142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 и 134/16). 
Оваа наменска зона е организиранана како современ селски стопански двор, во кој 
покрај домувањето може да се градат и стопански објекти, со што ќе се создадат 
услови за складирање и преработка на земјоделските производи и земјоделската 
механизација, одгледување на добиток за потребите на домаќинствата и слично. 
В1 – образование и наука, основно образование – со површина од 3,70 ха; 
Д2 – заштитно зеленило – со површина од 0,20 ха; 
Е1 – комунална инфраструктура – улици, тротоари, пешачки улици, со 
површина од 0,28 ха; 
Водотеци –  со површина од 0,62 ха; 

Блок 5 

Границата на планскиот опфат на Блок 5, кој е со површина од 5,75 ха, од 
североисточната страна се совпаѓа со осовината на „Станбена улица 1” (границата 
на опфат на Блок2, Блок 4 и Блок 7), од западната страна се совпаѓа со осовината 
на „Станбена улица 3” (границата на опфат на Блок  3),  а  од  јужната  страна  се 
совпаѓа  со  осовината     на      планираната 
„Станбена улица 3” (границата на опфат на Блок 6 и Блок 8). 
Во рамките на планскиот опфат планирани се следните наменски употреби на 
градежното земјиште: 

А1-домување е во станбени куќи - селски стопански двор, со површина од 3,44 ха; 



ПРЕДЛОГ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН  - ЗА СЕЛО СТРИМНИЦА, ОПШТИНА ЖЕЛИНО
ПЛАНСКИ ПЕРИОД(2017-2027) 

Тетово, ноември, 2018 год.   - 32 -    Про-инженеринг. 

Како компатибилна намена на основната намена се планирани класите 
нанамена: 
Б1 – мали комерцијални и деловни намени, до 30%: 
В1 – образование, до 30 %; 
Б5 – хотелски комплекси, до 5 % 
Д3 – спорт и рекреација, до 30 %. 

Максималниот дозволен процент на учество на збирот на горенаведените 
поединечни класи на намени во однос на основната класа на намена во А1 – 
домување во станбени куќи може да биде до 30 %, што е во согласност со прилог 1 
од член 32 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање 
(“Сл.Весник на РМ бр142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 и 134/16).  
Оваа наменска зона е организиранана како современ селски стопански двор, во кој 
покрај домувањето може да се градат и стопански објекти, со што ќе се создадат 
услови за складирање и преработка на земјоделските производи и земјоделската 
механизација, одгледување на добиток за потребите на домаќинствата и слично  
В5–всеерски институции–џамија  - со површина од 0,23 ха; 

Како компатибилна намена на основната намена се планирани класите нанамена: 
Б5 – хотелски комплекси, до 10%; 
Б1 – мали комерцијални и деловни намени, до 10%; 
Д1 – парковско зеленило, до 10 % 
Д4 – меморијални простори, до 49 %.Максималниот дозволен процент на учество на 
збирот на горенаведените поединечни класи на намени во однос на основната класа 
на намена во Б5 – верски институции - џамија може да биде до 49 %, што е во 
согласност со прилог 1 од член 32 од Правилникот за стандарди и нормативи за 
урбанистичко планирање (“Сл.Весник на РМ бр142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 
99/16 и 134/16). 
Д2 – заштитно зеленило – со површина од 0,36 ха; 
Д4 – меморијални простори – гробишта – со површина од 0,52 ха; 
Е1 – комунална инфраструктура – улици, тротоари, пешачки улици, со 
површина од 0,53ха 
Водотеци –  со површина од 0,68 ха; 

Блок 6 

Границата на планскиот опфат на Блок 6, кој е со површина од 14,48 ха, од 
северната страна се совпаѓа со осовината на планираната „Станбена улица 3” 
(границата на опфат на Блок 5), од источната страна се совпаѓа со осовината на 
планираната „Пристапна улица 2” (границата на опфат на Блок 8), од југоисточната 
страна се совпаѓа со осовината на планираната 
„Станбена улица 5” (границата на опфат на Блок 11), а од западната страна се 
совпаѓа со границата на плански опфат на УПС Стримница (осовина на регулиран 
водотек). 
Во рамките на планскиот опфат планирани се следните наменски употреби на 
градежното земјиште: 

А1- домување во станбени куќи – селски стопански двор, со површина од 
12,99 ха; 

Како компатибилна намена на основната намена се планирани класите 
нанамена: 
Б1 – мали комерцијални и деловни намени, до 30%: 
В1 – образование, до 30 %; 
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Б5 – хотелски комплекси, до 5 % 
 Д3 – спорт и рекреација, до 30 %. 

Максималниот дозволен процент на учество на збирот на горенаведените 
поединечни класи на намени во однос на основната класа на намена во Блок  6 

може да биде до 30 %, што е во согласност со прилог 1 од член 32 од Правилникот 
за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (“Сл.Весник на РМ 
бр142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 и 134/16). 
Оваа наменска зона е организиранана како современ селски стопански двор, во кој 
покрај домувањето ќе се создадат услови за складирање и преработка на 
земјоделските производи и земјоделската механизација, одгледување на добиток 
за потребите на домаќинствата и слично. 
Д2 – заштитно зеленило, со површина од 0,08 ха; 
Д4 – меморијални простори – гробишта – со површина од 0,80 ха; 
Е1 – комунална инфраструктура – улици, тротоари, пешачки улици, со 
површина од 0,40 ха; 
Водотек –  со површина од 0,22 ха; 

Блок 7 

Границата на планскиот опфат на Блок 7, кој е со површина од 0,72 ха, од 
северната страна се совпаѓа со осовината на планираната „Пристапна улица 1” 
(границата на опфат на Блок Б4), од североисточната страна се совпаѓа со 
осовинта на планираната „Станбена улица 4”, а од западната страна со осовината 
на планираната „Станбена улица 1”(границата на опфат на Блок 5). 
Во рамките на планскиот опфат планирани се следните наменски употреби на 
градежното земјиште: 

Д4 – меморијални простори – гробишта – со површина од 0,58 ха; 
Како компатибилна намена на основната намена се планирани класите 
нанамена: 
В5 – верски институции, до 40 %; 

Максималниот дозволен процент на горенаведената поединечна класа на намена 
во однос на основната класа на намена Д4 – меморијални простори – гробишта во 
Блок 7 може да биде до 40 %, што е во согласност со прилог 1 од член 32 од 
Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (“Сл.Весник 
на РМ бр142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 и 134/16). 

Е1 – комунална инфраструктура – улици, тротоари, пешачки улици, со 
површина од 0,15 м2; 

Блок 8 

Границата на планскиот опфат на Блок 8, кој е со површина од 3,98 ха, од 
северната страна се совпаѓа со осовината на планираната „Станбена улица 3” 
(границата на опфат на Блок 5), од североисточната страна се совпаѓа со 
осовината на планираната „Станбена улица 1” (границата на опфат на Блок 9, од 
западната страна се совпаѓа со осовината на планираната „Пристапна улица 2” 
(границата на  опфат на Блок 6), од јужната страна се совпаѓа со осовината на 
планираната „Станбена улица 5” (границата на опфат на Блок 11).  
Во рамките на планскиот опфат планирани се следните наменски употреби на 
градежното земјиште: 
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А1- домување во станбени куќи – селски стопански двор, со површина од 2,98 
ха; 

Како компатибилна намена на основната намена се планирани класите 
нанамена: 
Б1 – мали комерцијални и деловни намени, до 30%: 
В1 – образование, до 30 %; 
Б5 – хотелски комплекси, до 5 % 
Д3 – спорт и рекреација, до 30 %. 

Максималниот дозволен процент на учество на збирот на горенаведените 
поединечни класи на намени во однос на основната класа на намена во Блок 9 
може да биде до 30 %, што е во согласност со прилог 1 од член 32 од Правилникот 
за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (“Сл.Весник на РМ 
бр142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 и 134/16). 
Оваа наменска зона е организиранана како современ селски стопански двор, во кој 
покрај домувањето ќе се создадат услови   за складирање и преработка на 
земјоделските производи и земјоделската механизација, одгледување на добиток 
за потребите на домаќинствата и слично. 
Д4 – меморијални простори - гробишта, со површина од 0,63 ха; 

Како компатибилна намена на основната намена се планирани класите 
нанамена: 
В5 – верски институции, до 40 %; 

Максималниот дозволен процент на горенаведената поединечна класа на намена 
во однос на основната класа на намена Д4 – меморијални простори – гробишта во 
Блок 7 може да биде до 40 %, што е во согласност со прилог 1 од член 32 од 
Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (“Сл.Весник 
на РМ бр142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 и 134/16). 

Е1 – комунална инфраструктура – улици, тротоари, пешачки улици, со 
површина од 0,37 ха; 

Блок 9 

Границата на планскиот опфат на Блок 9, кој е со површина од 7,58 ха, од 
северната страна се совпаѓа со осовината на новопланираната „Пристапна улица 
1” (границата на опфат на Блок 4), од северозападната страна се совпаѓа со 
осовината на новопланираната „Станбена улица 4” (границата на опфат на Блок 
7), од југозападната страна се совпаѓа со осовината на новопланираната „ 
Станбена улица 1” (границата на опфат на Блок 8), од јужната страна се совпаѓа 
со осовината на новопланираната „Станбена улица 1” (границата на опфат на 
Блок 11) и од источната страна со осовината на каналот К1-К1 (границата на 
опфат на Блок 10).  
Во рамките на планскиот опфат планирани се следните наменски употреби на 
градежното земјиште: 
А1- домување во станбени куќи – селски стопански двор, со површина од 7,13 
ха; 

Како компатибилна намена на основната намена се планирани класите 
нанамена: 
Б1 – мали комерцијални и деловни намени, до 30%: 
В1 – образование, до 30 %; 
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Б5 – хотелски комплекси, до 5 % 
       Д3 – спорт и рекреација, до 30 %. 

Максималниот дозволен процент на учество на збирот на горенаведените 
поединечни класи на намени во однос на основната класа на намена во Блок 9 
може да биде до 30 %, што е во согласност со прилог 1 од член 32 од Правилникот 
за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (“Сл.Весник на РМ 
бр142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 и 134/16). 
Оваа наменска зона е организиранана како современ селски стопански двор, во кој 
покрај домувањето ќе се создадат услови за складирање и преработка на 
земјоделските производи и земјоделската механизација, одгледување на добиток 
за потребите на домаќинствата и слично. 
Д4 – меморијални простори - гробишта, со површина од 0,11 ха; 

Како компатибилна намена на основната намена се планирани класите 
нанамена: 
В5 – верски институции, до 40 %; 

Максималниот дозволен процент на горенаведената поединечна класа на намена 
во однос на основната класа на намена Д4 – меморијални простори – гробишта во 
Блок 7 може да биде до 40 %, што е во согласност со прилог 1 од член 32 од 
Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (“Сл.Весник 
на РМ бр142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 и 134/16). 
Е1 – комунална инфраструктура – улици, тротоари, пешачки улици, со 
површина од 0,28 ха; 
Водотек –  со површина од 0,06 ха; 

Блок 10 

Границата на планскиот опфат на Блок 10 кој е со површина од 20,12ха, од 
северната страна се совпаѓа со осовината на „Пристапна улица 5” (границата  на 
опфат на Блок 16) и границата на планскиот опфат на УПС Стримница, од 
северозападната страна се совпаѓа со осовината на „Пристапна улица 1” 
(границата на опфат на Блок 4), од западната страна се совпаѓа со осовината на 
канал К1-К1 (границата на опфат на Блок 9) и со осовината на „Станбена улица 1” 
(границата на опфат на Блок 11), од јужната страна се совпаѓа со осовината на 
„Пристапна улица 3” (границата на опфат на Блок 12), а од југоисточната страна се 
совпаѓа со осовината на „Станбена улица 1” (границата на опфат на Блок 13, Блок 
14 и Блок 15). 

Во рамките на планскиот опфат планирани се следните наменски употреби на 
градежното земјиште:  
А1- домување во станбени куќи – селски стопански двор, со површина од 
19,30 ха; 

Како компатибилна намена на основната намена се планирани класите 
нанамена: 
Б1 – мали комерцијални и деловни намени, до 30%: 
В1 – образование, до 30 %; 
Б5 – хотелски комплекси, до 5 %  
Д3 – спорт и рекреација, до 30 %. 

Максималниот дозволен процент на учество на збирот на горенаведените 
поединечни класи на намени во однос на основната класа на намена во Блок 11 
може да биде до 30 %, што е во согласност со прилог 1 од член 32 од Правилникот 
за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (“Сл.Весник на РМ 
бр142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 и 134/16). 
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Оваа наменска зона е организиранана како современ селски стопански двор, во кој 
покрај домувањето ќе се создадат услови за складирање и преработка на 
земјоделските производи и земјоделската механизација, одгледување на добиток 
за потребите на домаќинствата и слично. 

 Б2 - Големи трговски единици – со површина од 0,18ха 
Како компатибилна намена на основната намена се планирани класите 
нанамена: 
А2 – домување во станбени згради, до 40%; 
А3 – групно домување, до 40 %; 
Б5 – хотелски комплекси, до 40 %;  
Б3 – големи угостителски единици, до 40 %; 
Б4 – деловни простории, до 40 %; 
В3 – култура, до 40 %; 
В4 – државни институции, до 40 %. 

Максималниот дозволен процент на учество на збирот на горенаведените 
поединечни класи на намени во однос на основната класа на намена во Блок 10 
може да биде до 40 %, што е во согласност со прилог 1 од член 32 од Правилникот 
за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (“Сл.Весник на РМ 
бр142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 и 134/16). 

Е1 - комунална инфраструктура – улици, тротоари, пешачки улици, со 
површина од 0,57 ха 
Водотек –  со површина од0,07 ха. 

Блок 11 

Границата на планскиот опфат на Блок 11 кој е со површина од 10,59 ха, од 
северната страна се совпаѓа со осовината на новопланираната „Станбена улица 1” 
(границата на опфат на Блок 8 и Блок 9), од северозападната страна се совпаѓа со 
осовината на „Станбена улица 5” (границата на опфат на Блок 6), од југозападната 
страна со границата на планскиот опфат на УПС Стримница, од јужната страна се 
совпаѓа со осовината на „Пристапна улица 4” (границата на опфат на Блок13) и 
од источната страна со осовината на „Станбена улица 1” (границата на опфат на 
Блок 10 и Блок 12). 

Во рамките на планскиот опфат планирани се следните наменски употреби на 
градежното земјиште: 

А1- домување во станбени куќи – селски стопански двор, со површина од 9,09 
ха; 

Како компатибилна намена на основната намена се планирани класите 
нанамена: 
Б1 – мали комерцијални и деловни намени, до 30%: 
В1 – образование, до 30 %; 
Б5 – хотелски комплекси, до 5 % 
Д3 – спорт и рекреација, до 30 %. 

Максималниот дозволен процент на учество на збирот на горенаведените 
поединечни класи на намени во однос на основната класа на намена во Блок 11 
може  да  биде  до  30  %,  што  е  во  согласност  со  прилог 1 од член 32 од 
Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (“Сл.Весник 
на РМ бр142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 и 134/16). 
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Оваа наменска зона е организиранана како современ селски стопански двор, во кој 
покрај домувањето ќе се создадат услови за складирање и преработка на 
земјоделските производи и земјоделската механизација, одгледување на добиток 
за потребите на домаќинствата и слично. 
В5 – верски институции – џамија  - со површина од 0,85 ха; 

Како компатибилна намена на основната намена се планирани класите 
нанамена: 
Б5 – хотелски комплекси, до 10%; 
Б1 – мали комерцијални и деловни намени, до 10%; 
Д1 – парковско зеленило, до 10 % 
Д4 – меморијални простори, до 49 %. 

Максималниот дозволен процент на учество на збирот на горенаведените 
поединечни класи на намени во однос на основната класа на намена во Б5 – 
верски институции - џамија може да биде до 49 %, што е во согласност со табела 2 
од член 34 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање 
(“Сл.Весник на РМ бр. 142/15). 
Д1 – парковско зеленило, со површина од 0,09ха; 
Е1 – комунална инфраструктура – улици, тротоари, пешачки улици, со 
површина од 0,56 ха. 

Блок 12 

Границата на планскиот опфат на Блок 12 кој е со површина од 2,74 ха, од 
северната страна се совпаѓа со осовината на „Пристапна улица 3” (границата  на 
опфат  на  Блок  10),  од  западната  страна     со  осовината    на 
„Станбена улица 1” (границата на опфат на Блок 11) и од југоисточната страна се 
совпаѓа со осовината на „Станбена улица 1” (границата на опфат на Блок 13). 

Во рамките на планскиот опфат планирани следните наменски употреби на 
градежното земјиште: 

А1- домување во станбени куќи – селски стопански двор, со површина од 2,47 
ха; 

Како компатибилна намена на основната намена се планирани класите 
нанамена: 
Б1 – мали комерцијални и деловни намени, до 30%: 
В1 – образование, до 30 %; 
Б5 – хотелски комплекси, до 5 %  
Д3 – спорт и рекреација, до 30 %. 

Максималниот дозволен процент на учество на збирот на горенаведените 
поединечни класи на намени во однос на основната класа на намена во Блок 1 
може да биде до 30 %, што е во согласност со табела прилог 1 од член 32 од 
Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (“Сл.Весник 
на РМ бр142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 и 134/16). 
Оваа наменска зона е организиранана како современ селски стопански двор, во кој 
покрај домувањето ќе се создадат услови за складирање и преработка на 
земјоделските производи и земјоделската механизација, одгледување на добиток 
за потребите на домаќинствата и слично. 

Е1 – комунална инфраструктура – улици, тротоари, пешачки улици, со 
површина од 0,27 ха. 
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Блок 13 

Границата на планскиот опфат на Блок 13 кој е со површина од 10,58 ха, од 
југоисточната и југозападнта страна се совпаѓа со границата на планскиот опфат 
на  УПС  Стримница,  од  северозападната  страна  со  осовината        на 
„Пристапна улица 4” (границата на опфат на Блок 11) и со осовината на „Станбена 
улица 1” (границата на опфат на Блок 10 и Блок 12) и од североисточната страна 
се совпаѓа со осовината на „Станбена улица 6” (границата на опфат на Блок 14). 

Во рамките на планскиот опфат планирани следните наменски употреби на 
градежното земјиште: 

А1- домување во станбени куќи – селски стопански двор, со површина од 
10,27 ха; 

Како компатибилна намена на основната намена се планирани класите 
нанамена: 
Б1 – мали комерцијални и деловни намени, до 30%: 
В1 – образование, до 30 %; 
Б5 – хотелски комплекси, до 5 %  
Д3 – спорт и рекреација, до 30 %. 

Максималниот дозволен процент на учество на збирот на горенаведените 
поединечни класи на намени во однос на основната класа на намена во Блок 1 
може да биде до 30 %, што е во согласност со прилог 1 од член 32 од Правилникот 
за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (“Сл.Весник на РМ 
бр142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 и 134/16). 
Оваа наменска зона е организиранана како современ селски стопански двор, во кој 
покрај домувањето ќе се создадат услови за складирање и преработка на 
земјоделските производи и земјоделската механизација, одгледување на добиток 
за потребите на домаќинствата и слично. 

Е1 – комунална инфраструктура – улици, тротоари, пешачки улици, со 
површина од 0,31 ха. 

Блок 14 

Границата на планскиот опфат на Блок 14 кој е со површина 7,65 ха, од 
југоисточната  страна  се  совпаѓа  со  границата  на  планскиот  опфат  на  УПС 

Стримница, од југозападната страна со осовината на „Станбена улица 6” 
(границата на опфат на Блок 13), од северозападната страна со осовината на 
„Станбена улица 1” (границата на опфат на Блок 10) и од североисточната страна 
со осовината на „Станбена улица 7” (границата на опфат на Блок 15). 

Во рамките на планскиот опфат планирани следните наменски употреби на 
градежното земјиште: 
А1- домување во станбени куќи – селски стопански двор, со површина од 6,68 
ха; 

Како компатибилна намена на основната намена се планирани класите 
нанамена: 
Б1 – мали комерцијални и деловни намени, до 30%: 
В1 – образование, до 30 %; 
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Б5 – хотелски комплекси, до 5 % 
Д3 – спорт и рекреација, до 30 %. 

Максималниот дозволен процент на учество на збирот на горенаведените 
поединечни класи на намени во однос на основната класа на намена во Блок 1 
може да биде до 30 %, што е во согласност со прилог 1 од член 32 од Правилникот 
за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (“Сл.Весник на РМ 
бр142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 и 134/16). 
Оваа наменска зона е организиранана како современ селски стопански двор, во кој 
покрај домувањето ќе се создадат услови за складирање и преработка на 
земјоделските производи и земјоделската механизација, одгледување на добиток 
за потребите на домаќинствата и слично. 
Д2– Заштитно зеленило– улици, со површина од 0,03 ха. 
Е1 – комунална инфраструктура – улици, тротоари, пешачки улици, со 
површина од 0,97 ха. 

Блок 15 

Границата на планскиот опфат на Блок 15, кој е со површина од 4,66 ха, од 
северозападната страна се совпаѓа со осовината на „Сервисна улица 1” 
(границата на планскиот опфат на Блок 16) и осовината на „Станбена улица 1” 
(границата на опфат на Блок 10), од југозападната страна се совпаѓа со осовината 
на „Станбена улица 7” (границата на опфат на Блок 14) и од јужноисточната и 
североисточната страна со границата на планскиот опфат на УПС Стримница. 

Во рамките на планскиот опфат планирани се следните наменски употреби на 
градежното земјиште: 

А1- домување во станбени куќи – селски стопански двор, со површина од 4,14 
ха; 

Како компатибилна намена на основната намена се планирани класите 
нанамена: 
Б1 – мали комерцијални и деловни намени, до 30%: 
В1 – образование, до 30 %; 
Б5 – хотелски комплекси, до 5 %  
Д3 – спорт и рекреација, до 30 %. 

Максималниот дозволен процент на учество на збирот на горенаведените 
поединечни класи на намени во однос на основната класа на намена во Блок 15 
може да биде до 30 %, што е во согласност со прилог 1 од член 32 од Правилникот 
за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (“Сл.Весник на РМ 
бр142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 и 134/16). 
Оваа наменска зона е организиранана како современ селски стопански двор, во кој 
покрај домувањето ќе се создадат услови за складирање и преработка на 
земјоделските производи и земјоделската механизација, одгледување на добиток 
за потребите на домаќинствата и слично. 

Е1 – комунална инфраструктура – улици, тротоари, пешачки улици, со 
површина од 0,52 ха. 
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Блок 16 

Границата на планскиот опфат на Блок 16, кој е со површина од 10,44 ха, од 
северната, североисточната и северозападната страна се совпаѓа со границата на 
планскиот опфат на УПС Стримница и од југоисточната страна се совпаѓа со со 
осовината на „Сервисна улица 1” (границата на опфат на Блок 15) и со осовината 
на „Пристапна улица 5” (границата на опфат на Блок 10). 

Во рамките на планскиот опфат планирани се следните наменски употреби на 
градежното земјиште: 

А1- домување во станбени куќи – селски стопански двор, со површина од 10,17 
ха; 

Како компатибилна намена на основната намена се планирани класите 
нанамена: 
Б1 – мали комерцијални и деловни намени, до 30%: 
В1 – образование, до 30 %; 
Б5 – хотелски комплекси, до 5 %  
Д3 – спорт и рекреација, до 30 %. 

Максималниот дозволен процент на учество на збирот на горенаведените 
поединечни класи на намени во однос на основната класа на намена во Блок 16 
може да биде до 30 %, што е во согласност со табела прилог 1 од член 32 од 
Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (“Сл.Весник 
на РМ бр142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 и 134/16). 
Оваа наменска зона е организиранана како современ селски стопански двор, во кој 
покрај домувањето ќе се создадат услови за складирање и преработка на 
земјоделските производи и земјоделската механизација, одгледување на добиток 
за потребите на домаќинствата и слично.  
Е1 – комунална инфраструктура – улици, тротоари, пешачки улици, со 
површина од 0,27 ха. 

3. ДЕМОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ

Село 

Број на жители Број на 
домаќинстава 

 Претпоставен 
број на жители 

1961 1994 2002 1994 2027 

Стримница 1042 2194 2432 350 2704 



ПРЕДЛОГ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН  - ЗА СЕЛО СТРИМНИЦА, ОПШТИНА ЖЕЛИНО
ПЛАНСКИ ПЕРИОД(2017-2027) 

Тетово, ноември, 2018 год.   - 41 -    Про-инженеринг. 

4. УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ ЗА НАМЕНСКИТЕ ЗОНИ

Во рамките на планскиот опфат на селото планирани се следните наменски употреби 
на градежното земјиште: 

 А1- домување во станбени куќи – селски стопански двор, со површина од 
133,63 ха; 

 Б2 - големи трговски единици, со површина од 0,18ха; 
В1 – образование и наука, со површина од 3,70 ха; 
В5 – верски институции - верски објекти - џамии, со површина од 1,08 ха; 
Г2  - лесна и незагадувачка индустрија, со површина од 0,59 ха; 
Д1 – парковско зеленило, со површина од 0,14 ха; 
Д2 – заштитно зеленило, со површина од 0,94 ха; 
Д4 – меморијални простори – гробишта, со површина од 2,63 ха;  
Е1 – комунална инфраструктура – улици, со површина од 6,37 ха; 
Водотеци – река, канал, поток, со површина од 2,31 ха;

Во однос на планираните урбанистички параметри: максималната височина на 
градбите, максимален број на спратови, процент на изграденост на земјиштето, 
коефициент на искористеност на земјиштето, кота на нулта плоча и густина на 
населеност, во рамките на планскиот опфат на УПС Стримница, има ограничување 
само за градбите со класа на намена А1- домување во станбени куќи – селски 
стопански двор. Согласно член 53 од Правилникот за стандарди и нормативи за 
урбанистичко планирање (“Сл.Весник на РМ бр142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 
99/16 и 134/16) максималната височина на градбите изнесува 10.20 метри,  со 
максимален број на спратови П+2+Пк, со процент на изграденост на земјиштето од 
70%. Коефициентот на искористеност на земјиштето ќе се определи со основниот 
проект или со изработка на архитектонско – урбанистички проект во зависност од 
начинот на спроведување на УПС Стримница. Котата на нулта плочата од 0-1,20 
метри ќе се определи со основниот проект или со изработка на архитектонско – 
урбанистички проект во зависност од начинот на спроведување на УПС Стримница и 
конфигурацијата на теренот.  
Планирана е густина на населеност од 60 - 80 ж/ха, во зависност од големината на 
градежните парцели.   
Урбанистичките параметри за останатите наменски употреби на градежно земјиште 
ќе се определат со основниот проект или архитектонско урбанистичкиот проект, во 
зависност од класата на намена, проектните барања и големината на градежната 
парцела. 

5. ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ГРАДЕЊЕ И РЕЖИМ НА КОРИСТЕЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕТО

Со општите услови за градење се регулира изградбата на објектите и уредувањето 
на јавните површини во рамките на планскиот опфат, како и изградбата на 
инфраструктурните водови и објекти. Изградбата на сите објекти и инфраструктурни 
водови од сообраќајната и  комуналната инфраструктура треба да биде во 
согласност со законската и подзаконската регулатива од урбанистичкото планирање 
и градењето, како техничките прописи од областите.  

Регулацината линија прикажана во графичките прилози од планската документација 
го претставува разграничувањето помеѓу градежното земјиште за општа употреба и 
парцелираното земјиште за поединечна употреба. Во овој УПС уредено е 
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растојанието помеѓу две регулациони линии, што претставува широчина на профил 
на сообраќајна инфраструктура, профил на водотек или канал. 

Градежна парцела, градежна линија  и површини за градење 
Согласно член 12 од Законот за просторно и урбанистичко планирање Законот за 
просторно и урбанистичко планирање (“Сл.Весник на РМ бр.199/14, 44/15, 193/15, 
31/16 и 163/16), не се утврдуваат градежни парцели и површини за градење, а 
катастарската парцела претставува градежна парцела. Во овој случај површината за 
градење и урбанистичките параметри се определуваат со основниот проект, а во 
согласност со стандардите и нормативите за урбанистичко планирање. 
Градежната парцела може да се состои и од две или повеќе катастарски парцели или 
во рамките на една катастарска парцела може да се формираат две или повеќе 
градежни или на една катаскарска парцела може да се формираат површини за 
градење на две или повеќе градби. Во овој случај градежната парцела, површините 
за градење и урбанистичките параметри се утврдуваат со архитектонско-
урбанистички проект од член 51 од Законот за просторно и урбанистичко планирање 
Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Сл.Весник на РМ бр.199/14, 44/15, 
193/15, 31/16 и 163/16). 
Градежната линија претставува граница на површината за градење во градежната 
парцела и ја дефинира просторната граница до која може да се гради. Градежната 
линија може да се спроведува со дозволени пречекорувања согласно член 36 од 
Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (“Сл.Весник на 
РМ бр. 142/15).  
При определување на диспозицијата на површината за градење во градежната 
парцела да се почитуваат условите пропишани во 40 од Правилникот за стандарди и 
нормативи за урбанистичко планирање планирање (“Сл.Весник на РМ бр142/15, 
217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 и 134/16). 
При определување на диспозицијата на површината за градење во градежната 
парцела непосредно до заштитната зона на 110 Кв Далновод да се почитуваат 
условите пропишани во член 103 од Правилникот за техничките нормативи за 
изградба на надземни еклектрични водови со номинален напон од 1 до 400 Кв 
(“Сл.лист на СФРЈ бр.65/1988). 

ЗАКЛУЧНИ СОГЛЕДУВАЊА ОД УСЛОВИ ЗА ПЛАНИРАЊЕ 

Условите за планирање на просторот се наменети за изработка на 
Урбанистички план за село Стримница, Општина Желино. Границата на 
планскиот опфат изнесува 157ха. Поголем дел од планскиот опфат се наоѓа во 
III заштитна зона на изворот Рашче, додека помал (во североисточниот дел) 
навлегува во П заштитна зопа. 
Условите за планирање треба да претставуваат влезни параметри и смерници 
при планирањето на просторот и поставување на планските концепции и решенија 
по сите области релевантни за планирањето на просторот, обработени во 
согласност со Просторниот план на Р. Македонија. 

Од аспект на Економски основи на просторниот развој се препорачува: 
- При спроведувањето на стратегијата за организација и користење на просторот
за економски дејности, решенијата во просторот треба да овозможат поголема 
атрактивност на просторот, заштита на природните и создадени ресурси и 
богатства, сообраќајно и информатичко поврзување, локациона флексибилност и 
почитување на објективните фактори на развојот. 
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- Реализацијата па УП за село Стримлица во општина Желино на површина 
од 157 ха, ќе биде во функција на развој на локалната економија. Меѓутоа, 
појдовна поставка за просторниот и регионалниот развој е дека за 
просторното и урбанистичкото планирање не се доволни сознанијата за 
развојот на стопанството во земјата, туку треба да се согледаат и да се 
предвидат и последиците од тој развиток врз неговото разместување во 
просторот. 
- Според определбите на Просторниот план, идниот развој и разместеност на 
економските дејности треба да базира на примена на принципите и 
стандардите за заштита на животната средина, особено нивна превентивна 
прммена и спречувањс на мегативните влијанија на производните процеси  и 
технологии врз животната и работна средина.  
- При изработката на Урбанистичкиот план за село Стримница во општина 
Желино треба да се има во предвид дека мал дел од плаискиот опфат на 
североисточната страна на селото припаѓа на Планскиот опфат на Втората 
заштитиа зона од изворот Рашче. Наведената забелешка има за цел да се 
обезбеди максимална заштита од делувањето на производните и услужни 
дејности врз овој простор кој се карактеризира со исклучителна 
повредливост  во однос на надземните и подземни води. 

Од аспект на Шуми и шумско земјиште се препорачува: 
- Co цел да се отпочне реверзибилен процес, кој се однесува на враќање на шумата 
на просторите каде таа некогаш постоела, и остварување на оптимални користи од 
земјиштето и биолошките капацитети во шумарството, неопходно е: навремено 
изведување на одгледувачките и обновителните зафати со однапред одреден 
годишен изведбен план и програма; апсолутна предност да се дава на површините 
со изразена   ерозија и терените во непосредните сливови на вештачките 
акумулации;   пошумувањето на голините да се врши со садење на автохтони видови 
на дрвја, особено околу изворите на вода предвидени за каптирање и да се врши 
пошумување на голините и земјоделските површини, покрај фреквентните патишта, 
заради заштита од зголемениот степен на загаденост. 

Од аспект на Водостопанство и водостопанска инфраструктура се 
препорачува: 
- Врз основа на "Експертиза за одредување на заштитните зони на изворот Рашче" 
завршена во 1990 год. донесена е "Одлука за утврдување на заштитните зони 
на изворот Рашче и определување на мерките за заштита". Утврдени се три 
заштитни зони со соодветен заштитен режим. 
- Плапскиот опфат па селото Стримница, општина Желино, се наоѓа во 
третата заштитна зона, а мал дел во втората заштитна зона на изворот Рашче. 

Во третата заштитна зона потребно е: 
• Примена на пролишаните услови за испуштање на отпадните води во
отворените   водотеци од II класа на местото на испуштање во непосредниот дел 
од сливот на   реката Вардар низводно од Гостивар; 
Во втората заштитна зона на изворот Рашче се забранува: 
• Користење на земјиштето на иачин и обем со кој се загрозуваат природните
вредности, квалитетот, количествато на водите и режимот на површинските и 
подземните води; 
• Депопирање и исфрлање на отпадни материи и смет надвор од организирани,
обезбедсни и контролирани депонии; 
• Испуштање на масла, токсични и радиоактивни материи;
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• Испуштање на непречистени отпадни води во водотеците и подземјето.
Испуштањето на отпадните води во површинските водотеци се дозволува после
нивниото пречистување според критериумите за водотеци од П категорија;

• Експлоатацијата на песок, камен и чакал од коритата иа бреговите на природните
водотеци, како и користењето на земјиштето на начин и во обем со кој се
загрозуваат природните вредности, квалитетот, количествата ва водите и режимот
на површивските и подземните води

• Експлоатацијата иа минерални уровини се дозволува доколку со стручна
експертиза се докаже дека нема штетно влијание врз подземните водовосни
слоеви;
- Обезбедувањето на потребните количини на вода за селото треба да се
одвива во насока на: синхронизирана изградба на водостопански објекти со кои ќе
се овозможи повеќе корисници да се снабдуваат со квалитетна вода, максимално
рационализирање на потрошувачката, оформување и одржување на заштитни зони
околу изворникот кој ќе се користи за водоснабдување на селото и дефинирање на
режим на заштита во заштитните зони;
- Доколку за водоснабдување се користат подземни води (бунари), потребно е
проучување на нивните аквифери. Користењето мора да биде врз основа на
извршени хидрогеолошки истражни работи, со што ќе  се избегне
прекумерна експлоатација на подземните води поради кое би дошло до
пореметување на нивниот режим.
- Доколку во границите на планскиот опфат на селото постојат стопански капацитети
кои од  технолошкиот  процес  испуштаат  отпадни  води  кои  поради својот
квалитет може да го  оневозможат  функционирањето  на  (идната) пречистителна
станица за отпадни води или да предизвикаат проблеми во функционирањето на
канализациската мрежа,  стопанскиот  субјект мора да изврши предтретман на
отпадните води пред да ги испушти   во канализациска мрежа на градот.

Од аспвкт на Енергетска инфраструктура се препорачува: 

- Постојниот ПОкВ вод ХЕЦ Вруток-Југохром-Запад како и ПОкВ вод ХЕЦ Вруток-
Скопје! (кој работеше на 220кВ) минуваат низ планскиот опфат на с.Стримница 
заради што при изработка на проектната и урбанистичка документација треба да се 
почитува "Правилник за технички нормативи за изградба на надземни 
електроенергетски водови со номинален напон од 1 кВ  до 400 кВ". 

- Планскиот опфат на с.Стримница нема конфликтни точки со останатите постојни и 
планирани енергетски инфраструктурни водови.

Од аспект на Урбанизација и систем на населби се препорачува: 
- Неопходно е почитување на определбите на Просторниот план во однос на 

дестимулација на проширување на градежното земјиште од една и поефикасно и 
порационално искористување на постојната ангажирана површина од друга страна; 

- При изработка на урбанистичките планови на населбите, површините за сите 
урбани содржини треба да се бараат исклучиво во рамките на постојните урбани 
опфати, а надвор од овие рамки за исклучително оправдани цели и потреби, на 
површини од послаби бонитетни класи (над IV категорија); 

- Изградбата на викенд населби, стопански зони, земјоделски и Други објекти со 
специфични намени да се насочува кон подрачја кои со планови и програми на 
општините ќе бидат определени за тие цели; 
- Усогласување на густините на населеност, изграденост и спратност, со 
принципите на хумано живеење и рационално искористување на просторот и 
урбаните содржини согласно со сите видови на заштита;

Од аспект на Домувањето се препорачува: 



ПРЕДЛОГ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН  - ЗА СЕЛО СТРИМНИЦА, ОПШТИНА ЖЕЛИНО
ПЛАНСКИ ПЕРИОД(2017-2027) 

Тетово, ноември, 2018 год.   - 45 -    Про-инженеринг. 

- Основна определба на станбената изградба во областа на домувањето за УП за 
с. Стримница, општина Желино, во планираниот период треба да биде реализација 
на зацртаните цели на концепцијата на домувањето во  зависностод потребите и 
економските можности; 
- Проекцијата на потребниот станбен простор за селото во планскиот период треба 
да се заснова на нормативите зацртани во ППРМ и тоа: 20-25 м2/жител станбена 
површина, 40-80 мг/стан (оптимална големина), 100% опременост на станот со 
инсталации и потполно елиминирање, односно замена на субстандардниот станбен 
фонд; 
Од асиекш на Јавни функции се иреиорачува: 
-  Организација  на  јавните  функции,  согласно  планираната   мрежа   на  населби, 
да поаѓа од  постојната  мрежа  на  јавните  функции  со  запазување на 
пропишаните стандарди и нормативи согласно Просторниот план на Р. Македонија 
и под претпоставка дека идниот развој на овие функции ќе се развива во согласност 
со економските,  институционални  и  други  промени  кои се во тек;

Од аспект на Индустрија се препорачува: 

- Развојот на индустријата по одделните општини, особено помалите, се очекува 
да се остварува со градба на мали, флексибилни капацитети. 
- Доколку со Урбанистичкиот план за село Стримница се планираат површини со 
производна намеиа, потребно е да бидат применети планските определби за развој 
на индустријата кои базираат на лоставките за заштита на животната средипа 
утврдена со Просторниот план на Република Македонија. 
- Индустријата, која е значајна стопанска дејност за развојот на вкупната економија, 
влијае врз квалитетот на животната средина. Во услови на усвоената развојна 
парадигма на "одржлив" развој, напорите треба да се насочат кон суштествени промени 
во стратегијата и политиката за развој и просторна алокација па индустрнски гранки 
засновани на принципите на еколошка заштита. Според филозофијата на одржлив 
развој, економскиот о д HOC no нндустрискиот развој и заштитата на животната средина 
прават единствен систем. Одржливиот развој претставува алтернатива за 
загрозепите природни и создадени вредности и за создавање на хумано општество и 
окружување. Разрешувањето на конфликтите во овој систем треба да почива на 
интеракција на релацијата простор и социо- економската компоненета на развојот. 

Од аспект на Сообраќајна мрежа и комуникациски врски се препорачува: 

Сообраќајна инфраструктура: 
- Наведените показатели ја потврдуваат добрата поставеност на локацијата во 
однос на сообраќајните правци и текови во P. Македонија. 
- При планирање да се почитува заштитна зона на патот, согласно Законот за 
јавни патишта (Сл.в. на РМ, бр. 84/08, бр. 52/09, бр. 114/09, бр.124/10, бр.23/11, 
бр.53/11, бр.44/12 и 168/12). 

Комуникациска инфраструктура: 
- Планскиот опфат на с. Стримница нема конфликтни точки со постојните и 

планирани комуникациски инфраструктурни водови. 

Од асиекш на Зашшиша на живошнаша средина се иреиорачува:
Co цел да се обезбеди заштита и унапредување на животната средина при 
изработката на Урбанистички план за село, потребно е да се почитуваат 
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одредбнте пролишани во законската регулатива од областа на заштита на 
животната средина и подзаконските акти донесени врз нивна основа. 
- Да се внимава да не дојде до искористување на земјиштето на начин и обем 
со кој би се загрозиле неговите природни вредности; 
- Да се следи и контролира присуството на загадувачки материи во воздухот со 
цел да се одржи квалитетот на воздухот во граници на дозволените нивоа на 
емисии; 
- Да се уредат зелените површини во границите на планскиот опфат, со видови 
(автохтони) со висок биоакумулативен капацитет за евентуално присутните 
загадувачки материи во воздухот и почвата; 
- Да се предвидат соодветни технички зафати за пречистување на отпадните 
води и имплементација на технологии кои ќе овозможат нивно повторно 
искористување за истата или друга намена; 
- Да се контролира квалитетот на пречистените отпадни води пред испуштање 
во најблискиот реципиент, со цел да се усогласат вредностите на концентрацијата 
на материите присутни во пречистената отпадна вода со пропишаните гранични 
вредности на максимално дозволените концентрации на материите присутни во 
реципиентот; 
- Да се превземат активности за намалување на бучавата и вибрациите од 
опремата, со цел да се избегнат негативните ефекти од бучавата и да се 
почитуваат пропишаните гранични вредности за дозволено ниво на бучава во 
животната средина; 
- Организирано управување со отпадот со цел да се минимизира негативното 
влијание врз животната средина, животот и здравјето на луѓето; 
- Создавачот и/или поседувачот на отпадни материи и емисии ги сноси сите 
трошоци за санација на евентуално предизвиканите нарушувања во животната 
средина; 
- Да се изведуваат енергетски ефикасни објекти и да се применуваат најдобри 
достапни технологии во процесот на производство.

Од аспект на Заштита на природното наследство се препорачува: 
На просторот предложен за изработка на Урбанистички план за село 
Стримница, Општина Желино, нема регистрирано ниту евидентирано 
природно наследство. 
- Доколку при изработка на урбанистичкиот план за село  или  при  уредувањето 
на просторот се дојде до одредени нови сознанија за природно наследство кое би 
можело да биде загрозено со урбанизацијата на овој простор, потребно е да се 
предвидат мерки за заштита на природното наследство согласно Законот за 
заштита на природата.

Од аспект на Заштита на културно наследство се препорачува: 
- Доколку при изведувањето на земјаните работи се наиде на археолошки 
артефакти, односно дојде до откривање на материјални остатоци со културно-
историска вредност, потребно е да се постапи во согласност со 
чл.65 од Законот за заштита на културно наследство (Сл.весник на РМ бр. 20/04, 
бр.71/04, бр.115/07, бр.18/11, бр.148/11 бр.23/13 и бр.137/13), односно веднаш да се 
запре со отпочнатите градежни активности и да се извести надлежната институција 
за заштита на културното наследство во смисла на чл.129 од Законот.
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Од аспект на Туризам и организација на туристички простори се 
препорачува: 
- Предметната локација припаѓа на Шарско-Полошкиот туристички регион во кој 
се утврдени 3 туристички зони и 14 туристички локалитети. На овој простор 
минува Транзитниот туристички коридор. 
- За непречен развој на вкупната туристичка понуда на ова подрачје, се 
препорачува, при идната организација  на  производните  и  услужни  дејности да се 
почитува планската оиределба утврдена со Просторниот план на Република 
Македонија за заштита на животпата среддша и остварувањење одржлив 
економски развој.

Од аспект  на  Заштита  од  воени разурнувања,   природни  и техничко 
-технолошки катастрофи се препорачува: 
- Просторот  за  кој  се  наменети  Условите  за  планирање  на        просторот  за 
изработка на Урбанистички план за село Стримница, Општина Желино, се  наоѓа во 
простори со висок степен па загрозеност од воени дејства. Согласно член 53 од 
Законот заштита и спасување (Службен весник на РМ, бр.93/12 - пречистен текст) 
задолжително треба да се применуваат мерките за заштита и спасување. 
- Задолжителна е примена на мерки за заштита од пожар. 
- Анализираниот простор се наоѓа во подрачје каде се можни потреси со јачина 
од Vlll° no Меркалиевата скала на очекувани земјотреси, што наметнува 
задолжителна примена на нормативно-правна регулатива, со која се уредени 
постапките, условите и барањата за постигнување на технички конзистентен и 
економски одржив степен на сеизмичка заштита, кај изградбата на новите објекти. 

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

Инфраструктура 
Улиците во основа се преземени од постојната состојба, со дефинирање на истите 
согласно стандардите и нормативите за урбанистичко планирање, додека 
новопланираните улици се поставени во зависност од теренските услови и 
можноста за обезбедување на пристап до градежните парцели. 
Задоволување на потребите од водоснабдување до реализација на планираната 
водоводна мрежа ќе се користат бунари. Задоволување на потребите на електрика 
и телефонија во рамките на планскиот опфат на селото ќе се врши преку 
постојните системи, водови и градби на инфраструктурата. За прифаќање на 
отпадните води, до реализација на канализациска фекална и атмосферска 
инфраструктура на ниво на планскиот опфат на селото, ќе се користат 
водонепропусни септички јами. 
Доколку за реализацијата на одредени линиски инфраструктурни објекти не е 
утврдена трасата во овој УПС реализација на истите ќе биде преку изработка на 
проект за инфраструктура од член 52 од Законот за просторно и урбанистичко 
планирање Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Сл.Весник на РМ 
бр.199/14, 44/15, 193/15, 31/16 и 163/16). 
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Сообраќајна инфраструктура 

Регулациони линии на примарната и секундарната улична мрежа 
Регулационите линии на примарната и секундараната сообраќајна мрежа се 
прикажани во графичките прилози од планската документација изработени во размер 
1: 2500. 

Планско решение на сообраќајната мрежа 
Сообраќајниот концепт во основа е преземен од постојната состојба, при што 
постојните и новопланираните улици се дефинирани во согласност со теренските 
услови и Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање 
(“Сл.Весник на РМ бр142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 и 134/16). 

 Во рамките на планскиот опфат се планираат станбени и пристапни улици со 
следниот профил: 
o Сервисна улица 1 со профил (2х3,5 м коловоз + 2х(1,5 м)  тротоар= 10,00 м)
o Станбена улица 1, Станбена улица 2, Станбена улица 3, Станбена улица 4,

станбена улица 5, станбена улица 6 и станбена улица 7 со профил (2х2,75 м 
(коловоз) + 2х1,5м (Тротоар) = 8,5м) 

o Пристапна улица 1, Пристапна улица 2, Пристапна улица 3, Пристапна улица 4
и Пристапна улица 5 со профил од 5,5 м. 

Паркирање 
Планирано е потребниот број на паркинг места да се обезбеди во сопствената 
градежна парцела. Потребниот број на паркинг места и димензионирањето на 
истите ќе биде решено согласно со член 58 и член 59 од Правилникот за 
стандарди и нормативи за урбанистичко планирање планирање (“Сл.Весник на РМ 
бр142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 и 134/16). 
Анализата за потребниот број на паркинг места да се направи при изработка на 
план за парцелација и план на намена земјиштето и градбите за секој блок 
поединечно. Обезбедувањето на потребниот број на паркинг места во сопствена 
парцела ќе биде основен услов за изградба до максимално дозволената висина и 
површина на градбата. 
- Површината за паркирање со пристап на едно патничко моторно возило со 4+1 

седишта треба да изнесува од 25 до 35 м2. 
- Површината за паркирање со пристап на едно лесно товарно возило треба да 

изнесува од 53 до 72 м2 
- Површината за паркирање со пристап на еден единечен автобус треба да 

изнесува од 60 до 81м2. 
- Површината за паркирање со пристап на едно тешко товарно возило или 

зглобен автобус треба да изнесува од 63 до 90 м2. 
Горе споменатите минимални димензии се применуваат за пресметување на 
потребниот број на паркинг места од член 59 од гореспоменатиот Правилник  при 
спроведување на урбанистичките планови, кога се изработува проектна 
документација за градбите врз основа на која се издава одобрението за градба. 
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Нивелмански план 
Како составен дел на планот е изработен Нивелациски план на уличната мрежа. 
Со нивелацискиот план се дефинирани висински коти и координати на осовински 
точки како и надолжни нагиби на нивелетите.  
На одредени траси на уличната мрежа, подолжниот пад на теренот на улиците не 
ги задоволува нормативите од минимални 0.3%, но превземен е согласно 
постоечка состојба и асфалтирани улици кај кои начинот на одведување на 
површинските атмосферски води е решен со попречен пад на коловозот и 
истекување во помоШни канали на улиците кои водат до постоечки отворени 
канали за атмосферска вода или атмосферска канализација.   

Водоснабдување 
Снабдување на објектите со вода за пиење, противпожарна вода и друго, ќе се 
врши со приклучување на постојната водоводна мрежа, во согласност со 
надлежните органи во општината. 
За постојната хидротехничка инфраструктура, од надлежната институција ЈП 
Мирмбајтја не се добиени се податоци за постојна инфраструктура. Од увидот на лице 
место По сообраќајниот коридор на локалниот пат кој ги поврзува селата постои 
примарна водоводна мрежа со ф280, од која се разгранува секундарна мрежа со ф100 
и ф80.  
Водоснабдувањето на планскиот опфат на УПС Стримница во иднина се планира од 
регионапен водовод кој е планиран да се изгради за овој регион. Се планира да се 
градат два водоводни зафати, едниот крак (на запад) за  населените  места испод 
Шар Планина, од место викано „Враца” кај село Неготино Полошко, а другиот (на 
исток) со зафат од село Ѓоновица, со траса во подножјето на Сува Гора, и нивно 
спојување во затворен систем, кај село Жеровјане. Од овај регионален водовод ќе се 
изградат прикпучни водомерни шахти за секое село посебно. Приклучокот за с. 
Стримница ќе биде кај водомерната шахта за тоа село, што ќе се определи со 
главниот проект. 

Потреби од вода 

Потреби од санитарна вода 
За одредување на потребите за санитарна вода усвоена е норма од 10м3/ден/ха. 
Потребите од вода ќе изнесуваат: 

Qср/ден= F х Q0 = 151,57 ха х 10 м3/ден/ха = 1515 м3/ден Q”

ср /ден = Q'ср/ден /86400 =17,53 л/сек 

Q'маx/ден= а1 х Q'
ср/

д
ен 

= 1,2 x 1515 = 1818 м3/ден Q'маx/ден 

= Q'маx/ден /86400 = 1818/86400 = 21.04 л/сек Q' маx /час = 
а2 х Q'маx/ден = 1,4 x 21.04 =29.46 л/сек

- Потребен резервоарски простор 
За непречено водоснабдување на зоната, односно за покривање на часовата 
нерамномерност во потрошувачката и обезбедување вода за противпожарна 
заштита потребна е изградба на резервоар. Резервоарот треба да се изгради на 
повисока кота, што ќе се определи накнадно, во зависност од теренските услови. 
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Во случај да анализите покажуваат дека е потребно изградба на резервоар за 
вода за пиење во рамките на планскиот опфат истиот треба да се проектира и 
обезбедат услови и согласности во согласност со Законот за Водите (сл. Весник 
на РМ бр.87/2008, 6/2009, 161/2009, 83/10, 51/11, 44/12, 23/13, 163/13, 180/14, 
146/15 и 52/16) 

-Потребен резервоарски простор: 

V= 20% х Q'маx/ден + Qпожар = 20%х1818+2x60x60x5x2 V= 

363.6 + 72 = 435.6 м3 усвоено 450 м3

Усвоена е појава на еден пожар во времетраење од два часа со норма на гасење од 10 
л/сек. (Сл. весник на РМ бр. 31/2006). Примарната санитарна водоводна мрежа во 
зоната ќе биде прстенаста изведена од РЕ цевки со најмап дијаметар од НД 110 мм со 
што ќе се задоволат барањата за противпожараната заштита. На примарната мрежа ќе 
се изведат прилучоци за секој блок. 

Фекална и атмосферска канализациона мрежа 

Со Урбанистичкиот план за с. Стримница, општина Желино, со површина од 
151,57 ха. се планира изведување на канализациона мрежа на целокупната 
територија која ќе ги опфати површините наменети за изградба за станбени 
куќи, како и сите други содржини на компатибилни намени, кои се пратечки на 
основната намена, јавни институции, спорт и рекреација, зелени површини и т.н. 
Водните количества кои треба да се евакуираат преку канализациониот систем  
се состојат од: 

- фекални отпадни води 
- атмосферски води 

- Влезни параметри за планскиот период се површините: 
А1- домување во станбени куќи – селски стопански двор, со површина од 

133,63 ха;       
 Б2 - големи трговски единици, со површина од 0,18ха; 
В1 – образование и наука, со површина од 3,70 ха; 
В5 – верски институции - верски објекти - џамии, со површина од 1,08 ха; 

 Г2  - лесна и незагадувачка индустрија, со површина од 0,59 ха; 
Д1 – парковско зеленило, со површина од 0,14 ха; 
Д2 – заштитно зеленило, со површина од 0,94 ха; 
Д4 – меморијални простори – гробишта, со површина од 2,63 ха; Е1 
– комунална инфраструктура – улици, со површина од 6,37 ха;
Водотеци – река, канал, поток, со површина од 2,31 ха;

Во селото се предвидува изградба на сепарациона канализациона мрежа - 
фекална и атмосферска канализација. 

а.) Фекална канализација 
Во фекалната канализациона мрежа ќе се испуштаат санитарните отпадни води. 
Примарката фекална канализациона мрежа во зоната предвидено е да биде изведена 
од цевки со минимален дијаметар од 250 мм. На канализационата мрежа ќе бидат 
изведени ревизиони и приклучни шахти и други објекти потребни за 
функционирање на канализационата мрежа. 
Колекторот преку кој отпадната вода од селото ќе се одведува во најблискиот 
реципиент ќе биде изведен со пречник од 350 мм. Во зависност од теренските услови 
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(падот на теренот), пречистените води ќе се носат во најблискиот природен 
реципиент во Река Вардар . 
Задолжително е испитување пред испуштање на пречистените води, со цел да се 
усогласат вредностите на концентрацијата на материите присутни во пречистената 
отпадна вода со граничните вредности на максимално дозволените концентрации на 
материите присутни во реципиентот, дадени во Уредбата за класификација. 
За градбите со намена Г2 пред испуштањето во канализационата мрежа 
задолжително е потребно зависно од технолошкиот процес да се изврши 
предтретман на отпадните води. Предтретманот односно технологијата ќе се 
дефинира при изработка на Архитектонско урбанистичкиот проект или основниот 
проект на градбите. 

-Вкупна количина на отпадна вода 
Количините на фекалните отпадни води се сметаат на 80% од максималната часова 
потрошувачка на вода (Q' маx /час) зголемени за 25 % од инфилтрирани подземни води 
Q'фек = 80% Q' маx /час x 1,25 = 80% х 29.46 х 1.25 = 29,46 л/сек 
Усвоен е минимален пресек заатмосферска канализациона мрежа од Ф250мм 
Местоположбата на канализационите цевки е предвидена да биде по осовините на 
улици, тротоарите и делумно во зелените површини, со длабина која  ќе овозможе 
нормално опслужување на корисниците, а и влевање на колекторите. 
За трајно решение на проблемите со одводнувањето на фекални отпадни  води треба 
да се изработи Проект за инфраструктура - за фек. канализациона мрежа, каде ќе 
се предложат соодветните технички решенија. 

б.) Атмосферска канализација 

Цо Урбанистичкиот план за с.Стримница, општина Желино, се планира изведување на 
атмосферска канализациона мрежа преку целокупната површина, која ќе ја опфати 
целата површина. Водното количество со кое ќе се димензионира секој канал ќе 
зависи од припаднатата површина и коефициентот на истекување како и 
коефициентот на ретардација, во колку времето на истекување е поголемо од 
времето од усвоениот меродавен дожд. 
Q атм =q x ∑ ф х Ψ х φ = 140 Х151,57 х 0,5 х 0,38 =4029 лит/сек/ха=4.03м3/сек/ха

∑Ф - вкупна површина која се одводнува – 151,57 ха. 

q - специфичен дебит (меродавен дожд за димензионирање) 140 лит/сек ф - 

коефициент на истекување кој зависи од намена на површина - 0,5 

φ - коефициент на ретардација, ќе се пресметува по формула на Биркли 

φ=1/ n√Ф=0.32 

каде се: 

n - коефициентот зависи од падот на на теренот н = 4 Ф 

- површина која се одводнува; 

Ф =151,57  ха. 
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За трајно решение на проблемите со одводнувањето на атмосферските отпадни 
води, потребно е да се изработат инфраструктурни проекти за атмосферска 
мрежа,кои ќе ги обработат и предложат соодветното техничко решенија со сите 
основни параметри, големини и карактеристики. 
Димензионирањето на атмосферскта кнализациона мрежа ќе се изврши на 
интензитет на врнежи со десет минупно траење секоја втора година. 
Вкупна количина на атмосферска вода 

q
атм 

= Ф х т х Ψср = 151,57 Х 187 х 0,6 = 16998.30 л/сек=17.00м3/ѕек

Ф = 151,57ха  припадна сливна површина 

 т -187 л/сек/ха, интензитет на врнежи 

Усвоен е минимален пресек за атмосферска канализациона мрежа од Ф300мм. 

Реализацијата на хидротехничката инфраструктура ке се одвива преку изработка  
Основни проекти, а врз основа  на Хидротехнички услови . 
Поради тоа што теренот е во косина и е погоден за канализационата мрежа да се 
решава со гравитационен пад нема потреба од планирање на местоположби на 
пумпни станици за одведување на отпадните води до планираната пречистителни 
станица. 
Пречистената отпадна вода преку постоечките канали се води до крајниот 
реципиент, река Вардар, и квалитетот на испуштените отпадни води не смее да 
биде понизок од реципиентот.  
Атмосферските води се собираат во постоечките канали и при реализација на 
атмосферскиот систем предвидено е да се  одведат до крајниот реципиент, река 
Вардар.    
Планираната комуналната хидротехничка инфраструктура, е презентирана во 
Планската документација, на графички прилог Инфраструктурен план. 
Реализацијата на планот треба да се одвива преку изработка на Основни проекти, 
за чија изработка ке бидат дадени основни насоки и податоци  
(хидротехнички услови) од надлежните институции, планска документација за 
улична мрежа и конкретни податоци - геодетски снимања (мерења).   

Регупирање а коритото на Река Вардар 
Северо западниот дел од границата на планскиот опфат на Урбанистички ллан 
за с. Стримница КО - Стримница- Општика Желино, во правец југо запад- 
северо исток, поминува река Врадар, која се планира, при изработка на УПС за 
Стримница, кој е во фаза на изработка, да се регулира како корито, со профил кој 
ќе овозможи непречен ток на реката низ населено место и навремено собирање 
на надојдени води за време на топење на снег или за време на поројни дождови и 
сл. Профилот на речното корито да биде восогласност со одлуката за регулирање 
на ширината на крајбрежниот појас одобрено од страна на Министерството за 
животна средина и просторно планирање со решение бр.11-4805/4 од 03.12.2015 
година. 
Во рамките на планскиот опфат на УПС Стримница постои и канал за наводнување 
и за истиот е планирана регулација на коритото со профил од 3 метри и 2х3,5 
заштитен појас на каналот кој појас ќе служи за одржување односно чистење на 
каналот. 
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Електроенергетска инфраструктура 
Во границите на планскиот опфат, од електро-енергетската мрежа и објекти според 
податоците добиени од ЕВН Македонија АД, КЕЦ Тетово и МЕПСО, евидентирано е 
следното:  
-траса на 400кВ и 110кВ далновод  
-траса на 35 кВ далновод  
-траса на 10 кВ надземен далновод изведен на бетонски столбови од кој се одвојува 
подземен 10 кВ кабловски далновод до приклучок до и од трафостаница, како што е 
презентирано на графичкиот прилог.  
Траста на 400 кв далновод поминува непосредно до границата на планскиот опфат 
но не го пресекува истиот. 
Со разработка на секој блок се утврдува потребата од планирани трафостаници.   
Новопланираните трафостаници Ќе се градат односно реализираат и поврзат на 
среднонапонската мрежа во зависност од плановите на развојната програма на ЕВН 
Македонија - Скопје. 
Локацијата за новите трафостаници е дефинирана во соработка со стручната служба 
на ЕВН Македонија - Скопје - Сектор за развој и инвестиции, а во согласност со 
постојните услови и планскиот концепт за електро снабдување. 
Развојот на среднонапонската 10 кВ мрежа и нисконапонската кабловска 1кВ мрежа 
се планира да се изведе односно надгради на постојната со кабловски врски.   
При определување на диспозицијата на површината за градење во градежната 
парцела непосредно до заштитната зона на 110 Кв Далновод да се почитуваат 
условите пропишани во член 103 од Правилникот за техничките нормативи за 
изградба на надземни еклектрични водови со номинален напон од 1 до 400 Кв. 
Предвиден е заштитен појас од 24 метри и висинската разлика од минимум 8 метри 
помеѓу далноводот и новопланираните сообраќајници кои се вкрстуваат со трасата 
на далноводот во согласност со Член 203 и Член 204 од Законот за Енергетика 
(Сл.Весник на РМ бр.96 од 28.05.2018година). 

Телекомуникациска инфраструктура 
Има изградено инсталација за телекомуникаци која е поврзана со автоматска 
реонска телефонска централа Јагуновце, која во моментов ги задоволува потребите 
на селото. 
Во рамките на планскиот опфат постојат телефонски инсталации (тф-кабли) 
Развојот и димензионирањето на телефонската мрежа треба да се определи за 
домувањето во станбени куќи според бројот на станбени единици и за комерцијални 
и деловни намени според бројот на вработените и површината на просторот. 
Телекомуникациските коридори за новата инфраструктура се планирани да се 
поставуваат во површините на тротоарите и пристапните улици со надоврзување на 
постоечката мрежа. 
Развојот на телефонската мрежа се планира да се изведе претежно како кабловска 
водена во земјени ровови и делумно во телефонска канализација до собирно 
распределителни ормани (Е2-ТФ) со дефиниран манипулативен простор со димензии 
1,0м х 0,5м. Бројот и местоположбата на овие инфраструктурни објекти Ќе биде 
дефинирана согласно развојните потреби на мрежата, во коридорот на тротоарот 
или надвор од коридорот на тротоарот (во зависност од конкретната ситуација и 
услови на теренот), а во соработка со стручните служби на Македонски Телеком АД 
Скопје. 
Приклучокот на сите телефонски претплатнички места Ќе биде во најблиската 
автоматска дигитална централа.   
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Бројот на потребните линии Ќе биде дефиниран во наредната фаза од планирање и 
истиот не е лимитирачки. 

Јавно осветлување 
Јавно осветлување е реализирано со светилки поставени на метални столбови. 
Во поглед на светлотехничките параметри, сообраќајниците се класифицираат во 
следните класи: 
- Класа „А 2” (B1)-главни градски сообраќајници  
- Класа „В 2” (C)-споредни, локални сообраќајници - Класа „Д”-паркинг простори 
За овие класи на сообраќајници се препорачуваат следните светлотехнички 
параметри: 
„А 2”  
- Сјајност на коловозот    Lm=2-3cd/м2 
- Просечна рамномерност                     Јp =40% 
- Висина на монтажа на светилките     Н=10-12м 
- Светлосен извор                                  NAVT-250w (VTFE-400W) 
- Начин на поставување                         двореден 

„В 2” (С) 
- Сјајност на коловозот   Lm=1-1,5cd/м2 
- Средна погонска осветленост  Еср=15-25Lx 
- Просечна рамномерност         Јp =40% 
- Висина на монтажа на светилките     Н=8м 
- Светлосен извор        NAVT-150W (VTFE-250W) 
- Начин на поставување  еднореден 

„Д” Паркинг простории 
- Средна погонска осветленост  Еср=10-20Lx 
- Просечна рамномерност        Јp=25% 
- Висина на монтажа на светилките     Н=8м 
- Светлосен извор        NAVT-150W (VTFE-250W) 
- Начин на поставување  двореден 

7. МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО, ПРИРОДАТА И
ЖИВОТНАТА СРЕДИНА, МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА ОД РАЗУРНУВАЊА И МЕРКИ 
ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА БАРИЕРИ ЗА ЛИЦАТА СО ИНВАЛИДНОСТ 

8.1 Мерки за заштита на културното наследство, конзерваторски основи 
Вградувањето соодветен режим за заштита на недвижното културно наследство во 
просторен и урбанистички план се врши според заштитно-конзерваторски основи 
(Согласно чл. 71 од Законот за заштита на културно наследство Сл. весник на РМ бр: 
20/04, 115/07 и Правилникот за содржина и методологија за изработка на заштитно-
конзерваторски основи за културно наследство Сл. весник на РМ бр: 111/05). 
Согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл. весник на РМ бр. 
“Сл.Весник на РМ бр. 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 55/13, 163/13 и 
42/14) во просторните и урбанистички планови, врз основа на документацијата за 
недвижното културно наследство, задолжително се утврдуваат плански мерки за 
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заштита на спомениците на културата, како и насоки за определување на режимот на 
нивната заштита. 
Во рамките на планскиот опфат не постои регистрирано, ниту пак евидентирано 
културно наследство. Но доколку при реализација на овој УПС се појави архелошко 
наоѓалиште треба да се постапи во согласност со одредбите од член 129 од Законот 
за заштита на културното наследство (“Службен весник на Република Македонија” 
бр: 20/04 и бр: 115/07), односно веднаш да запре со отпочнатите градежни 
активности и да се извести надлежната институција за заштита на културното 
наследство. 

8.2 Заштита на животната средина 
Анализата на влијанијата врз животната средина како превентива има за цел да ги 
идентификува можните проблеми, да ги рационализира трошоците и да направи 
оптимален избор на мерките за заштита на животната средина. За разлика од 
“пасивниот” пристап (со кој се применуваат заштитни мерки по настанатиот проблем, 
што претставува финансиско оптоварување на производителите и давачите на 
услуги, општеството во целост како основна причина за натрупување на нерешените 
проблеми и загадување на животната средина), превентивната заштита на 
животната средина се трансформира во елемент на развој и појдовна основа за 
глобалното управување со животната средина засновано врз принципите на одржлив 
развој. 
Заштитата и унапредувањето на животната средина е темелна вредност на Уставот 
на РМ (Член 8) и е регулирана со Законот за животната средина (Сл. весник на Р.М. 
број 53/05, 81/05, 24/07, 159/08 и 83/09). 
Планските решенија, покрај другите фактори суштествени при дефинирање на 
Плановите произлегуваат и од факторот - заштита и унапредување на животната 
средина.  
Превентивната заштита на животната средина претставува еден од елементите на 
развој и појдовна основа за глобално управување со животната средина, засновано 
врз принципите на одржлив развој. Заштитата на животната средина е императив на 
овој план.  
На заштитата и унапредувањето на квалитетот и состојбата на медиумите на 
животната средина (воздух, вода, почва), на областите на животната средина, на 
биолошката разновидност и другите природни богатства, како и на заштитата на 
озонската обвивка и заштитата од негативното влијание на човекот врз климатскиот 
систем покрај одредбите на закон за животна средина се применуваат и одредбите 
на законите за одделни медиуми и области на животната средина. 
Заштитата на медиумите и одделните области на животната средина се постигнува 
преку превземање на мерки и активности кои се однесуваат на заштитата од штетни 
влијанија утврдени со законот за животната средина и посебните закони, од: 

-вршењето различни дејности; 
-загадувачките супстанци и технологии; 
-отпадот; 
-бучавата и вибрациите; 
-јонизирачкото и нејонизирачкото зрачење; 

Заштитата и унапредувањето на животната средина е систем на мерки и активности 
(општествени, политички, социјални, економски, технички, образовни и др.) со кои се 
обезбедува поддршка и создавање услови за заштита од загадување, деградација и 
влијание на/врз медиумите и одделните области на животната средина (заштита од 
осиромашување на озонската обвивка, спречување на штетната бучава и вибрации; 
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заштита од јонизирачко и од нејонизирачко зрачење, заштита од непријатна миризба 
и користење и депонирање на отпадоците и друг вид на заштита на животната 
средина). 
Животната средина е простор со сите живи организми и природни богатства, односно 
природните и создадените вредности, нивните меѓусебни односи и вкупниот простор 
во кој живее човекот и во кој се сместени населбите, добрата во општа употреба, 
индустриските и другите објекти, вклучувајќи ги и медиумите и областите на 
животната средина. 
Загадување на животната средина е емисија на загадувачки материи и супстанции, 
која е резултат на човековата активност, во воздухот, водата или почвата, којашто 
може да биде штетна за квалитетот на животната средина, животот и здравјето на 
луѓето или, емисија од која што може да произлезе штета за имотот или која ги 
нарушува или влијае врз биолошката и пределската разновидност и врз другите 
пропишани начини на користење на животната средина. 
За реализација на системот за заштита на животната средина потребно е да се 
почитува следното: 

- зачување на амбиенталните, есетските и рекреативните потенцијали на 
просторот; 

- изградба на современа инфраструктура; 
- селектирано и организирано депонирање на отпадот со контролиран 

транспортен систем во регионалната санитарна депонија. 
- озеленување на дворните површини со високо и ниско зеленило кои 

значително ќе придонесе за микроклимата на овој дел 
- заштита на планираните коридори наменети за енергетска инфраструктура од 

градба на објекти и друга инфраструктура. 
При преземањето активности или при вршењето дејности да се обезбеди висок 
степен на заштита на животната средина и на животот и здравјето на луѓето кои 
претстојуваат тука. 
Загадувачот е должен да ги надомести трошоците за отстранување на опасноста од 
загадување на животната средина, да ги поднесе тршоците за санација и да плати 
правичен надомест за штетата причинета врз животната средина, како и да ја доведе 
животната средина, во најголема можна мерка, во состојба како пред оштетувањето. 

8.2.1 Мерки за заштита на водата 
Заштитата на водата се третира како превентивна заштита. Превентивната заштита 
на водата при подземно водење на инфраструктурните водови за водоснабдување и 
прифаќање на отпадните води, како подземни инсталации, се однесува во нивната 
монтажа, експлоатација, одржување и интервенција. Инфраструктурните водови 
треба да бидат поставени во согласност со постојните технички нормативи и 
стандарди кои ќе ја обезбедат нивната сигурност, безбедност и долготрајност во 
експлоатацијата, ракувањето и одржувањето. Изборот на материјалите да биде во 
согласност со важечките стандарди и нормативи. Согласно планираните класи на 
намена во рамките на планскиот опфат на селото не се очекува да дојде до 
искористување на земјиштето на начин и обем со кој би се загрозиле неговите 
природни вредности, квалитетот, количината и режимот на површинските и 
подземните води. 
Околу изворот Рашче се воспоставени една потесна и три пошироки зони. Побарано 
е мислење од Секторот за води во Управата за животна средина при 
Министерството за животна средина, допис бр.11-4964/2 од 01.11.2018 од 
нивната страна е утвредено дека селото Стримница се наоѓа во рамките на 
границите на третата поширока зона и дел во втората поширока заштитна зона на 
изворот Рашче. Имено, во сите заштитни зони се определени мерки за заштита на 
самиот извор. Со оглед дека тие мерки се предвидени и вградени во урбанистичкиот 
план, се дава позитивно мислење.
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8.2.2 Мерки за заштита на почвата 
Согласно планираната класа на намена во во рамките на планскиот опфат на 
селото не се очекува загадување на почвата од отпадни води,  пестициди, тешки 
метали и сл. 

8.2.3 Управување со отпад 
Со овој УПС се предвидува избегнување и намалување на количеството на 
создадениот отпад и неговото негативно влијание врз животната средина, животот 
и здравјето на луѓето. При управувањето со отпадот, се предвидува истиот 
организирано да се прифати, да се транспортира и депонира во регионалната 
санитарна депонија ″Дрисла″. 
Согласно член 7 од Законот за управување со отпад („Службен весник на Република 
Македонија“ број 68/2004, 71/2004, 107/2007, 102/2008, 143/2008, 124/10, 51/11, 
123/12, 147/13, 163/13, 51/15, 146/15, 156/15, 192/15, 39/16 и 63/16) 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 луѓето. При управување со отпадот по претходна извршена селекција, отпадот 
треба да биде преработен по пат на рециклирање, повторно употребен во истиот 
или во друг процес за екстракција на секундарните суровини или пак да се 
искористи како извор на енергија. 

8.2.4 Мерки за заштита од бучава 
Со оглед на планираните намени во рамките на планскиот опфат на селото не се 
потребни дополнителни мерки за заштита од бучава. 

8.3 Мерки за заштита и спасување 

Согласно Законот за одбрана (Сл.в.на РМ бр.42/01), Законот за заштита и 
спасување (Сл.весник на РМ бр.36/04, 49/04 и 86/08), Законот за пожарникарство 
(Сл.весник на РМ бр: 67/04) и Законот за управување со кризи (Сл.в.на РМ 
бр.29/05), задолжително треба да се применуваат мерките за заштита и спасување. 
Мерките за заштита и спасување се остваруваат преку организирање на дејства и 
постапки од превентивен карактер, кои ги подготвува и спроведува Републиката 
преку органите на државната управа во областа за кои се основани. Мерките за 
заштита и спасување се однесуваат на заштита од природни непогоди и други 
несреќи, во мир и во војна и од воени дејствија. 
Мерките за заштита и спасување задолжитело се применуваат при планирањето и 
уредувањето на просторот, во плановите како и при изградба на објекти и 
инфраструктура, согласно Уредбата за начинот на применување на мерките за 
заштита и спасување, при планирање и уредување на просторот и населбите, во 
проектите и изградба на објектите (Сл весник на РМ бр; 105/05), како и учество во 
техничкиот преглед. 
Мерки за заштита и спасување се: урбанистичко-технички и хуманитарни и други 
мерки за заштита и спасување кои би се појавиле при и по природните непогоди и 
други несреќи. 
Урбанистичко-технички мерки се:  

-засолнување  
-заштита и спасување од поплави 
-заштита и спасување од пожари, експлозии и опасни материи 

Во сите заштитни зони на изворот Рашче се забранува изградба на хидротехнички 
објекти и постројки со кои може да се одземаат водите од сливното подрачје; со 
исклучок на оние кои се наменети за водоснабдување на населбите во тоа 
подрачје.
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-заштита од неексплодирани убојни и други експлозивни средства 
-заштита и спасување од техничко-технолошки несреќи и  
-спасување од сообраќајни несреќи.  

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

Врз основа на член 29 од Законот за заштита и спасување (Сл.весник на РМ 
бр.36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11 и 41/14), Мерките за заштита и спасување 
задолжително се применуваат: 

1) при планирањето и уредувањето на просторот и населбите
2) во проектите, за објекти и технолошки процеси наменети за складирање,

производство и употреба на опасни материи, нафта и нејзини  деривати,
енергетски гасови, јавниот сообраќај, црна и обоена металургија, како и
за јавна, административна, културна, туристичко-угостителска дејност и

3) при изградба на објекти и инфраструктура.
Начинот на применувањето на мерките за заштита и спасување, при планирањето 
и уредувањето на просторот и населбите, во проектите и при изградба на 
објектите, како и учество во техничкиот прием Владата го уредува со уредба. 
Во функција на уредувањето на просторот задолжително се обезбедува: 

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

При примена на планските решенија на Урбанистички план за село, за се што не е 
регулирано со овие услови да се применуваат стандарди и нормативи утврдени со 
Законот  за  заштита  и  спасување  (Сл.весник  на  РМ  бр.36/04, 49/04, 86/08, 124/10 
18/11 и 41/14), Процена за загрозеност на Република Македонија од природни 
непогоди и други несреќи (Сл.весник на РМ бр.117/07), Методологија за 
содржината и начинот на проценување на опасностите и планирање на заштитата 
и спасувањето (Сл.весник на РМ   бр.76/06) и Уредбите за споведување на 
заштитата и спасувањето од пожари и урнатини (Сл.весник на РМ бр.98/05). 

8.3.1 Засолнување 
Согласно критериумите од член 62 од Законот за заштита и спасување 
засолнувањето опфаќа, планирање, изградба, одржување и користење на јавни 
засолништа. Потребниот број на засолнишни места се утврдува според заштита се 
определува според утврдениот потребен број на засолнишни места и Одлуката за 
утврдување на загрозени зони (Сл. Весник на РМ бр.105/05); Јавните засолништа се 
планираат согласно Програмата на Владата за мерките за заштита и спасување, а 
истите се вградуваат во урбанистичките планови. 
Согласно горенаведениот Член општина Желино има донесено Програма бр.08-
1867/17 од 14.12.2016 година за мерки за засолнување во општина Желино, во кои 
мерки е опфатено и село Стримница како населено место во општина Желино. 
Мерките за заштита и спасување се однесуваат на заштита од природни непогоди и 
други несреќи, во мир и во војна и од воени дејствија. 
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8.3.2 Мерки за заштита и спасување од поплави 
Заштита и спасување од поплави опфаќа регулирање на водотеците, изградба на 
заштитни објекти, одржување и санирање на оштетените делови на заштитните 
објекти, набљудување и извидување на состојбите на водотеците и високите брани, 
заштитните објекти и околината, обележување на висинските коти на плавниот бран, 
навремено известување и тревожење на населението во загрозеното подрачје, 
обезбедување на премин и превоз преку вода, спасување на загрозените луѓе на 
вода и под вода, црпење на водата од поплавените подрачја со основните услови за 
живот и учество во санирање на последиците предизвикани од поплавата. 
Просторот не е подлежен на поплави, со оглед на конфигурацијата на теренот. 

8.3.3 Мерки за заштита од пожар 
При изработката на овој УПС се предвидени пропишани мерки за заштита од 
пожари, согласно Законот за заштита и спасување Законот за заштита и 
спасување („Службен весник на Република Македонија“ број 36/2004, 49/2004, 
86/2008, 124/10, 18/11, 41/14, 129/15 и 106/16), Законот за пожарникарство 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 67/2004, 81/2007, 55/13, 158/14, 
193/15 и 39/16)  и Законот за управување со кризи („Службен весник на Република 
Македонија“ број 29/2005, 36/11, 41/14, 104/15 и 39/16) и други позитивни прописи 
со кои е регулирана оваа проблематика. Уредите и постројките треба да се 
изведуваат на начин да не претставуваат опасност за предизвикување на пожари 
и експлозии. 
Од урбанистички аспект противпожарната (ПП) заштита се предвидува од 
аспект на: 

- брз и непречен пристап до градбите 
- градбите се предвидуваат од тврда градба, со примена на 

огноотпорни материјали, 
- при планирањето е водено сметка за обезбедување на доволни 

растојанија меѓу објектите 
- со сообраќајното решение и начинот на кој се предвидува изградбата на 

објектите овозможен е пристап на противпожарно возило од повеќе 
страни. 

- Сообраќајниците се со доволна ширина, а потребно е да се изведат  со 
задоволувачки осовински притисок, што овозможува непречено и брзо 
движење на противпожарните возила, 

- во градот Тетово се наоѓа противпожарна едница, која е опремена со 
противпожарни возила и со обучени лица за дејствување во случај на 
пожар 

- обезбедена е доволна количина на вода за гасење на пожар

Постојната сообраќајна инфраструктура, овозможува непречена интервенција на 
противпожарните возила. 
Државните органи, органите на државната управа, единиците на локалната 
самоуправа, трговските друштва, јавните претпријатија, установите и службите се 
должни да имаат соодветни уреди и инсталации за заштита од   пожари и 
експлозиии, друга противпожарна опрема, средства за гаснење на пожари и 
противпожарни апарати, според пропишани срандарди. Уредите, инсталацииите, 
опремата и средствата од ставот 1 на овој член, задолжително треба да се 
наоѓаат на одредеди места, да се одржуваат во исправна состојба, да бидат 
посебно обележени и секогаш достапни за употреба, согласно со закон. 



ПРЕДЛОГ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН  - ЗА СЕЛО СТРИМНИЦА, ОПШТИНА ЖЕЛИНО
ПЛАНСКИ ПЕРИОД(2017-2027) 

Тетово, ноември, 2018 год.   - 60 -    Про-инженеринг. 

Согласно Законот за заштита и спасување (Сл.весник на РМ бр.36/04, 49/04, 86/08, 
124/10, 18/11 и 41/14) член 70, инвеститорот во проектната документација за 
изградба на објекти, како и за објекти на кои се врши реконструкција - пренамена 
е долженда изготви посебен елаборат за застапеноста на мерките за заштита од 
пожари, експлозии и опасни материи и да прибави согласност за застапеност ана 
мерките за заштита од пожари, експлозии и опасни материи. Согласност за 
застапеност на мерките за заштита од пожари, експлозии и опасни материи дава 
Дирекцијата, односно нејзините подрачни организациони единици за заштита и 
спасување. Директорот на Дирекцијата ја утврдува содржината на елаборатот за 
заштита од пожари, експлозии и опасни материи. Директорот на Дирекцијата ги 
пропишува мерките за заштита од пожари, експлозии и опасни материи. Одредбата 
од ставот 1 на овој член ги опфаќа сите објекти, освен станбените објекти со 
висина на венецот до 10метри и јавните објекти со капацитет за истовремен 
престој до 25 лица. 
За објектите на кои не се однесува одредбата на овој член се применуваат 
важечките мерки, нормативи и стандарди кои се однесуваат на заштита и 
спасување. 
Исто така потребно е да се предвидат надворешни противпожарни хидранти на 
растојание од 150 метри што одговара на прописите за надвотешните 
противпожарни хидранти во населени места да бидат максимално оддалечени 
Л=150 метри. 

8.3.4 Мерки за заштита од неексплодирани убојни и други експлозивни 
средства 

Согласно  Законот за заштита и спасување (Сл.весник на РМ бр.36/04, 49/04, 
86/08, 124/10, 18/11 и 41/14) член 80, заштитата од неексплодирани убојни и други 
експлозивни средства опфаќа пребарување на теренот и пронаоѓање на 
неексплодирани убојни средства, обележување и обезбедување на теренот, 
онеспособување и уништување на сите видови на неексплодирани убојни и други 
експлозивни средства како и транспорт до определеното и уреденото место за 
уништување и безбедносни мерки за време на транспортот. Онеспособување и 
уништување на сите видови на неексплодирани убојни и други експлозивни 
средства  се  врши  на  местото  на  пронаоѓање,  ако  за  тоа  постојат 
безбедносни услови. 
Ако не се исполнети условите од ставот 2 на овој член, уништувањето на 
неексплодирани убојни и други експлозивни средства се врши на претходно 
определени и уредени места за таа намена. 
Стандардните оперативни процедури за заштита и спасување од неексплодирани 
убојни и други експлозивни средства ги пропишува директорот на Дирекцијата. 

8.3.5 Мерки за заштита од урнатини 
Заштитата од урнатини како превентивна мерка се утврдува во урбанистичките 
планови во текот на планирање на просторот. Во Урбанистичкиот план за село е 
утврден претпоставениот степен на урнатини, нивниот однос према слободните 
површини и степенот на проодност на собраќајниците, врз основа на што е 
изработено планираното решение.
За трусноста на подрачјето се донесени заклучоци врз основа на анализи и 
статистики на земјотресите што се случиле во претходниот период. Во поширокиот 
круг на Полог земјотресите биле со јачина од 7 – 9 степени МКС. Површински целата 
територија на општината е потенцијално активна до 8 степени по МКС.  
Се предвидува асеизмичка градба. 
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Во случај на можни разурнувања, планираните решенија на уличната мрежа 
обезбедува:  

- брза и непречена евакуација на луѓето (нема тесни грла на 
сообраќајниците) 

- брз пристап на екипите за спасување и нивните специјални возила, 
- непречена интервенција во кругот на катастрофата, 
- штетите да се сведат на минимум, 
- брза санација на последиците.  

Другите елементи за заштита од земјотреси, како природна катастрофа, да се 
утврдат со посебниот елаборат за асеизмичка градба во делот на статиката и 
динамичка анализа на градбата, како составен дел на Основниот план.  

8.3.6 Мерки за сообраќајни несреќи 
Вкупна површина на планскиот опфат изнесува 151,57 ха од која 6,37 ха е под 
сообраќајни површини или 4,20%.  
Комплетната сообраќајна сигнализација на уличната мрежа, како  вертикална  и 
хоризонтална треба да е изведена согласно прописите од областа на сообраќајот. 
Временскиот рок за дејствување на возилата за прва помош зависи од 
оддалеченоста на најблиската болница или поликлиника. 
Временскиот рок за дејствување на пожарните возила зависи од оддалеченоста 
најблиската противпожарна станица. 

8.3.7 Евакуација 
Со евакуацијата се врши планско, организирано и контролирано преместување на 
населението, материјалните добра и културното наследство на Републиката од 
загрозените во побезбедните подрачја. 
Евакуацијата се извршува доколку со други мерки не е можно да се спречат 
последиците од природните непогоди и други несреќи. 
Населението од подрачјето од кое се врши евакуација, може да евакуира во друга 
општина на одредено место и во одредено време. 

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

8.3.9 Радиолошка, хемиска и биолошка заштита 
Радиолошката, хемиската и биолошката заштита опфаќа мерки и активности за 
заштита на луѓето, добитокот и растенијата, со навремено откривање, следење и 
контрола на опасностите од последиците од несреќи со опасни материи, како и 
последиците од радиолошки, хемиски и биолошки агенси и преземање на мерки и 
активности за отстранување на последиците од нив. Сопствениците на објекти во 
кои се произведуваат и складираат опасни материи, сопствениците на 
транспортни средства, сопствениците и корисниците на објектите и уредите кои се 
наменети за јавно снабдување со вода, производство, сообраќај и складирање на 
прехранбени производи,    лекарства и сточна храна, јавните здравствени служби, 
како и сопствениците на објекти во кои се врши згрижување и образование на 
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децата, се должни да обезбедат заштитни средства и да ги спроведуваат 
стандардите и процедурите заради радиолошка, хемиска и биолошка заштита. 

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

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

карактеристики на РХБ контаминентите. 

8.3.10 Прва медицинска помош 
Прва медицинска помош опфаќа преземање на мерки и активности за укажување 
на прва медицинска помош со стандардни и прирачни средства на местото на 
поврдувањето-заболувањето, медицинска тријажа на повредените и заболените 
итранспорт до најблиските здравствени установи. 
Временскиот рок за дејствување на возилата за брза помош за овој плански опфат 
зависи од оддалеченоста на најблискиот медицински центар и болница. 

8.3.11 Заштита и спасување на животни и производи од животинско 
потекло 

Заштита и спасување на животни и производи од животинско потекло опфаќа 
превентивни и оперативни мерки за заштита на животните и производите од 
животинско потекло од дејствата на природните непогоди, епизоотии и други 
несреќи. 
Превентивните мерки за заштита и спасување на животни и производи од 
животинско потекло ги спроведуваат надлежни органи и институции во нивното 
секојдневно работење. 
Во спроведување на оперативните мерки, покрај надлежните органи и институции 
учествува и Дирекцијата со своите единици и тимови, со  укажување на прва 
ветеринарна помош на повреден, заболен и контаминиран добиток со стандардни 
и прирачни средства на местото на повредувањето и транспорт до соодветните 
ветеринарни установи. 

8.3.12 Заштита и спасување на растенија и производи од растително 
потекло 

Заштита и спасување на растенијата и производите од растително потекло 
опфаќа превентивни и оперативни мерки и активности за заштита од растителни 
болести, епифитотии, штетници, плевели, радиолошка, хемиска и биолошка 
контаминациај и други видови на загрозување. 
Превентивните мерки за заштита  и  спасување на растенијата и производите од 
растително потекло ги спроведуваат надлежни органи и институции во нивното 
секојдневно работење. 
Во спроведување на оперативните мерки, покрај надлежните органи и институции 
учествува и Дирекцијата со своите единици и тимови. 

8.3.13 Асанација на теренот 
Асанација на теренот опфаќа пронаоѓање, собирање, идентификација, транспорт и 
погребување на загинати и умрени лица, собирање, транспорт и закоп на угинати 



ПРЕДЛОГ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН  - ЗА СЕЛО СТРИМНИЦА, ОПШТИНА ЖЕЛИНО
ПЛАНСКИ ПЕРИОД(2017-2027) 

Тетово, ноември, 2018 год.   - 63 -    Про-инженеринг. 

животни, собирање и уништување на сите видови отпадни  и други опасни 
материи што го загрозуваат животот и здравјето на луѓето, дезинфекција, 
дезинсекција и дератизација на теренот и објектите како и аснација на објектите за 
водоснабдување. 
За цврстиот отпад се предвидува собирање во контејнери за отпадоци и нивно 
редовно евакуирање до депонија. Евентуалните отпадоци од некој процес на 
производството потребно е да се собираат во посебен контејнер. Со тоа ќе се 
спречи загадување на почвите и на подземните води, а со тоа на животната и 
работната средина воопшто. Денешниот степен на развиток на сите научни гранки 
на техниката и хемијата, апсолутно овозможува здрав  и  чист животен амбиент, 
бидејќи може да се прочисти готово секој вид на отпадна вода. Со прочистување 
на отпадната вода, како и со заштита на водата од загадување, се решава 
проблемот на снабдување на стопанството и населбите со чиста вода. Со тоа 
се решава и прашањето на водата како елемент на животната средина, пресуден 
за егзистенција на човекот. 
Носителите на одделните активности за асанација на теренот ќе се утврдуваат 
според надлежноста на предметниот опфат. 

8.4 Мерки за спречување на бариери за лицата со инвалидност 
За обезбедување на непречено движење на лицата со инвалидитет, сите јавни 
пешачки површини се планирани со континуирана нивелета без  скалести 
денивелации со подолжен наклон од најмалку 8,33%. 
При изработка на проекти за уличната мрежа на секој пешачки премин треба да се 
предвидат рампи за совладување на денивелацијата помеѓу тротоарот и 
коловозот. 
Поставување на трајна и времена урбана опрема на јавните пешачки површини не 
смее да претставува архитектонска бариера и да го попречува  или отежнува 
пешачкиот сообраќај а особено на лица со инвалидност со колички. 
При изработка на проекти за уредување на земјиштето за општа употреба 
задолжително се применуваат одредбите на Правилникот за начинот на 
обезбедување на непречен  пристап, движење,  престој и работа  на лицата  со 
инвалидност до и во градбите (Службен весник на Република Македонија, број 
25/10), одредбите на членовите 109-123 од Правилникот за стандарди и нормативи 
за проектирање (Службен весник на Република Македонија, број 60/12). 
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2. НУМЕРИЧКИ ДЕЛ

1.НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА КЛАСА НА НАМЕНА НА ЗЕМЈИШТЕТО ПО БЛОКОВИ

Нуме-
рација 

на блок. 

Опис на 
површ и 
процент. 

Учество на 
наменска 
зона на 
ниво на 

Блок 

НАМЕНА 

А1 Б2 В1 В5 Г2 Д1 Д2 Д4 Е1 
Постојани 

водени 
текови 

Вкупно 

Б1 

Површ. На 
наменска 
зона (м2) 

110335,00 / / / / / / / 2501,50 / 112836,50 

Процент. 
Учество(%) 

97,78 2,22 100,00 

Б2 

Површ. На 
наменска 
зона (м2) 

86494,00 / / / / 490,00 2297,00 / 3109,80 6610,00 99000,80 

Процент. 
Учество(%) 

87,37 0,49 2,32 3,14 6,68 100,00 

Б3 

Површ. На 
наменска 
зона (м2) 

126139,00 / / / 5887,00 / 314,00 / 3781,70 40,00 136161,70 

Процент. 
Учество(%) 

92,64 4,32 0,23 2,78 0,03 100,00 

Б4 

Површ. На 
наменска 
зона (м2) 

126786,00 / 37031,00 / / / 1971,00 / 2819,20 6182,00 174789,20 

Процент. 
Учество(%) 

72,54 21,19 1,13 1,61 3,54 100,00 

Б5 

Површ. На 
наменска 
зона (м2) 

34338,00 / / 2270,48 / / 3756,48 5124,37 5183,38 6786,00 57458,71 

Процент. 
Учество(%) 

59,76 3,95 6,54 8,92 9,02 11,81 100,00 
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Б6 

Површ. На 
наменска 
зона (м2) 

129934,00 / / / / / 780,00 8005,00 3956,40 2152,00 144827,40 

Процент. 
Учество(%) 

89,72 0,54 5,53 2,73 1,49 100,00 

Б7 

Површ. На 
наменска 
зона (м2) 

/ / / / / / / 5787,00 1453,87 / 7240,87 

Процент. 
Учество(%) 

79,92 20,08 100,00 

Б8 

Површ. На 
наменска 
зона (м2) 

29800,00 / / / / / 42,00 6256,00 3709,96 / 39807,96 

Процент. 
Учество(%) 

74,86 0,11 15,72 9,32 100,00 

Б9 

Површ. На 
наменска 
зона (м2) 

71265,00 / / / / / / 1119,00 2813,43 642,00 75839,43 

Процент. 
Учество(%) 

93,97 1,48 3,71 0,85 100,00 

Б10 

Површ. На 
наменска 
зона (м2) 

193035,47 1810,53 / / / / / / 5713,80 651,00 201210,80 

Процент. 
Учество(%) 

95,94 0,90 2,84 0,32 100,00 

Б11 

Површ. На 
наменска 
зона (м2) 

90852,00 / / 8542,00 / 909,00 / / 5582,10 / 105885,10 

Процент. 
Учество(%) 

85,80 8,07 0,86 5,27 100,00 

Б12 

Површ. На 
наменска 
зона (м2) 

24668,00 / / / / / / / 2703,19 / 27371,19 

Процент. 
Учество(%) 

90,12 9,88 100,00 

Б13 

Површ. На 
наменска 
зона (м2) 

102719,00 / / / / / / / 3052,30 / 105771,30 

Процент. 
Учество(%) 

97,11 2,89 100,00 
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Б14 

Површ. На 
наменска 
зона (м2) 

66749,00 / / / / / 269,00 / 9457,03 / 76475,03 

Процент. 
Учество(%) 

87,28 0,35 12,37 100,00 

Б15 

Површ. На 
наменска 
зона (м2) 

41400,00 / / / / / / / 5181,53 / 46581,53 

Процент. 
Учество(%) 

88,88 11,12 100,00 

Б16 

Површ. На 
наменска 
зона (м2) 

101726,00 / / / / / / / 2668,90 / 104394,90 

Процент. 
Учество(%) 

97,44 2,56 100,00 

Вкупно= 1336240,47 1810,53 37031,00 10812,48 5887,00 1399,00 9429,48 26291,37 63688,09 23063,00 1515652,42 
Процет. Учество на 

наменска зона на ниво 
на опфат (%) 88,16 0,12 2,44 0,71 0,39 0,09 0,62 1,73 4,20 1,52 100,00 

Површина на плански опфат 151.57 ха 
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2. БИЛАНСНИ ПОКАЗАТЕЛИ

Споредбените билансни показатели се систематизирани нумерички вредности, кои 
произлегуваат од планското решение на овој УПС и постојната состојба. Со 
планското решение на овој УПС се зголемува површината со намена А1- 
домување во станбени куќи и тоа од постојната 70,40 ха на 133,63 ха; се додава 
нова намена Б2- големи трговски единици со површина од 0,18ха; површините со 
намена В1 – образование и наука и В5- верски институции се задржуваат на 
постојните простори со мали промени во површините како резултат на 
оформување на профилите на улиците и регулирање на природните текови 
согласно законот и стандардите и нормативите за урбанистичко планирање; 
планирано е намалување на површината наменета за лесна и незагадувачка 
индустрија од 1,65 ха на 0,59 ха; планирана е нова површина од 0,14 за наменета 
Д1 - парковско зеленило, зголемена е планираната површина со намена Д2 – 
заштитно зеленило и тоа од 0,11 ха на 0.92 ха, а исто така зголемена е 
површината планирана со намена Д4 – меморијални простори и тоа од 1,66 ха на 
2,64 ха; планирана е само примарната и секундарната уличната мрежа со која се 
оформуваат блоковите и тоа со површина од 6,38 ха, бидејќи со УПС не се 
прикажува целата изградена улична мрежа. Со регулирање на постојните 
водотеци и канали се намалува незначително постојната површина од 2,33 ха на 
2,31 ха. 

Реден 
број НАМЕНА ПОСТОЈНИ 

ПОВРШИНИ (ха) 
ПЛАНИРАНИ 

ПОВРШИНИ (ха) 
1 A1-Домување во станбени куќи 70,40 133,63 
2 Б2-Големи трговски единици / 0,18 
3 В1-Образование и наука 3,70 3,70 
4 В5-Верски институции - џамија 0,88 1,08 

5 
Г2-Лесна и незагадувачка 
индустрија 1,65 0,59 

6 Д1-Парковско зеленило / 0,14 
7 Д2-Заштитно зеленило 0,11 0,94 
8 Д4-Меморијални простори 1,66 2,63 
9 НЗ-Неизградено земјиште 62,66 / 

10 
Е1-Постојни, асфалтирани 
патишта 7,42 6,37 

11 Е1-Постојни, земјани патишта 0,76 / 
12 Природни текови-Реки и канали 2,33 2,31 
13 Вкупно= 151,57 151,57 

Површина на плански опфат 151.57 ха 

за работниот тим: 

---------------------------------------------- 
Елена Зафировска, дипл.инж.арх. овластување бр: 00362 

раководител на  урбанистички план за село 
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