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-  Решение 
- тековна состојба 
- лиценца 
-  решение за назначување на планери 
- овластувања 
 
А. ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ 
1. Проектна програма 
2. Инвентаризација на снимен градежен фонд, вкупна физичка 
супраструктура и комунална инфраструктура во рамките на проектниот 
опфат 
 2.1.Инвентаризација на снимен градежен фонд и вкупна физичка   

супраструктура во рамките на проектниот опфат 
 2.2.Инвентаризација на снимена комунална инфраструктура во    

рамките на проектниот опфат 
3. Опис и образложение на препарцелацијата 
4. Детални услови за проектирање и градење 
5. Нумерички показатели 
6. Мерки за заштита 
7. Прилози кон текстуален дел 
- Геодетски елаборат  
- Извештај од извршена стручна ревизија 
 
Б. ГРАФИЧКИ ДЕЛ 
1. Извод од ДУП за УЗ 6 УБ 6.2 – опфат 1, Охрид/ Блок 1 
2. Ажурирана геодетска подлога за проектниот опфат 
3. Табела со нумерички показатели на урбанистичките параметри за 

проектниот опфат 
4. Табела со нумерички показатели на урбанистичките параметри за 

градбите во проектниот опфат 
5. Урбанистичко решение за проектниот опфат 
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А. ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ 
 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ 
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ГРАДЕЖНАТА СО КАТАСТАРСКАТА ПАРЦЕЛА, ЗА ДЕЛ ОД КП 11625/1 К.О. 
ОХРИД 2 ВО ДУП ЗА 6-ТА УЗ, УБ 6.2 - ОПФАТ 1 СО НАМЕНА А1- КУЌИ ЗА 
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1. ПРОЕКТНА ПРОГРАМА 
Нарачател: Оран Кахреман, Охрид    
 
- Согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл.весник 
на РСМ бр. 32/20), Правилникот за урбанистичко планирање (Сл.весник на 
РМ бр. 225/20) како и член 5 од Правилникот за изменување и дополнување 
на Правилникот за урбанистичко планирање (Сл. Весник на РСМ бр. 219/21), 
се пристапи кон изработка на проектна програма за изработка на 
Урбанистички проект со план за парцелација за поместување на границата 
на градежната парцела ГП_1.19, поради неусогласеност на градежната со 
катастарската парцела, за дел од КП 11625/1 К.О. Охрид 2 во ДУП за 6-та УЗ, 
УБ 6.2-опфат 1 со намена А1- куќи за домување (А1.2 – семејни куќи со споен 
ѕид на меѓа - двокуќи), Општина Охрид. 
 Урбанистичкиот проект со план за парцелација, да се изработи врз 
основа на членот 63, став (2), од Законот за Урбанистичко планирање 
(Сл.Весник на РСМ.бр. 32/20), Правилникот за урбанистичко планирање 
(Сл.весник на РМ бр. 225/20) како и член 5 од Правилникот за изменување и 
дополнување на Правилникот за урбанистичко планирање (Сл. Весник на 
РСМ бр. 219/21) односно со изработката на овој Урбанистички проект со план 
за парцелација за поместување на границата на градежната парцела ГП_1.19, 
поради неусогласеност на градежната со катастарската парцела, за дел од 
КП 11625/1 К.О. Охрид 2 во ДУП за 6-та УЗ, УБ 6.2-опфат 1 со намена А1- куќи 
за домување (А1.2 – семејни куќи со споен ѕид на меѓа - двокуќи), Општина 
Охрид, при што не се дозволени измени на останатите параметри утврдени 
со урбанистички план. 
 Главна цел на УП-от треба да е уредување и организирање на 
просторот преку: поместување на границата на градежната парцела ГП 1.19, 
поради неусогласеност на градежната со катастарската парцела, при што не 
се дозволени измени на останатите параметри утврдени со урбанистички 
план, и истиот треба: 
- Да обезбеди ефикасна реализација на ДУП за 6-та УЗ, УБ 6.2 - опфат 
1, Охрид, донесен со одлука бр. 07-2508/9 од 30.09.2009г, согласно со 
одредбите на Законот за урбанистичко планирање и методологијата за 
изготвување на урбанистичките планови, кои се дефинирани во ОПШТИТЕ и 
ПОСЕБНИТЕ ОДРЕДБИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ДУП ЗА 6-та УЗ, УБ 6.2-
опфат 1, Охрид, дадени во Изводот од ДУП за 6-та УЗ, УБ 6.2-опфат 1, за дел 
од КП 11625/1, КО Охрид 2, под бр. 20-8135/2 од 02.10.2020 год, и истите во 
целост се составен дел на УП-от. 
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 Изработката на УП со план за парцелација е во согласност со 
барањата на инвеститорот за содржините кои треба да се планираат на 
конкретните катастарски парцели, а кои се во согласност со намената дадена 
во Изводот од Урбанистички план кој се однесува на конкретната катастарска 
парцела и во согласност со законските рамки дадени во важечките позитивни 
законски и подзаконски акти кои ја регулираат оваа област. 
 Урбанистичкиот проект со план за парцелација за поместување на 
границата на градежната парцела ГП_1.19, поради неусогласеност на 
градежната со катастарската парцела, за дел од КП 11625/1 К.О. Охрид 2 во 
ДУП за 6-та УЗ, УБ 6.2-опфат 1 со намена А1- куќи за домување (А1.2 – 
семејни куќи со споен ѕид на меѓа - двокуќи), Општина Охрид, треба да биде 
во согласност со членот 63 од Законот за Урбанистичко планирање 
(Сл.весник на РСМ бр.32/20), Правилникот за урбанистичко планирање 
(Сл.весник на РМ бр. 225/20) како и член 5 од Правилникот за изменување и 
дополнување на Правилникот за урбанистичко планирање (Сл. Весник на 
РСМ бр. 219/21). 
 УП со план за парцелација содржи: 
- Текстуален дел; 
- Графички дел и 
- Нумерички дел со податоци сумирани во текстуалниот и графичкиот дел на 
планскиот документ. 
 Содржината на текстуалниот, графичкиот и нумеричкиот дел од УП со 
план за парцелација е регулирана со членот 63 од Законот за урбанистичко 
планирање, Правилникот за урбанистичко планирање (Сл.весник на РМ бр. 
225/20).   
 Проектниот опфат за УП со план за парцелација е формиран во 
границата на градежната парцела ГП_1.19, и истиот се протега на дел од КП 
11625/1, К.О. Охрид 2, со основна класа на намена А1 - домување во 
станбени куќи, во ДУП за 6-та УЗ, УБ 6.2-опфат 1,Охрид. 
 Границата на проектниот опфат е затворена полигонална линија, и 
истата оди по границата на градежната парцела ГП 1.19, планирана со 
важечки ДУП за 6-та УЗ, УБ 6.2-опфат 1, Охрид, на дел од КП 11625/1, К.О. 
Охрид 2. 
 Големината на гореопишаниот проектен опфат изнесува 273.64 м2. 
 Инвеститорот на проектната документација во целост ги сноси 
трошоците за изработка, ревизија и донесување на оваа Проектна Програма. 
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2. ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА НА СНИМЕН ИЗГРАДЕН ГРАДЕЖЕН ФОНД, ВКУПНА 
ФИЗИЧКА СУПРАСТРУКТУРА И КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА ВО 
РАМКИТЕ НА ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ 
 
2.1.Инвентаризација на снимен градежен фонд и вкупна физичка 
супраструктура 
 
 На предметниот проектен опфат за кој се изработува Урбанистичкиот 
проект со план за парцелација за поместување на границата на градежната 
парцела ГП_1.19, поради неусогласеност на градежната со катастарската 
парцела, за дел од КП 11625/1, К.О. Охрид 2, со намена на градбата - А1- куќи 
за домување (А1.2 – семејни куќи со споен ѕид на меѓа - двокуќи), во ДУП за 
6-та УЗ, УБ 6.2-опфат 1, Охрид, има изградено објекти и тоа: на КП 11625/1 
има изграден објект- станбена куќа со катност од П. Постојниот станбен објект 
е гарден како масивен систем на градба, и е во релативно добра состојба. 
 
2.2.Инвентаризација на снимена комунална инфраструктура во рамките 
на проектниот опфат 
 
Водовод и канализација 
- Водоснабдување 
 Со санитарна вода за пиење објектите се снабдуваат од градскиот 
водоснабдителен систем. 
- Канализација 
 Постојните објекти, отпадните води ги регулираат преку изградена 
улична фекална како и атмосверска канализациона мрежа. 
 
 Електрична и телефонска мрежа 
-Електрика 
 Проектниот опфат со електрична енергија се снабдува од постојната 
нисконапонска улична мрежа која поминува по постојната улична мрежа. 
-Телефонски приклучок 
 Телефонскиот приклучок е извршен на постоечката мрежа на фиксен 
телефонски оператор, која поминува во непосредна близина на проектниот 
опфат. 
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3. ОПИС И ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈАТА 
 
 Предметниот простор досега е предмет на обработка на Просторниот 
план на РМ 2004г, ГУП за градот Охрид како и ДУП за 6-та УЗ, УБ 6.2-опфат 
1, Охрид, донесен со одлука бр. 07-2508/9 од 30.09.2009г. Во последниот 
важечки плански документ за кој е издаден Извод од План, односно извод од 
ДУП за 6-та УЗ, УБ 6.2-опфат1, Охрид, бр. 20-8135/2 од 02.10.2020 г., 
проектниот опфат е со класа на намена - А1 семејно домување во станбени 
куќи (А1.2-домување во станбени куќи) со компатибилни класи на намена до 
30%. 
 Урбанистичкиот проект со план за парцелација за поместување на 
границата на градежната парцела ГП_1.19, поради неусогласеност на 
градежната со катастарската парцела, за дел од КП 11625/1, К.О. Охрид 2, со 
намена на градбата А1- куќи за домување (А1.2 – семејни куќи со споен ѕид 
на меѓа - двокуќи), во ДУП за 6-та УЗ, УБ 6.2-опфат 1, Охрид, се изработува 
врз основа на членот 63, став (2), од Законот за Урбанистичко планирање 
(Сл.Весник на РСМ.бр. 32/20), Правилникот за урбанистичко планирање 
(Сл.весник на РМ бр. 225/20) како и член 5 од Правилникот за изменување и 
дополнување на Правилникот за урбанистичко планирање (Сл. Весник на 
РСМ бр. 219/21), при што не се дозволени измени на останатите параметри 
утврдени со урбанистички план. 
 
Намена на површини 
Површината определена во границите на проектниот опфат на УП со план за 
парцелација е со намена за изградба на објекти со основна класа на намена 
А1- куќи за домување (А1.2 – семејни куќи со споен ѕид на меѓа - двокуќи). 
 Новопланираната градежна парцела ГП_1.19 со површина од 237.94м2, 
се формирана на дел од КП 11625/1, со основна класа на намена А1- куќи за 
домување (А1.2 – семејни куќи со споен ѕид на меѓа - двокуќи). Делот од 
проектниот опфат по ДУП со површина од 35.71 м2, кој ја офаќа КП 11434/20, 
КО Охрид 2, останува надвор од новопланираната градежна парцела и истиот 
преставува дел од тротоарот од ул. “Даме Груев” (кој на лице место е дел од 
постојаниот тротоар). 
 Инфраструктурните системи (водоводна, канализациона, електрична, 
телефонска мрежа) за непречено функционирање и опслужување на 
предметниот проектен опфат, во целост остануваат како што се 
презентирани-планирани во постојниот ДУП. 
 Определената намена на земјиштето со овој Урбанистички проект со 
план за парцелација во целина кореспондира на релација урбан опфат - 
земјиште со непосредната околина. 
• Функционална организација на просторот 
Подрачјето опфатено со Урбанистичкиот проект со план за парцелација е 
предвидено во рамките на проектниот опфат да функционира во корелација 
со целокупните функции на градот Охрид. 
 Со оглед на местоположбата на објектот кој што е лоциран непосредно 
во населеното место, истиот функционално е поврзан и со целокупната 
поблиска и поширока околина, преку постоечката мрежа на улици и 
пристапни патеки. 
 Функционалната организација внатре е поделена согласно неговата 
намена како и со потребите на идниот инвеститор односно сопственикот, па 
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со изработката на основниот проект треба да бидат решени функциите  
внатре во границата на проектниот опфат, односно во границата на 
градежната парцела, притоа во целост почитувајќи ги барањата на 
инвеститорите и условите од постоечкиот ДУП. 
 Сообраќај 
 Градежната парцела е лоцирана непосредно до планираните улици 
според Изводот од ДУП. Планираниот влез во градежната парцела за ГП_1.19 
е со можност од двете улици на проектниот опфат по ДУП за 16та УЗ, УБ 6.2-
опфат 1, Охрид. 
 Попречните профили односно рангот на планираните станбени улици, 
се преземени од поставките и насоките на важечкиот ДУП за 6-та УЗ, УБ 6.2-
опфат1, Охрид. 
 Паркирање 
Паркирањето се планира во рамките на условите дефинирани според 
важечки ДУП за градежната парцела. 
 Зеленило и слободни површини 
Зелените површини во рамките на парцелата се застапени во однос кој е веќе 
дефиниран со Извод од ДУП. 
 Со извесно ангажирање околу изборот на зеленилото ќе се постигне 
потребниот ефект за задоволување на функционалните и естетските потреби 
на парцелата. 
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4. ДЕТАЛНИ УСЛОВИ ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ И ГРАДЕЊЕ 
 Урбанистичкиот проект со план за парцелација за поместување на 
границата  на градежната парцела ГП_1.19, поради неусогласеност на 
градежната со катастарската парцел, за дел од КП 11625/1, К.О. Охрид 2, со 
намена на градбата - А1- куќи за домување (А1.2 – семејни куќи со споен ѕид 
на меѓа - двокуќи), во ДУП за 6-та УЗ, УБ 6.2-опфат 1,Општина Охрид,  се 
изработува врз основа  на членот 63, став  (2), од Законот за Урбанистичко 
планирање (Сл.Весник на РСМ.бр. 32/20), Правилникот за урбанистичко 
планирање (Сл.весник на РМ бр. 225/20) како и член 5 од Правилникот за 
изменување и дополнување на Правилникот за урбанистичко планирање (Сл. 
Весник на РСМ бр. 219/21), при што не се дозволени промени на останатите 
параметри утврдени со урбанистички план. 
Општите и посебните одредби за градба се дел од условите од важечки ДУП: 
- ДУП за 6-та УЗ, УБ 6.2-опфат 1, Охрид, донесен со одлука бр. 07-2508/9 
од 30.09.2009 г. 
 Со цел да се обезбеди ефикасна реализација на ДУП за 6-та УЗ, УБ 
6.2-опфат 1, Охрид, согласно со одредбите на Законот за Просторно и 
урбанистичко планирање и методологијата за изготвување на просторните и 
урбанистички планови, дефинирани се ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА 
ИЗГРДБА ЗА 6-ТА УРБАНА ЗАЕДНИЦА (УЗ), УРБАН БЛОК (УБ) 6.2-ОПФАТ 1, 
ОХРИД. 
 Врз основа на важечките законски и подзаконски акти, врз кои се 
изработува овој УП со план за парцелација, ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ 
ЗА ИЗГРАДБА, во целост се преземени од Изводот од ДУП 6-та УЗ, УБ 6.2-
опфат 1, Охрид, и истите во целост се составен дел на посебните услови на 
овој УП со план за парцелација. 
 
ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДБА  
(ДУП за 6-та УЗ, УБ 6.2-опфат 1, Охрид, донесен со одлука бр. 07-2508/9 од 
30.09.2009 г.) 

4.1. Општи услови за изградба, развој и користење на земјиштето за 
градба кои важат за целиот плански опфат  

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

1.2 Во деталниот урбанистички план класата на намени за домување А1 и А2 
заради флексибилноста на планот предвидено е зона за мешана намена со 
компатибилни класи на намени. За домување во станбени куќи предвидено е 
во склоп на градежните парцели парковско зеленило, а за домување во 
станбени згради предвидено е во објектите можност за мешана намена со 
мали комерцијални и деловни дејности, големи трговски единици, деловни 
дејности и парковско зеленило, што е во согласност со ГУП на град Охрид кој 
предвидува линеарни центри долж улица Туристичка.  
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1.3 Градежна линија се исцртува во градежни парцели каде што со планот се 
утврдуваат услови за идна градба.  

1.4 Согласно Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко 
планирање ("Службен весник на РМ" број 78/06) постојат три вида на 
градежни линии: 

-Градежна линија како ознака за просторната граница за градење 
дефинирана во член 33 став 1 од овој Правилник.  

- Помошна градежна линија како ознака за денивелација, пасажи или друга 
промена во рамките на површината за градење  

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

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

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

- Доколку градежната линија се совлага со регулационата линија, дозволени 
пречекорувања се првиот скалник од влезните партии до 30 см ако ширината 
на тротоарот е поголема од 2,25 см, првостепена пластика во која спаѓаат: 
ризалити, влезни партии, конструктивни столбови, вертикални комуникации 
и други издадени делови на архитектонската основа до 30 см ако широчината 
на тротоарот е поголема од 2,25 м., второстепена пластика во која спаѓаат: 
еркери, балкони, конзоли, стреи, брисодеи и др. кои се појавуваат помеѓу 
првиот спрат и горниот венец до 90 см длабочина за уличен коридор широк 
до 12 м и до 7,5% од широчината на коридорот, но не повеќе од 1,50 м 
длабочина. Елементите на второстепената архитектонска пластика не се 
појавуваат на фасадата на градбата најмалку 3,60 м над котата на тротоарот, 
третостепена пластика во која спаѓаат: пиластри, корнизи, подпро зорници, 
венци и друга плитка архитектонска пластика до 30 см.  

- Низ целата должина на фасадата на површина од 60 % од фасадата може 
да се зафати со одреден тип на архитектонска пластика.  

- Кога површините за градење од страната на градежната парцела се на 
растојание од 3 м и помало не се дозволени пречекорувања на градежната 
линија со прво и второ степена пластика.  

1.6. Површина за градење е планска одредба со која во урбанистички план 
се утврдува делот од градежната парцела која се предвидува за градење на 
градбите Површината за градење е дефинирана во рамки на една градежна 
парцела и не може да се протега низ две или повеќе парцели Континуитетот 
на површината за градење низ две или повеќе градежни парцели во 
урбанистичкото планирање се добива како збир од поединечни површни за 
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градење чиишто граници се совпаѓаат, со границите на градежните парцели 
со што се обез бедува калканско спојување на соседните градби во низа, 
уличен фронт и слично. 

Во една градежна парцела по правило има една површина за градење во која 
може да се гради само една градба. Комплексните градби составени од 
повеке површини за градење во една градежна парцела по правило се 
уредуваат со урбанистички проект од член 50 став 1 од Законот како 
разработка на површината за градење уредена во урбанистички план. 

1.7. Во планот е предвиден дисперзивен тип на градење наменет за 
Домување со слободностоечки градби со по четири фасади со отвори 
Двокуќи и обекти во низови. Растојанието помеѓу површините за градење и 
границите на градежната парцела е најмалку 3,0 м за градби високи до 10,20 
м (мерено од тротоарот до горниот венец), потоа најмалку третина височина 
за градби со височина над 10.20м што значи минимум 5,40м за максималана 
височина од 16,20м и минимум 4.40м, за максимална височина до 13 20м, 
согласно член 40 став 3 од Правилникот за стандарди и нормативи за 
урбанистичко планирање ("Службен весник на РМ". број 78/06) и член 4 од 
Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за стандарди и 
нормативи за урбанистичко планирање (Службен весник на РМ" број 140107). 

1.8. Кога растојанието помеѓу површината за градење и страната на 
градежната парцела е нула, не се дозволени никакви отвори на ѕидот на 
градбата на границата на градежната парцела. Кога растојанието е од 1,20 
до 3,0 м дозволени се само помошни отвори со парапет од најмалку 160 
метри, а на растојанија од 3.00м и над 3,0 метри се дозволени регуларни 
отвори на таа страна од градбата.  

1.9. Максимална височина на градбите, е добиена согласно параметрите 
зададени во Правилникот. Нултата плоча во однос на теренот за сите видови 
градби со намена домување или мешани намени на домување со 
комерцијални намени во приземјето е 1,20 м.Најмалата спратна височина со 
која се пресметува бројот на спратови, мерено од плоча до плоча, за 
домување е 2,90 м, а за деловна дејност 3,40м. Во деталниот урбанистички 
план за домување е усвоена висина од 3м. па така за градбите со класа на 
намена семејно домување во станбени куќи со спратност П+2 е добиено 1 
20м+3x3,0м -10,20м.  

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

1.11. Од максималната височина на слемето и дозволената силуета на 
покривот може да отстапуваат други делови на градбите во планскиот опфат 
кули, покривни баци, стакларници и издадени покривни елементи, оцаци, 
вентилациони канали, лифтовски куќички, вертикални комуникации и сите 
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техничко-технолошки инсталации, и сите архитектонски декоративни 
елементи со кои не се обѕидува или оформува затворен корисен простор над 
котата на горниот венец, односно над дозволената силуета на покривот. 

1.12. Процент на изграденост на земјиштето (P) е урбанистичка величина која 
ја покажува густината на изграденост, односно колкав дел од градежното 
земјиште е зафатен градба Процентот на изграденост на земјиштето се 
пресметува како однос помеѓу површината на земјиштето под градбата и 
вкупната површина на градежното земјиште, изразен во процент. Во 
површината под градба се подразбира површината ограничена со 
надворешните Ѕидови и столбови на градбата во висина на приземната 
плоча без надворешните тераси, скали, рампи, патеки и друго. Коефициент 
на искористеност (К) на земјиштето е урбанистичка ве личина која го 
покажува интензитетот на изграденост на градежното земјиште. Коефициент 
на искористеност на земјиштето се пресметува како однос помеѓу вкупната 
изградена површина, односно збирот на површините на сите изградени 
спратови на градбата и вкупната површина на градежното земиште, изразен 
со рационален број до две децимали. Под вкупна изградена површина се 
сметаат површиките на сите надземни етажи. Параметрите во однос на 
процентот на изграденост, како и на коефициентот на искористување на 
земиштето се во рамките на превидените со Правилникот.  

1.13. за определувањето на потребниот број на паркинг места според 
намената на земјиштето и градбите и нивната големина, кој ќе се утврди во 
урбанистичкиот план како планска одредба односно услов за градење, 
служат следниве нормативи: А-ДОМУВАЊЕ А1-домување во станбени куќи 
А2-домување во станбени згради За станбени згради кои се лоцирани во 
централното градско подрачје: 1 паркинг место по стан За станбени згради 
кои не се лоцирани во централното градско подрачје и за станбените куќи во 
градежна парцела помала од 600 м² 1,0 паркинг места за секој стан до 45 м² 
и 1,5 паркинг места за секој стан над 90 м²  

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

1.15. Во архитектонското обликување на објектите покрај наменските 
функционалните, климатските, геомеханичките, сеизмичките, и другите 
микролокациски услови, треба да се води сметка за специфичностите на 
прирачните градежни материали И традиционалните вредности и културата 
во градењето. Покрај императивните услови кои произлегуваат од 
дозволените граници на изградба, во компонира на фасадите треба да се 
тежнее кон нивно максимално усогласување со соседните објекти со 
композициските линии на соседите, но сепак со максимално почитување на 
индивидуалноста на сопственикот и креативноста на архитектот  
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1.16. Можноста за групирање на сите градежни парцели покрај улица "Даме 
Груев" и формирање на поголеми градежни парцели е неостварлива од 
причина што сите покрај улицата "Даме Груев" имаат остварено Право од 
предходниот Детален урбанистички план.  

1.17. Реализацијата на површините за градба, формирањето на улична 
силуета ќе се остварат со ангажирање и на Локалната самоуправа, се со цел 
да се креираат квалитатни измени и дополнувања. Ова е правец кој 
овозможува процесот на планирање да се поедностави и рационализира при 
реализација на ово Детален урбанистички план.  

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

1.19. Површините за движење на пешаците кои се планираат во 
урбанистичките планови: тротоари, пешачки улици, пешачки патеки, 
плоштади и плоштатки, секаде каде што тоа карактеристиките на теренот го 
дозволуваат, мора да се со континуирана нивелета без скалести 
денивелации со подолжен наклон од најмногу 8.33%. 

 1.20. Bo условите за градење кои во урбанистичките планови се уредуваат 
за градби од класите на намени А2, како и групите на класи на намени Б, 
задолжително се предвидуваат рампи за пристап за висинско совладување 
на денивелираните површни за комуникација на влезовите од градбите и 
внатреши рампи во јавните и групните простории како и просториите за 
собири. Рампите се димензионираат според одредбите во чл.76 од 
Правилникот ("Службен весник на РМ" број 78/06), при што минималната 
широчина на рампите е 1 м. 

1.21. Рекламите и огласите не смеат да му пречат на нормалното одвивање 
на сообраќајот, да му штетат или да го менуваат изгледот на архитектонските 
објекти и групации ниту да пречат на објектите поставени во јавен интерес 
како јавно осветлување, градски часовници, табли со имиња на улиците и сл.  

1.22. Процентот на озеленетост во рамките на градежната парцела 
претставува однос помеѓу површината на градежно земјиште наменето за 
зеленило и вкупната површина на градежното земјиште изразено во 
проценти. Процентот на озеленост во рамките на градежните парцели 
минимум е потребно да изнесува од 5-10%. Оваа планска одредба станува 
составен дел на условите за градење. 

1.23. Условите за градење на станбените и другите видови на објекти, треба 
да содржат и посебните услови за изведба на приклучоците или уредите за 
снабдување со вода, електрична енергија, телефонија и одводнувањето на 
отпадните води. 

1.24. Сметот ќе се одлага во заеднички контери лоцирани на погодни места 
во рамките на планскиот опфат.  
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1.25. Локациите на заедничките контејнери и нивниот број ги определува со 
посебна одлука органот на управа на Општината. Локациите мораат да бидат 
достапни за возилата за подигање на контејнерите и уредени во согласност 
со оној што ќе го евакуира ѓубрето во регионална односно општинска 
депонија.  

1.26. При примена на планските решенија на Деталниот урбанистички план 
за дел од урбан Блок 6.2 опфат 1 за тоа што не е регулирано со овие 
параметри, се применуваат стандардите и нормативите утврдени во 
Правилникот стандарди и нормативи за за урбанистичко планирање 
("Службен весник на РМ" број78/06).  

1.27. Од сектор за урбанизам, заштита на животна средина и комунален 
развор- Локална самоуправа Општина Охрид го дава следното мислење 
Предмет наилот простор во у 3 6 од УБ 6.2 за кој се изработува Детален 
урбанистички план не припаѓа во границите на заштитната споменичка 
целина, ниту пак за горенаведениот простор постојат податоци за 
евидентиран или заштитен археолошки локалитет. 

Доколку при реализација на Планот се дојде до откривање на одредени 
археолошки наоди благовремено да бидат известени стручните служби при 
НУ Завод и Музеј-Охрид. 

4.2. Посебни услови за изградба, развој и користење на земјиштето 
градби кои важат за секој блок пооделно  

ДЕЛ 1  

Градежни парцели:  

Во рамките на постојните катастарски парцели се оформуваат градежни 
Парцели.Се состојат од една или повеќе катастарски парцели  

Класа на намени:  

А - домување  

А1 -семејно домување во станбени куќи  

А2- семејно домување во станбени згради  

Со ГУП на град Охрид предвидено е:  

Домување во индивидуални и колективни станбени објекти  
домување со терцијални содржини (домување со трговија, хотелиерство и 
угостутелство, мало стопанство стамбено-комунала дејност, финансиски, 
технички и деловни услуги) 

 А1- семејно домување во станбени куќи се планира во следните градежни 
парцели 1.13, 1.15, 1.18, 1.19. 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 124, 1.25, 126, 1.27, 1.29 
1.30, 1.31  
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А2- семејно домување во станбени згради со мешовита намена во приземјата 
се планира во следните градежни парцели: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.8, 1.9, 1.10, 
1.11, 1.12, 1.14, 1.16, 1.17, 1.32 и 1.33 

Во градежните парцели 1,28 и 1.34 се постојни Т.С. а во градежната парцела 
1.35 е П.П.  

Можноста за групирање на сите градежни парцели покра улица "Даме Груев" 
и формирање на поголеми градежни парцели е неостварлива од причина што 
сите покрај улицата "Даме Груев" имаат остварено Право од предходниот 
Детален урбанистички план.  

Реализацијата на површините за градба, формирањето на улична силуета ке 
се остварат со ангажирање и на локалната самоуправа, се со цел да се 
креираат квалитатни измени и дополнувања.Ова е правец кој овозможува 
процесот на планирање да се поедностали и рационализира при реализација 
на овој Детален урбанистички план. 

Површини за градење:  

Се планира надградба на објектите и тоа само на поткровата со Н= 1.80м во 
рамките на утврдените градежни парцели: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 и 1.32. 

Се планира надградба и доградба на објектите во рамките на утврдените 
градежни парцели со намена А-домување во следните градежни парцели: 
1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.189, 
1.320, 1.21, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.31, 1.32. 

Се планира нови површини за градба во градежните парцели: 1.5, 1.22, 1.29 
и 1.33 Градежната парцела 1.33 е планирана во опфатот поради следните 
причини:  

- Предложеното сообраќајно решение во постојниот ДУП бр. 08.2055. 
OA 2102 1990 год за овој локалитет е неиздржливо бидејќи се коси со 
член 73 точка 3 од Правилникот застандарди и нормативи за 
урбанистичко планирање бр. 78/06, за минимално растојание меѓу две 
раскрсници 

- денационализација и враќање во сопственост на катастарска парцела 
15219/2 

- со сегашниот план се обезбедуваат потребниот број на паркинг места 
во рамки на градежниот блок согласно бројката на паркинг места во 
важечкиот ДУП 
 

Височина на градење: 
Максимална височина на градбите, е добиена согласно параметрите 
зададени во Правилникот Нултата плоча во однос на теренот за сите видови 
градби со намена домување или мешани намени на домување со 
комерцијални намени во приземјето е 1,20 м.Најмалата спратка височина со 
која се пресметува бројот на спратови мерено од плоча до плоча, за 
домување е 290 м, а за деловна дејност 3,40м во деталниот урбанистички 
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план за домување е усвоена висина од 3м, па така за градбите со класа на 
намена семе но домување во станбени куќи со спратност П-2 е добиено 
1,20м+3х3,0м-10 20м. 
Максималната височина на градба ќе се овозможи доколку во рамките 
на градежната парцела се обезбеди потребниот број на паркинг места 
според намената на градбата и стандардите и нормативите за 
урбанистичко планирање.  
За A1 - домување во станбени куќи се планира спратност П+2 и кота на 
завршен венец 10.20м. во однос на тротоарот и тоа во градежните парцели: 
1.13, 1.15, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 125, 1.26, 1.27, 1.29, 1.30, 
1.31. 
За А2 -  домување во семе ни згради со мешовита намена се планира 
спразност П-3 и кота на завршен венец 13.20 м во однос на тротоарот и тоа 
во градежните парцели 1.5,   1.8, 1.9,1.10, 1.11, 1.12, 1.14, 1.16, 1.17, 1.33. 
Кај постојното семејно домување во станбени згради-А2 се планира изградба 
на поткровје со Н= 1.80м, со цел да се подобри заштитата на завршните 
кровни површини - равни тераси и тоа кај градежните парцели 1.1, 1.2, 1.3, 
1.4, 1.32 Максималната височина на слеме е до 3,50 м над завршниот венец 
на градбата. Во рамките на дозволената висина на слемето и силуетата на 
покривот се уредува потпокривен корисен простор кој се третира 
рамноправно како и другиот корисен изграден простор по спратовите на 
градбата. Во потпокривот може да се искористи само една спратна височина. 
 
Процент на изграденост и коефициент на искористеност: 
Процентот на изграденост и коефициентот на искористеност на земјиштето 
применети се согласно член 52 од Правилникот за стандарди и нормативи за 
урбанистичко планирање. Прифатливи вредности на Процентот на 
изграденост (PI и коефициентот на искористеност на земиштето (К) во услови 
на периметрално градење на блок се:  
-домување во куќи со градини до П+2 спрата на парцели со површина од 200-
300 m2, P=20-40% K=0.6-1.2  
-домување во двокуќи со градини до П+2 спрата на парцели со површина од 
200-300 м2, P=25-50% к=0.75 -1.5 
 -домување во куќи со градини во низа до П+2 спрата, на парцели со 
површина од 200-300 м2, P=40-65% K=1.2-2.1  
-домување во куќи со градини во низа до П+2 спрата на парцели со површина 
од 120-200 m2, P=50-75% K=1.5-2.6 
Прифатливи вредности за Процентот на изграденост во градежните парцели 
и коефициентот на искористеност на земјиштето во градежните парцели за 
домување во згради со повеќе станови и домување со комерцијални намени: 
9. Домување во згради со повеќе станови, до П-4 спрата и калканско 
поврзување, на парцели со површина од 200-300м2, P=45-70% К=2,0-3,5  
10. Домување во згради со повеке станови, до П+8 спрата и калканско 
поврзување, на парцели со површина од 300-500м2, P=40-65% K=2.7-4,5 
11. Згради со мешани комерцијални намени, од П+4 до П+8 спрата со 
калканско поврзување на парцели со површина од 300-500м2 и поголеми: P-
50-90%, К=3,0-7,0 
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Став 3  
4. Домување и комерцијални намени во слободностоечки градби интегрирани 
во ниските спратови, до П+14 спрата: P=30-50% K=2,5-4,0. 
Процентот на изграденост и коефициентот на искористеност на земјиштето 
дадени се за секоја градежна парцела поединечно во табелата прилог за ДЕЛ 
1. 
 
Паркирање: 
Паркирањето-гаражирањето е предвидено во склоп на градежната парцела.  
A1 и A2- семејно домување  
-1,0 паркинг места за секој стан до 45м² и 1,5 паркинг места за секој стан над 
90м2  
 
Зеленило: 
Зеленило се предвидува во склоп на градежните парцели. Процентот на 
озеленост во рамките на градежните парцели наменети за домување 
потребно е да изнесува минимум од 5-10%. 

Градежни и регулациони линии и максимални висински коти 
 Регулационата линија во целост се совпаѓа со планираните 
сообраќајници - станбени и пристапни улици. 
 Површината за градење е регулирана со градежни линии и истата е во 
согласност со Изводот од важечкиот ДУП и во целост е преземена од ДУП за 
6-та УЗ, УБ 6.2-опфат 1, Охрид. 
 Максималната висина на објекот е дадена со висина од Н=10.20 м, и 
со катност од П+2, и истата е во согласност со Изводот од важечкиот ДУП и 
во целост се преземена од него. 
 Услови за уредување на градежната парцела и изградба на оградни 
ѕидови 
 Градежната парцела е дефинирана врз основа на Изводот од ДУП за 
6-та УЗ, УБ 6.2-опфат 1, Охрид, бр. 20-8135/2 од 02.10.2020год, од 
ажурираната геодетска подлога за проектниот опфат, како и изработените 
нумерички податоци за конкретната градежна парцела.  
 Проектниот опфат на Градежната парцела ГП_1.19 спрема ДУП-от е со 
големина од 273.64 м2.  
Новопланираната градежна парцела ГП_1.19 спрема изработениот 
урбанистичи проект е со површина од 237.95 м2, и истата целосно се 
формира на дел од КП 11625/1, и со основна класа на намена А1- куќи за 
домување (А1.2 – семејни куќи со споен ѕид на меѓа - двокуќи). Делот од 
проектниот опфат дефиниран спрема градежната парцела по ДУП за ГП_1.19 
со површина од 35.69 м2, кој ја офаќа КП 11434/20, КО Охрид 2, останува 
надвор од новопланираната градежна парцела и истиот преставува дел од 
тротоарот од ул. “Даме Груев” (кој на лице место е дел од постојаниот 
тротоар).  
Со изработката на овој УП со план за парцелација, се усогласува гардежната 
парцела со катастарската парцела. Површината за градење во градежната 
парцела, во целост е преземена од важечкиот ДУП за 6-та УЗ, УБ 6.2-опфат 
1, Охрид.  
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Во рамките на границата на градежната парцела треба да се обрне внимание 
на партерното уредување на зафатот во кој се јавуваат како содржини, 
уредување на влезната партија, зеленило, огради, пристапи и слично. 
 Оградите да бидат во се према урбанистичките услови од Одредбите 
за ДУП-от. 
 Сопствениците на комплексот се должни постојано да ги одржуваат 
објектите, зеленилото, оградата и другите урбани елементи. 
 
 Генерални водови и објекти од сообраќајна и друга 
инфраструктура 
 Во фазата за изработка на УП со план за парцелација, анализирана е 
целокупната состојба на објектите на комуналната инфраструктура во 
поблиската и подалечната околина на комплексот. 
 Во поглед на можноста за приклучување на патната мрежа локацијата 
непосредно се наоѓа на планираната станбена улица И постојна пристапна 
патека. 
 Можноста за поврзување на електро енергетската мрежата е 
планирано од постојната-улична мрежа. Условите и енергетската согласност 
за приклучок се во надлежност на ЕВН на Македонија, КЕЦ Охрид. 
 Примарно, снабдувањето на објектите со санитарна вода е од 
постојната водоводна мрежа, која се користи за потребите на поедини негови 
функции. 
 Одводнувањето на отпадни води (фекални) ќе се реализира преку 
планираната фекална канализација, односно до изградба на истата 
отпадните води ќе се зафаќаат во привремена септичка водонепропусна јама. 
Површинските атмосферски води ќе се одведуваат преку планирана 
атмосверска канализација на улична мрежа. 
Како што е погоре кажано овие мерки се предвидуваат за превентивна 
заштита на подземните и површинските водотеци од загадување и непречено 
функционирање на објектите. 
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5. НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ 
 
Според важечкиот ДУП за 6-та УЗ, УБ 6.2-опфат 1, Охрид 
Градежна парцела ГП_1.19 на дел од КП11625/1 и КП11434/20, КО Охрид 2 
Намена на парцелата: Семејно домување во станбени куќи (А 1.2- домување 
во станбени куќи) 
Површина на градежна парцела .................................................... П = 273.64 м2 
Површина за градба .......................... (по важечки  ДУП) .................. П = 161 м2 
Бруто развиена површина ………..… (по важечки ДУП) …................ П = 483 м2 
Максимална височина во број на катови ....................................................... П+2 
Максимална височина во метри .............................................................. 10.20 м 
Потребен број на паркинг места ………………………………............................. / 
 
Според УП - Урбанистичкиот проект со план за парцелација 
Градежна парцела ГП_1.19 на дел од КП 11625/1, КО Охрид 2 
Намена на парцелата: Семејно домување во станбени куќи (А 1.2- домување 
во станбени куќи) 
Површина на градежна парцела .................................................... П= 237.93 м2 
Површина за градба ......................... (по важечки ДУП)...................... П =161 м2 
Бруто изградена површина .............. (по важечки ДУП) ..................... П =483 м2 
Максимална височина во број на катови ....................................................... П+2 
 Максимална височина во метри ............................................................. 10.20 м 
Потребен број на паркинг места ……………………………………………………. / 
Е1 – сообраќајна инфраструктура ………………………………….... П = 35.71 м2 
(Дел од постојната градежна парцела ГП_1.19, во ДУП за 6-та УЗ, УБ 6.2-
опфат 1, Охрид, останува надвор од нoвопланираната градежна парцела по 
Урбанистичкиот проект). 
*Бројот на паркинг места ќе се дефинира согласно Правилникот за стандарди 
и нормативи за урбанистичко планирање. 
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6. МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА 
 Право и должност на РМ, општината, како и на сите правни и физички 
лица е да обезбедат услови за заштита и унапредување на животната 
средина, заради остварување на правото на граѓаните на здрава животна 
средина, регулирано со: 
- Закон за животна средина (Сл.Весник на РМ бр. 53/05, 81/05 и 24/07)  
- Закон за заштита на природата (Сл.Весник на РМ бр. 67/04, 14/06 и 84/07)  
- Закон квалитет на амбиенталниот воздух (Сл.Весник на РМ бр. 67/04 и 92/07)  
- Закон за управување со отпад (Сл.Весник на РМ бр.68/04 и 107/07)  
- Закон за спречување на штетна бучава (Сл.Весник на РМ бр.79/07)  
- Закон за заштита и спасување-пречистен текст (Сл.Весник на РМ бр.93/12) 
- Закон за води (Сл.Весник на РМ бр.4/98)  
- Уредба за класификација на води (Сл.Весник на РМ бр.18/99)  
- Уредба за категоризација на води (Сл.Весник на РМ бр.18/99)  
- Правилникот за урбанистичко планирање (Службен весник на РСМ бр. 
225/20) 
- Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за 
урбанистичко планирање (Сл. Весник на РСМ бр. 219/21) 
 Со цел да се обезбеди заштита на животната средина преку 
запазување на поставените стандарди, потребно е да се има во предвид 
следното: 
- Согласно Законот за животна средина и Уредбата за определување на 
критериумите врз основа на кои утврдува потребата за спроведување на 
постапката за оценка на влијанијата врз животната средина (Сл.Весник на РМ 
бр.74/05), потребно е да се утврди потреба за спроведување на постапка за 
оценка на влијанието на проектот врз животната средина. Потребата од 
оценка на влијанието врз животната средина ја донесува органот на државна 
управа надлежен за работите од областа на животната средина. 
- Согласно Законот за животна средина како и Законот за заштита на 
природата, правните и физичките лица кои вршат дејности или активности 
кои не спаѓаат во проектите  за  кои се спроведува постапка за оценка на 
влијанието врз животната средина се должни да изготват Елаборат за 
заштита на влијанието врз животната средина, со цел да се оцени влијанието 
на дејностите или активностите врз животната средина, пред да започнат со 
спроведување на проектот и истиот да го достават до органот надлежен за 
одобрување на проектот. 
- Согласно законот за управување со отпад, создавачите на отпад се должни 
во најголема мера да го избегнат создавањето на отпад и да ги намалат 
штетните влијанија на отпадот врз животната средина и животот и здравјето 
на луѓето. 
-Заштита, унапредување и адекватно користење на природните предели, 
амбиенти и пејсажите во предвидениот простор. 
Притоа создавачот или поседувачот на отпадни материи и емисии ги сноси 
сите трошоци за евентуално предизвиканите нарушувања во животната 
средина. 
 
6.1. Мерки за заштита на животната средина 
 Во современото планирање на просторот задачите на заштита на 
животната средина се усмерени особено на активно уредување и заштита на 
природата и животната средина, санирање на можни штети и повторно 



УП со план за парцелација за поместување на границата на ГП_1.19, поради неусогласеност на градежната 
со катастарската парцела, за дел од КП 11625/1, К.О. Охрид 2, со намена на градбата - А1- куќи за домување 
(А1.2 – семејни куќи со споен ѕид на меѓа - двокуќи), во ДУП за 6-та УЗ, УБ 6.2-опфат1, Општина Охрид  
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

______________________________________________________________________                                
ДПУП ПОЛОГПРОЕКТ-ПРО, Гостивар, ул. Илинденска бр.4, e-mail: pologproekt@gmail.com 

 

воспоставување на природната средина. Заштитата на природата ја опфаќа 
заштитата на биолошката разновидност, заштитата на пределската 
разновидност и заштитата на природното наследство.   
 Притоа, со реализацијата на УП со план за парцелација на конкретниот 
проектен опфат не се загрозуваат природни реткости, така да не е потребно 
да се преземат мерки за заштита согласно Законот за заштита на природата 
(Сл. Весник на РМ бр. 67/04, 14/06 и 84/07). 
 
6.2. Мерки за заштита на природното и културното наследство 
 Во мислењето по бараните податоци и информации добиени од 
Министерството за животна средина и просторно планирање, Управа за 
животна средина, Скопје, констатирано е дека просторот на предметниот 
плански опфат на проектот не влегува во граници на заштитени подрачја 
утврдени со закон. 
 Меѓутоа предметниот плански опфат се наоѓа во границите на 
Светското природно и културно наследство на Охридскиот регион (УНЕСКО) 
за кој е донесе План за управување со природното и културното наследство 
на Охридскиот регион (2019-2028), и истото се уредува со Закон за 
управување со светското природно и културно наследство во Охридскиот 
регион (Сл.весник на РМ бр.75/10). Управувањето на овој регион се остварува 
со спречување на активности кои негативно влијаат врз исклучителните 
вредности на природното наследство на Охридскиот регион. 
 При изработката на оваа проектна документација во целост се 
применети мерките за управување со светското природно наследство од овој 
закон, како и мерките за управување предвидени со Планот за управување 
со природно и културно наследство на Охридскиот регион. 
 Доколку при уредувањето на просторот се наиде на археолошки 
артефакти, односно до откривање на материјални остатоци со културно-
историска вредност, потребно е да се постапи согласно чл. 65 од Законот за 
за заштита на културното наследство (Сл.Весник на РМ бр. 20/04 и 115/07), 
односно веднаш да се запре со отпочнатите градежни активности и да се 
извести надлежната институција за заштита на културното наследство. 
 
6.3. Мерки за заштита и спасување 
 Мерките за заштита и спасување се остваруваат преку организирање 
на дејства и постапки од превентивен и оперативен карактер, кои ги 
подготвува и спроведува Републиката односно локалната самоуправа 
согласно Законот за заштита и спасување-пречистен текст (Сл. весник на РМ 
бр.93/12) и  Уредбата за начинот на применување на мерките за заштита и 
спасување, при планирање и уредување на просторот и населбите, во 
проектите и изградба на објектите како и учество во техничкиот  
преглед(Сл.весник на РМ  бр.105/05),  
 Заради организирано спроведување и спасувањето, учесниците во 
системот донесуваат План за заштита и спасување од природни непогодии и 
други несреќи. 
 Истиот содржи превентивни и оперативни мерки и постапки за заштита 
и спасување. 
 Мерките за заштита и спасување задолжително се применуваат: 
1. ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ОД ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИИ И ОПАСНИ 
МАТЕРИИ 
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 При изработка на УП со план за парцелација, да се почитуваат 
пропишаните мерки за заштита од пожари, согласно Законот за заштита и 
спасување (пречистен текст СВ на РСМ бр. 93/12), Законот за 
пожарникарство (СВ на РСМ бр 67/04, 81/07, 55/13) и другите позитивни 
прописи со кои е регулирана оваа област. 
Во однос на заштитата од пожари, во наведената документација да се реши 
и громобранската инсталација, со цел да нема појава на зголемено пожарно 
оптоварување. 
2. ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ОД ПОПЛАВИ, УРИВАЊЕ НА БРАНИ И 
ДРУГИ АТМОСФЕРСКИ НЕПОГОДИ 
 При изработка на УП со план за парцелација, да се предвидат и 
пропишат мерките за заштита од поплави, уривање на брани и други 
атмосверски непогоди согласно Законот за заштита и спасување (пречистен 
текст Сл. Весник на РСМ бр. 93/12), и другите позитивни прописи со кои е 
регулирана оваа област. 
3. ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ОД УРНАТИНИ 
 Заштитата од урнатини, како превентивна мерка, се утврдува во урба- 
нистичките решенија во текот на планирање на просторот, урбанизирање на 
населбите и изградбата на објектите. 
Во урбанистичките решенија се утврдува претпоставениот степен на 
урнатини, нивниот однос према слободните површини и степенот на про- 
одност на сообраќајниците. 
 Заштитата од урнатини се обезбедува со изградба на оптимално 
отпорни објекти согласно сеизмолошката карта на РСМ. 
 Согласно Процената на загрозеност од природни непогоди и други 
несреќи на опфатот за кој се однесува овој план, а имајки ги предвид 
одредбите од Законот за заштита и спасување (пречистен текст СВ на РСМ 
бр. 93/12), може да се вградат и други мерки за заштита и спасување. 
 Исто така, при проектирањето, да се имаат предвид одредбите од 
Правилникот за мерки за заштита и спасување од пожари, експлозии и 
опасни материи. (СВ на РСМ број 32/11), како и обврската при изградба на 
објекти да се изготвува техничка документација - елаборат за заштита од 
пожари, експлозии и опасни материи кој е дел од процесот за добивање на 
одобрение за градење. 
 
6.4. Мерки за заштита од воени разорнувања 
 Согласно Просторниот план на РМ, Законот за одбрана (Сл.Весник на 
РМ бр. 42/01), Законот за заштита и спасување (Сл. Весник на РМ бр. 36/04) 
и Законот за управување со кризи (Сл. Весник на РМ бр. 29/05), проектниот 
опфат се наоѓа во регион со среден ризик од воени дејствија. Според тоа 
согласно Законот за заштита и спасување, задолжително треба да се при-
менуваат мерките за заштита и спасување. Тоа опфаќа дека објектите кои се 
предвидува да се градат пред се треба да бидат отпорни на сеизмички 
дејствија. 
 
6.5. Заштита од природни непогоди 
 Со оглед дека територијата е изложена на сеизмичко дејство со 
интанзитет од ИЏ степени МСЗ потребно е применување на принципите на 
асеизмичко градење на објектите. 
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 Густината на објектите односно нивното растојание е планирано во 
доменот за сеизмичкото проектирање со помали висини на објектите и со 
поголеми попречни профили на сообраќајниците, со што во случај на 
сеизмичко рушење може да се обезбеди проток на луѓе и возила. 
 
6.6. Мерки за спрежување на бариери за лица со инвалитет 
 Условите за движење на инвалидизирани лица се пропишани во точка 
13, од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање 
(Сл. весник на РМ бр. 142/10). Според овој Правилник составен дел на 
урбанистичките планови се конкретни мерки за создавање на услови за 
непречено движење на инвалидизирани лица во рамките на планскиот опфат. 
• Површините за движење на пешаците (тротоари, пешачки улици, 
пешачки патеки, плоштади и плоштатки), секаде каде дозволуваат условите 
мора да се со континуирана нивелета, без скалести денивелации, со 
подолжен наклон од најмногу 8,33 %; 
• Доколку јавните пешачки површини се на терен со големи висински 
разлики кои мора да се совладаат со скали, со урбанистички план 
задолжително се предвидува алтернативна врска со рампа со пад мак. 8,33 % 
или 1:12. Овие рампи се димензионираат за двосмерно движње на лица во 
колички при што нејзината најмала ширина е 1,65 м. а оптимална ширина 1.80 
м. 
 Во зависност од наклонот на рампата, ограничена е нејзината должина: 
за наклон 8,33 % (1:12) мак. должина на рампата е 9,0 м, за наклон 6,66 % 
(1:15) мак. должина на рампата е 12.0 м. за наклон 5.0 % (1:20) мак. должина 
на рампата е 15.0 м, а за неопходни поголеми должини на рампата, 
задолжително се планира одморалиште, со најмала должина е 1.50 м, а 
оптимална должина е 1.80 м. 
 При планирање на елементи на уличната мрежа, задолжително се 
предвидуваат рампи за секој пешачки премин за совладување на 
денивелацијата помеѓу тротоарот и коловозот: 
 Минималната ширина на рампата е 1.00 м, а оптималната ширина е 
1.80 м; најголем наклон на рампата е 20 % (1:5), а оптималниот наклон е 8,33 % 
(1:12). 
 Постојната и времената урбана опрема на јавните пешачки површини 
не смее да претставува архитектонска бариера и да го попречува или 
отежнува сообраќајот на пешаците, а особено на инвалидизираните лица со 
колички. 
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GEODETSKI  ELABORAT 
Za Geodetski raboti za posebni nameni 

Za Numeri~ki Podatoci za realizacija na urbanisti~ki  
planovi i urbanisti~ko planska dokumentacija -  

Formirawe Grade`na Parcela (1.19) 
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SODR@INA  NA  GEODETSKIOT  ELABORAT 
 

 

 

 
 
1. Tehni~ki izve[taj                                                     
 
2.  Grafi~ki prikaz  elektronska forma    
 

       3.  Grafi~ki prilog  skica od izvr[eno sporeduvawe 
 
       4.  Spisok na indikacii za Katastarskite parceli 
 
       5.  Formirawe GP 

 
6.  Dokaz za platen naddomest 
 
7.  Orginal od izdadenite podatoci    
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TEHNI^KI IZVE{TAJ 
 
 

Po barawe na strankata   izraboten e Geodetski elaborat za geodetski raboti za 

posebni nameni Za Numeri~ki Podatoci za realizacija na urbanisti~ki planovi i 

urbanisti~ko planska dokumentacija - Formirawe Grade`na Parcela (1.19 ) na KP.Br.11625/1 

i KP.Br.11434/20(so nezapi[ani prava na sopstvenost) vo KO.Ohrid 2  spored  DUP br. 20 - 

8135/2 od 02.10.2020god.  

Soglasno pravilnikot za ovoj vid na rabota izgotveni se: Spisok na indikacii za 

katastarskite parceli i Spisok za formirawe na grade`na parcela. 

 

1. Grade`na Parcela  (1.19) :         

KP.Br.11625/1  KO.Ohrid 2  so vkupna povr[ina od 238m2  

KP.Br.11434/20  KO.Ohrid 2  so vkupna povr[ina od 36m2  (so nezapi[ani prava na 

sopstvenost) 

         2. Del od Sosedni Grade`ni Parceli :       

KP.Br.11625/3  KO.Ohrid 2  so vkupna povr[ina od 10m2  

KP.Br.11625/4  KO.Ohrid 2  so vkupna povr[ina od 1m2  

KP.Br.11625/5  KO.Ohrid 2  so vkupna povr[ina od 1m2 

         3. Del od Soobra]ajnica :       

KP.Br.11434/1  KO.Ohrid 2  so vkupna povr[ina od 15202m2 (so nezapi[ani prava 

na sopstvenost) 

        Vo prilog na ovoj elaborat vi dostavuvame grafi~ki prikaz-skica so sporeduvawe vo 

soodveten razmer .  Vo prilog na elaboratot sostaveno e CD koe gi sodr`i grafi~kite 

podatoci vo elektronska forma.  

Numeri~kite podatoci se izgotveni so kancelariska obrabotka na podatocite. 

Podatocite se zemeni vo redovna postapka od AKN - Skopje, Katastarsko Oddelenie 

Ohrid.               

                                     Izrabotil: 

                    

                                                                                                                                          Dipl.geod.in`.  Gavril Trajkoski  

  





  

Ti Y X

1 484326.61 552432.22   
2 484326.82 552429.54     
3 484327.09 552426.00        
4 484330.55 552416.50
5 484334.57 552417.11
6 484335.96 552417.32  
7 484336.79 552411.67
8 484343.11 552412.06
9 484342.93 552428.62

10 484342.23 552430.59
11 484341.11 552431.87
12 484339.55 552433.12
13 484337.67 552433.80
14 484335.67 552433.79
15 484329.42 552419.61

   

M.P. (име,презиме и потпис)

Изготвил,

 ,,GEO NOVA 2014" DOO OHRID                   

Ohrid

Список на координати 

Dipl.geod.in`.Gavril Trajkoski



  

Површини од 
скенирана 
подлога

Изравнати 
површини на 

новите 
парцели

Забелешка

К
у
л
ту
р
а

К
л
ас
а Предложена 

нумерација на 
парцелите

250 178 178 giz -
разно: 179 60 60 zpz-1 -
објект: 71 10 10 zpz-1 - 11625/3
Вкупно 250 1 1 zpz-1 - 11625/4

0.0 1 1 giz - 11625/5
0.0

1.0000
250 250

15238 15202 15202 Gnz - 11434/1
разно: 15238 36 36 Gnz - 11434/20
објект: 0
Вкупно 15238

0.0
0.0

1.0000
15238 15238

    

M.P.

Коефициент К =
Вкупна површина на парцелата :

Вкупна површина од скен. :

Површина во 
катастарската евиденција

Разлика :
*Дозволено отстапување:

име,презиме и потпис

Изготвил,

Коефициент К =
Вкупна површина на парцелата :

К
п

.б
р

.

Ohrid                                            
Dipl.geod.in`.Gavril Trajkoski

11625/1

11
43

4/
1

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
,,GEO NOVA 2014"DOO Ohrid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

( naziv )

Пресметување на коефициентот за изравнување

Новоформирани површини

Разлика :

ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПОВРШИНИ

11
62

5/
1

Вкупна површина од скен. :

Површина во 
катастарската евиденција

*Дозволено отстапување:



  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

giz - 179 giz - 178

zpz-1 - 71 zpz-1 - 60

2 2 Republika Makedonija(1/1) Skopje 11434/1 Dame Gruev gnz - 15238 1/1 11625/3 Dame Gruev zpz-1 10

15488 11625/4 Dame Gruev zpz-1 - 1

11625/5 Dame Gruev giz - 1

11434/1 Dame Gruev gnz - 15202

11434/20 Dame Gruev gnz - 36

15488

Ohrid МП

К
ат

.к
л
ас
а

К
ат

.к
л
ас
а

З
аб
ел
еш

к
а

Викано место                 
улица

С Т А Р А      С О С Т О Ј Б А

Б
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j н
а 
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ot

en
.л
и
ст

1 100509

К
ат

.к
у
л
ту
р
а
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П
о
в
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и
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в
о
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2

Број на 
парцелата

К.О: Ohrid 2

Викано место                 
улица

Име, презиме                                                                                                            
/ назив /                                                                                              

Адреса/седиште

Б
р

.н
а 

im
ot

en
   
л
и
ст

К
ат

.к
у
л
ту
р
а

Име, презиме                                                                                                                
/ назив /                                                                                              

Адреса/седиште

име,презиме и потпис

Dipl.geod in`.Gavril Trajkoski

 Изготвил:

Вкупно површина во стара  состојба  м2 :

Вкупно површина во nova  состојба  м2 :

Kahreman Oran (1/1)                                                                                                                                                                                                          
ul.Dame Gruev br.151  Ohrid                                                                                                                                                                                                                                                             

1/111625/1 Dame Gruev

Н  О  В  А     С О С Т О Ј Б А

П
о
в
р
ш
и
н
а 
в
о

 м
2

Д
ел

 н
а 
н
ед
в
и
ж
н
о
ст

С П И С О К   Н А   И Н Д И К А Ц И И    З А   К А Т А С Т А Р С К И Т Е   П А Р Ц Е Л И

11625/1 Dame Gruev

Р
ед
ен

 б
р
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ј

Број на 
парцелата

Д
ел

 н
а 
н
ед
в
и
ж
н
о
ст

100509
Kahreman Oran (1/1)                                                                                                                                                                                                          

ul.Dame Gruev br.151  Ohrid                                                                                                                                                                                                                                                             

2
Republika Makedonija (1/1) Skopje  

(nezapi[ani prava na sopstvenost ,,99,,)

1/1

1/1 ,,99,,



im
ot
ен

    
    

    
    

    
л
и
ст

п
ар
ц
ел
а

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

giz - 178

zpz-1 - 60

2 Republika Makedonija (1/1) Skopje 2 11434/1 Dame Gruev gnz - 36 11434/20

274   

11625/1 Dame Gruev ziz-1 - 10 11625/3

11625/1 Dame Gruev ziz-1 - 1 11625/4

11625/1 Dame Gruev giz - 1 11625/5

12   

4 Republika Makedonija (1/1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Skopje                           2 11434/1 Dame Gruev gnz - 15202 11434/1
Br.20-8135/2  od    

02.10.2020god.  

15202   

   Dipl.geod in`.Gavril Trajkoski

МП

Ohrid                                                                  

ul.Dame Gruev br.151  Ohrid    Kahreman Oran (1/1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         1
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ПОДАТОЦИ ЗА НОСИТЕЛИТЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ
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К.О: Ohrid 2
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а

Адреса / седиште ЕМБГ/ЕМБСИме, презиме / назив

З
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к
а

3 Kahreman Oran (1/1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ul.Dame Gruev br.151  Ohrid    100509

Б
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U
P

ПОДАТОЦИ ЗА ГРАДЕЖНАТА ПАРЦЕЛА

Викано место / улица

БРОЈ НА

Вкупна површина на del od Soobra]ajnica  m 2 :   

Br.20-8135/2  od    
02.10.2020god.  

Вкупна површина на del od Sosedni Grade`ni Parceli  m 2 :   

Dame Gruev11625/1 11276/1

Вкупна површина на Grade`na Parcela (1.19)  m 2 :   

mailto:ul.@ivko%20%5Eingo%20br.166%20Ohrid
mailto:ul.@ivko%20%5Eingo%20br.166%20Ohrid
mailto:ul.@ivko%20%5Eingo%20br.166%20Ohrid
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УП со план за парцелација за поместување на границата на ГП_1.19, поради неусогласеност на градежната 
со катастарската парцела, за дел од КП 11625/1, К.О. Охрид 2, со намена на градбата - А1- куќи за домување 
(А1.2 – семејни куќи со споен ѕид на меѓа - двокуќи), во ДУП за 6-та УЗ, УБ 6.2-опфат1, Општина Охрид  
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______________________________________________________________________                                
ДПУП ПОЛОГПРОЕКТ-ПРО, Гостивар, ул. Илинденска бр.4, e-mail: pologproekt@gmail.com 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИЗВЕШТАЈ ОД ИЗВРШЕНА СТРУЧНА РЕВИЗИЈА 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       

  

  
НОЕМВРИ   2021  ГОДИНА 

С К О П Ј Е 

 

 

 
 дооел “Н И М А Е Р”- д.е. СКОПЈЕ  
                БР. 03-380/21  
    НОЕМВРИ  2021 година  
                     С К О П Ј Е 

 

 

 

 

 

 

 

IZVE[TAJ OD IZVR[ENA STRU^NA REVIZIJA 

NA URBANISTI^KI PROEKT 
СО ПЛАН ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈА  
ЗА ПОМЕСТУВАЊЕ НА ГРАНИЦАТА НА 

ГРАДЕЖНАТА ПАРЦЕЛА ГП_1.19, ПОРАДИ НЕУСОГЛАСЕНОСТ НА 
ГРАДЕЖНАТА СО КАТАСТАРСКАТА ПАРЦЕЛА, ЗА ДЕЛ ОД КП 11625/1 

К.О.ОХРИД 2 ВО ДУП ЗА 6-ТА УЗ, УБ 6.2 - ОПФАТ 1 СО НАМЕНА А1-
КУЌИ ЗА ДОМУВАЊЕ (А1.2 – СЕМЕЈНИ КУЌИ СО СПОЕН ЅИД НА МЕЃА 

- ДВОКУЌИ),  OHRID, OPШTINA OHRID 
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 Врз основа на  член 48 од Законот за урбанистичко планирање (Сл. весник на Р.С.М. бр. 
32/20) и Правилникот за урбанистичко планирање (Сл. весник на Р.С.М. бр. 225/20), а во врска 
со изработка на Стручна ревизија на Урбанистички проект СО ПЛАН ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈА ЗА 

ПОМЕСТУВАЊЕ НА ГРАНИЦАТА НА ГРАДЕЖНАТА ПАРЦЕЛА ГП_1.19, ПОРАДИ 
НЕУСОГЛАСЕНОСТ НА ГРАДЕЖНАТА СО КАТАСТАРСКАТА ПАРЦЕЛА, ЗА ДЕЛ ОД КП 
11625/1 КО ОХРИД 2 ВО ДУП ЗА 6-ТА УЗ, УБ 6.2-ОПФАТ 1 СО НАМЕНА А1-КУЌИ ЗА 
ДОМУВАЊЕ (А1.2 – СЕМЕЈНИ КУЌИ СО СПОЕН ЅИД НА МЕЃА - ДВОКУЌИ), OHRID, 
OP{TINA OHRID, Dru[tvo za градежништво, трговија и услуги “НИМАЕР” dooel -СТРУГА,  д.е. 
СКОПЈЕ ,  go izdava slednoto : 
 
 
 
 

R E Ш E N I E 

 ZA NAZNA^UVAWE NA REVIDENTI 

 

  

 Za izrabotka na Stru~na revizija na  Урбанистички проект СО ПЛАН ЗА 
ПАРЦЕЛАЦИЈА ЗА ПОМЕСТУВАЊЕ НА ГРАНИЦАТА НА ГРАДЕЖНАТА ПАРЦЕЛА ГП_1.19, 
ПОРАДИ НЕУСОГЛАСЕНОСТ НА ГРАДЕЖНАТА СО КАТАСТАРСКАТА ПАРЦЕЛА, ЗА ДЕЛ 
ОД КП 11625/1 КО ОХРИД 2 ВО ДУП ЗА 6-ТА УЗ, УБ 6.2-ОПФАТ 1 СО НАМЕНА А1-КУЌИ ЗА 
ДОМУВАЊЕ (А1.2 – СЕМЕЈНИ КУЌИ СО СПОЕН ЅИД НА МЕЃА - ДВОКУЌИ), OHRID, 
OP{TINA OHRID, so tehni~ki broj 03-380/21, kako izvr[iteli  se nazna~uvaat: 
 
 
  REVIDENTI: 
 

 Blagoja Radevski, dia 
 

 

 Marija Radevska,Beroska mia  

 
 

 Ревидентите  се должни ревизијата да ја изработат cогласно Законот за урбанистичко 
планирање (Сл. весник на Р.С.М. бр. 32/20), Правилникот за урбанистичко планирање (Сл. 
весник на Р.С.М. бр. 225/20), како и другите важечки прописи и нормативи од областа на 
урбанизмот. 
 

 

UPRAVITEL 

                    Благоја Радевски,диа  
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I Z V E [ T A J 

ОД ИЗВРШЕНА СТРУЧНА РЕВИЗИЈА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ СО ПЛАН ЗА 
ПАРЦЕЛАЦИЈА ЗА ПОМЕСТУВАЊЕ НА ГРАНИЦАТА НА ГРАДЕЖНАТА ПАРЦЕЛА ГП_1.19, 
ПОРАДИ НЕУСОГЛАСЕНОСТ НА ГРАДЕЖНАТА СО КАТАСТАРСКАТА ПАРЦЕЛА, ЗА ДЕЛ 
ОД КП 11625/1 КО ОХРИД 2 ВО ДУП ЗА 6-ТА УЗ, УБ 6.2-ОПФАТ 1 СО НАМЕНА А1-КУЌИ ЗА 

ДОМУВАЊЕ (А1.2 – СЕМЕЈНИ КУЌИ СО СПОЕН ЅИД НА МЕЃА - ДВОКУЌИ), OHRID,, 
OP{TINA OHRID 

 
  Согласно одредбите на Член 62 став (5) од Законот за урбанистичко планирање 

(Сл. весник на Р.С.М. бр. 32/20), на урбанистички проект се врши Стручна ревизија. Стручна 

ревизија на урбанистички проект може да врши правно лице кое ги исполнува условите од 

Член 68 ставови (3) и (4) или поседува важечка лиценца за ревизија на урбанистички планови 

согласно Член 103 став (3). 

 Согласно споменатите законски одредби и согласно Член 70 став (3) од Законот за 

урбанистичко планирање (Сл. весник на Р.С.М. бр. 32/20), дооел НИМАЕР-Струга д.е. Скопје  

може да врши Стручни ревизии на урбанистички проекти. 

 

 1.НАСЛОВ И НАСЛОВНИ ПОДАТОЦИ ОД УРБАНИСТИЧКИОТ ПРОЕКТ НА КОЈ СЕ ВРШИ 
СТРУЧНА РЕВИЗИЈА 

 Stru~nata revizija se vr{i vrz osnova na dobienata planska dokumentacija 
Урбанистички проект СО ПЛАН ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈА ЗА ПОМЕСТУВАЊЕ НА ГРАНИЦАТА НА 
ГРАДЕЖНАТА ПАРЦЕЛА ГП_1.19, ПОРАДИ НЕУСОГЛАСЕНОСТ НА ГРАДЕЖНАТА СО 
КАТАСТАРСКАТА ПАРЦЕЛА, ЗА ДЕЛ ОД КП 11625/1 КО ОХРИД 2 ВО ДУП ЗА 6-ТА УЗ, УБ 
6.2-ОПФАТ 1 СО НАМЕНА А1-КУЌИ ЗА ДОМУВАЊЕ (А1.2 – СЕМЕЈНИ КУЌИ СО СПОЕН ЅИД 

НА МЕЃА - ДВОКУЌИ), OHRID, OP{TINA OHRID, проследен до ревидентите заедно со 
пратечка документација. 

- Урбанистички проект СО ПЛАН ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈА ЗА ПОМЕСТУВАЊЕ НА ГРАНИЦАТА 

НА ГРАДЕЖНАТА ПАРЦЕЛА ГП_1.19, ПОРАДИ НЕУСОГЛАСЕНОСТ НА ГРАДЕЖНАТА СО 

КАТАСТАРСКАТА ПАРЦЕЛА, ЗА ДЕЛ ОД КП 11625/1 КО ОХРИД 2 ВО ДУП ЗА 6-ТА УЗ, УБ 

6.2-ОПФАТ 1 СО НАМЕНА А1-КУЌИ ЗА ДОМУВАЊЕ (А1.2 – СЕМЕЈНИ КУЌИ СО СПОЕН ЅИД 

НА МЕЃА - ДВОКУЌИ), OHRID,, OP{TINA OHRID,   se sostoi od tekstualen i grafi~ki del. 

Наслов: Урбанистички проект СО ПЛАН ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈА ЗА ПОМЕСТУВАЊЕ НА 

ГРАНИЦАТА НА ГРАДЕЖНАТА ПАРЦЕЛА ГП_1.19, ПОРАДИ НЕУСОГЛАСЕНОСТ НА 
ГРАДЕЖНАТА СО КАТАСТАРСКАТА ПАРЦЕЛА, ЗА ДЕЛ ОД КП 11625/1 КО ОХРИД 2 ВО ДУП 
ЗА 6-ТА УЗ, УБ 6.2-ОПФАТ 1 СО НАМЕНА А1- КУЌИ ЗА ДОМУВАЊЕ (А1.2 – СЕМЕЈНИ КУЌИ 

СО СПОЕН ЅИД НА МЕЃА - ДВОКУЌИ), OHRID,, OP{TINA OHRID. 
 
Изработувач: Друштвото за проектирање, ревизија и надзор "ПОЛОГПРОЕКТ-ПРО" доо  
Гостивар, врз основа на приложената Лиценца за изработување на урбанистички планови број 
0103 од 08.01.2019 година. 

Технички број:  04/21 . 

 Датум: НОЕМВРИ 2021 



Извештај од извршена стручна ревизија на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ за СО ПЛАН ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈА ЗА 
ПОМЕСТУВАЊЕ НА ГРАНИЦАТА НА ГРАДЕЖНАТА ПАРЦЕЛА ГП_1.19, ПОРАДИ НЕУСОГЛАСЕНОСТ 
НА ГРАДЕЖНАТА СО КАТАСТАРСКАТА ПАРЦЕЛА, ЗА ДЕЛ ОД КП 11625/1 КО ОХРИД 2 ВО ДУП ЗА 6-
ТА УЗ, УБ 6.2-ОПФАТ 1 СО НАМЕНА А1-КУЌИ ЗА ДОМУВАЊЕ (А1.2 – СЕМЕЈНИ КУЌИ СО СПОЕН ЅИД 
НА МЕЃА - ДВОКУЌИ), OHRID, OP{TINA OHRID                                                                                                                            12 

 

 
    Dru{tvo  za  grade`ni{tvo, trgovija i uslugi   “НИМАЕР” дооел - СТРУГА д.е. СКОПЈЕ                                                        Тех.бр. 03-380/21 

Работен тим: Планер потписник 

 1. Валентина Попоска,  диа.  -  овластување бр. 0.0078 

 2. СиЈче Трифуновска,  диа. -  овластување бр. 0.0634  

3. Васил Петкоски, диа, овл.бр.0.0054 

Нарачател: Оран Кахреман, Охрид 

 

СОДРЖИНА НА 
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ СО ПЛАН ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈА ЗА ПОМЕСТУВАЊЕ НА ГРАНИЦАТА 

НА ГРАДЕЖНАТА ПАРЦЕЛА ГП_1.19, ПОРАДИ НЕУСОГЛАСЕНОСТ НА ГРАДЕЖНАТА СО 
КАТАСТАРСКАТА ПАРЦЕЛА, ЗА ДЕЛ ОД КП 11625/1 КО ОХРИД 2 ВО ДУП ЗА 6-ТА УЗ, УБ 

6.2-ОПФАТ 1 СО НАМЕНА А1- КУЌИ ЗА ДОМУВАЊЕ (А1.2 – СЕМЕЈНИ КУЌИ СО СПОЕН ЅИД 
НА МЕЃА - ДВОКУЌИ), OHRID,, OP{TINA OHRID 

 
- Решение 
- Тековна состојба 
- Лиценца 
- Решение за назначување на планери 
- Овластувања 
 
А. ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ 
 
1. Проектна програма  
2. Инвентаризација на снимен градежен фонд, вкупна физичка 
супраструктура и комунална инфраструктура во рамките на проектниот 
опфат 
2.1.Инвентаризација на снимен градежен фонд и вкупна физичка 
супраструктура во рамките на проектниот опфат 
2.2.Инвентаризација на снимена комунална инфраструктура во 
рамките на проектниот опфат 
3. Опис и образложение на препарцелацијата 
4. Детални услови за проектирање и градење 
5. Нумерички показатели 
6. Мерки за заштита 
7. Прилози кон текстуален дел 
- Геодетски елаборат 
 
Б. ГРАФИЧКИ ДЕЛ 
 
1. Извод од ДУП за УЗ 6 УБ 6.2 – опфат 1, Охрид/ Блок 1 
2. Ажурирана геодетска подлога за проектниот опфат 
3. Табела со нумерички показатели на урбанистичките параметри за 
проектниот опфат 
4. Табела со нумерички показатели на урбанистичките параметри за 
градбите во проектниот опфат 
5. Урбанистичко решение за проектниот опфат 
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 ПОТВРДА ДЕКА ПРОЕКТНИТЕ РЕШЕНИЈА СЕ ИЗРАБОТЕНИ ВО СОГЛАСНОСТ СО 
ЗАКОНИТЕ, ПРОПИСИТЕ, СТАНДАРДИТЕ И НОРМАТИВИТЕ ШТО ЈА УРЕДУВААТ ОБЛАСТА НА 
УРБАНИСТИЧКОТО ПЛАНИРАЊЕ 
 
 Се потврдува дека понудените проектни решенија од УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ СО ПЛАН 

ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈА ЗА ПОМЕСТУВАЊЕ НА ГРАНИЦАТА НА ГРАДЕЖНАТА ПАРЦЕЛА 
ГП_1.19, ПОРАДИ НЕУСОГЛАСЕНОСТ НА ГРАДЕЖНАТА СО КАТАСТАРСКАТА ПАРЦЕЛА, 
ЗА ДЕЛ ОД КП 11625/1 КО ОХРИД 2 ВО ДУП ЗА 6-ТА УЗ, УБ 6.2-ОПФАТ 1 СО НАМЕНА А1- 
КУЌИ ЗА ДОМУВАЊЕ (А1.2 – СЕМЕЈНИ КУЌИ СО СПОЕН ЅИД НА МЕЃА - ДВОКУЌИ)), 
OHRID, OP{TINA OHRID, се во согласност со законите, прописите, стандардите и 
нормативите што ја уредуваат областа на урбанистичкото планирање. 
 

 ПОТВРДА ДЕКА ПРОЕКТНИТЕ РЕШЕНИЈА СЕ ВО СОГЛАСНОСТ СО ПЛАНОВИТЕ ОД 
ПОВИСОКО НИВО НА ПЛАНИРАЊЕ 
 
 Се потврдува дека понудените проектни решенија од УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ СО ПЛАН 

ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈА ЗА ПОМЕСТУВАЊЕ НА ГРАНИЦАТА НА ГРАДЕЖНАТА ПАРЦЕЛА 
ГП_1.19, ПОРАДИ НЕУСОГЛАСЕНОСТ НА ГРАДЕЖНАТА СО КАТАСТАРСКАТА ПАРЦЕЛА, 
ЗА ДЕЛ ОД КП 11625/1 КО ОХРИД 2 ВО ДУП ЗА 6-ТА УЗ, УБ 6.2-ОПФАТ 1 СО НАМЕНА А1- 
КУЌИ ЗА ДОМУВАЊЕ (А1.2 – СЕМЕЈНИ КУЌИ СО СПОЕН ЅИД НА МЕЃА - ДВОКУЌИ), 
OHRID, OP{TINA OHRID,  се во согласност со одредбите од DUP za 6-та УЗ УБ6.2-опфат 1-
Охрид, општина Охрид - измена и дополнување. 
 

 ИЗВЕШТАЈ ЗА ОПРАВДАНОСТА НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ПРОЕКТНИ РЕШЕНИЈА ОД АСПЕКТ 
НА ОСТВАРУВАЊЕ НА ЦЕЛИТЕ И НАЧЕЛАТА ОД ЗАКОНОТ 
 
 Ревидентите ценат дека понудените проектни решенија од УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ СО 

ПЛАН ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈА ЗА ПОМЕСТУВАЊЕ НА ГРАНИЦАТА НА ГРАДЕЖНАТА ПАРЦЕЛА 
ГП_1.19, ПОРАДИ НЕУСОГЛАСЕНОСТ НА ГРАДЕЖНАТА СО КАТАСТАРСКАТА ПАРЦЕЛА, 
ЗА ДЕЛ ОД КП 11625/1 КО ОХРИД 2 ВО ДУП ЗА 6-ТА УЗ, УБ 6.2-ОПФАТ 1 СО НАМЕНА А1- 
КУЌИ ЗА ДОМУВАЊЕ (А1.2 – СЕМЕЈНИ КУЌИ СО СПОЕН ЅИД НА МЕЃА - ДВОКУЌИ), 
OHRID, OP{TINA OHRID, се оправдани во контекст на остварување на целите и начелата од 
Член 9 на Законот за урбанистичко планирање (Сл. весник на Р.С.М. бр. 32/20). 
 

 ИЗВЕШТАЈ ЗА ОПРАВДАНОСТА НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ПРОЕКТНИ РЕШЕНИЈА ОД АСПЕКТ 
НА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРОГРАМСКИТЕ ЦЕЛИ И БАРАЊА ОД ПРОЕКТНАТА ПРОГРАМА 
 
 Ревидентите ценат дека понудените проектни решенија од УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ СО 

ПЛАН ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈА ЗА ПОМЕСТУВАЊЕ НА ГРАНИЦАТА НА ГРАДЕЖНАТА ПАРЦЕЛА 
ГП_1.19, ПОРАДИ НЕУСОГЛАСЕНОСТ НА ГРАДЕЖНАТА СО КАТАСТАРСКАТА ПАРЦЕЛА, 
ЗА ДЕЛ ОД КП 11625/1 КО ОХРИД 2 ВО ДУП ЗА 6-ТА УЗ, УБ 6.2-ОПФАТ 1 СО НАМЕНА А1- 
КУЌИ ЗА ДОМУВАЊЕ (А1.2 – СЕМЕЈНИ КУЌИ СО СПОЕН ЅИД НА МЕЃА - ДВОКУЌИ), 
OHRID, OP{TINA OHRID,  се оправдани во контекст на остварување на програмските цели и 
барања од Проектната програма заверена од нарачателот – барател за одобрување на 
урбанистичкиот проект. 
 

 ОЦЕНКА НА РЕАЛНОСТА И ОСТВАРЛИВОСТА НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ПРОЕКТНИ РЕШЕНИЈА 
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 Ревидентите ценат дека понудените проектни решенија од УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ СО 

ПЛАН ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈА ЗА ПОМЕСТУВАЊЕ НА ГРАНИЦАТА НА ГРАДЕЖНАТА ПАРЦЕЛА 
ГП_1.19, ПОРАДИ НЕУСОГЛАСЕНОСТ НА ГРАДЕЖНАТА СО КАТАСТАРСКАТА ПАРЦЕЛА, 
ЗА ДЕЛ ОД КП 11625/1 КО ОХРИД 2 ВО ДУП ЗА 6-ТА УЗ, УБ 6.2-ОПФАТ 1 СО НАМЕНА А1- 
КУЌИ ЗА ДОМУВАЊЕ (А1.2 – СЕМЕЈНИ КУЌИ СО СПОЕН ЅИД НА МЕЃА - ДВОКУЌИ), 
OHRID, 
 

 УКАЖУВАЊЕ НА НЕДОСТАТОЦИ ШТО ТРЕБА ДА БИДАТ КОРИГИРАНИ И ОТСТРАНЕТИ 
 
 Не се воочени недостатоци што треба да бидат коригирани и отстранети. 
 

 УКАЖУВАЊА И СТРУЧНИ ПРЕПОРАКИ ЗА АЛТЕРНАТИВНО РЕШАВАЊЕ НА ОДРЕДЕНИ 
ПРОБЛЕМИ ВО ПРОСТОРОТ КОИ МОЖАТ ДА БИДАТ УНАПРЕДУВАЊЕ НА РЕШЕНИЈАТА 
ПРЕДЛОЖЕНИ ОД ИЗГОТВУВАЧОТ НА ПРОЕКТОТ 
 
 Не се предлагаат укажувања и стручни препораки за алтернативно решавање на 
проблеми во просторот. 

 
 
 
 
 
 
 
 ЗАКЛУЧОК 

 

 Врз основа на претходно дадените потврди, извештаи, оценки и укажувања, 

ревидентите го донесоа следниот заклучок: 

 1.1. Ревидентите подтврдуваат дека понудените проектни решенија од 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ СО ПЛАН ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈА ЗА ПОМЕСТУВАЊЕ НА ГРАНИЦАТА 

НА ГРАДЕЖНАТА ПАРЦЕЛА ГП_1.19, ПОРАДИ НЕУСОГЛАСЕНОСТ НА ГРАДЕЖНАТА СО 

КАТАСТАРСКАТА ПАРЦЕЛА, ЗА ДЕЛ ОД КП 11625/1 КО ОХРИД 2 ВО ДУП ЗА 6-ТА УЗ, УБ 

6.2-ОПФАТ 1 СО НАМЕНА А1- КУЌИ ЗА ДОМУВАЊЕ (А1.2 – СЕМЕЈНИ КУЌИ СО СПОЕН ЅИД 

НА МЕЃА - ДВОКУЌИ), OHRID,, OP{TINA OHRID,  се прифатливи и соодветни. 

 1.2. Ревидентите ценат дека УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ СО ПЛАН ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈА 

ЗА ПОМЕСТУВАЊЕ НА ГРАНИЦАТА НА ГРАДЕЖНАТА ПАРЦЕЛА ГП_1.19, ПОРАДИ 

НЕУСОГЛАСЕНОСТ НА ГРАДЕЖНАТА СО КАТАСТАРСКАТА ПАРЦЕЛА, ЗА ДЕЛ ОД КП 

11625/1 КО ОХРИД 2 ВО ДУП ЗА 6-ТА УЗ, УБ 6.2-ОПФАТ 1 СО НАМЕНА А1- КУЌИ ЗА 

ДОМУВАЊЕ (А1.2 – СЕМЕЈНИ КУЌИ СО СПОЕН ЅИД НА МЕЃА - ДВОКУЌИ), OHRID,, 
OP{TINA OHRID, е изготвен согласно методологијата регулирана со Законот за урбанистичко 

планирање (Сл. весник на Р.С.М. бр. 32/20), Правилникот за урбанистичко планирање (Сл. 



Извештај од извршена стручна ревизија на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ за СО ПЛАН ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈА ЗА 
ПОМЕСТУВАЊЕ НА ГРАНИЦАТА НА ГРАДЕЖНАТА ПАРЦЕЛА ГП_1.19, ПОРАДИ НЕУСОГЛАСЕНОСТ 
НА ГРАДЕЖНАТА СО КАТАСТАРСКАТА ПАРЦЕЛА, ЗА ДЕЛ ОД КП 11625/1 КО ОХРИД 2 ВО ДУП ЗА 6-
ТА УЗ, УБ 6.2-ОПФАТ 1 СО НАМЕНА А1-КУЌИ ЗА ДОМУВАЊЕ (А1.2 – СЕМЕЈНИ КУЌИ СО СПОЕН ЅИД 
НА МЕЃА - ДВОКУЌИ), OHRID, OP{TINA OHRID                                                                                                                            15 

 

 
    Dru{tvo  za  grade`ni{tvo, trgovija i uslugi   “НИМАЕР” дооел - СТРУГА д.е. СКОПЈЕ                                                        Тех.бр. 03-380/21 

весник на Р.С.М. бр. 225/20) и останатата релевантна законска и подзаконска регулатива и 

оттаму даваат позитивно мислење на истиот. 

 1.3. Постапката до конечно одобрување на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ СО ПЛАН ЗА 

ПАРЦЕЛАЦИЈА ЗА ПОМЕСТУВАЊЕ НА ГРАНИЦАТА НА ГРАДЕЖНАТА ПАРЦЕЛА ГП_1.19, 

ПОРАДИ НЕУСОГЛАСЕНОСТ НА ГРАДЕЖНАТА СО КАТАСТАРСКАТА ПАРЦЕЛА, ЗА ДЕЛ 

ОД КП 11625/1 КО ОХРИД 2 ВО ДУП ЗА 6-ТА УЗ, УБ 6.2-ОПФАТ 1 СО НАМЕНА А1- КУЌИ ЗА 

ДОМУВАЊЕ (А1.2 – СЕМЕЈНИ КУЌИ СО СПОЕН ЅИД НА МЕЃА - ДВОКУЌИ), OHRID, 
OP{TINA OHRID,  со технички број: 04/21 од ОКТОМВРИ 2021 година, може да продолжи 

согласно законската и подзаконската регулатива. 

 

 

                                                                                  Ревидент: 

 Благоја Радевски д.и.а 

Marija Radevska,Beroska mia  

 



УП со план за парцелација за поместување на границата на ГП_1.19, поради неусогласеност на градежната 
со катастарската парцела, за дел од КП 11625/1, К.О. Охрид 2, со намена на градбата - А1- куќи за домување 
(А1.2 – семејни куќи со споен ѕид на меѓа - двокуќи), во ДУП за 6-та УЗ, УБ 6.2-опфат1, Општина Охрид  
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______________________________________________________________________                                
ДПУП ПОЛОГПРОЕКТ-ПРО, Гостивар, ул. Илинденска бр.4, e-mail: pologproekt@gmail.com 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Б. ГРАФИЧКИ ДЕЛ 
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ИЗВОД за делови од ГП 1.18 и ГП 1.19 на КП 11625 во КО Охрид 2 
ДУП за УЗ 6 УБ 6.2 - опфат 1 - Охрид / Блок 1 

 
 



ПРИЛОГ бр:1

 280%

 49%

 25%

 19%

121%

 218%

 49%

65%

 174%

ИЗВОД за делови од ГП 1.18 и ГП 1.19

на КП 11625 во КО Охрид 2 /ДУП за

УЗ 6 УБ 6.2 - опфат 1 - Охрид / Блок 1

             ОПШТИНА ОХРИД





























11625/1

NOVO PREDLO@ENA SOSTOJBA
K.O.OHRID 2

TERENSKA SKICA NA PREMERUVAWE NA KP.br.11625/1 SO NANESENA 

razmer M = 1 : 1000
ul.Dimitar Vlahov br.20A Ohrid
"GEO NOVA 2014" DOO OHRID

trotoar pod bekaton plo~ki

5
695.897

16442/1

vodovodna {ahta

dv

nadzemen orman za telefon

detalna to~ka so visina

Ohrid,2020god.

broj na katastarska parcela

katastarska sostojba za erkeri,terasi i dr.

katastarska sostojba za objekti

katastarska sostojba na parceli

nova sostojba od lice mesto

telefonski stolb drven

dvorovi

pomo{ni zgradi

individualna zgrada

stambeno delovni zgradi

znak za pripadnost

elektri~en stolb drven

uli~no osvetluvawe

nadzemen orman za struja

{ahta za kanalizacija

LEGENDA

spratna visina na postoe~ki objektiP+1+...

ulica

Izrabotil,

M-r.Gavril Trajkoski

11625/2

11593/1

1

11624/1

11624/2

11648/1

1

1

11434/1

11434/5
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1
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1
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4
2

2

5 3

1

1

2

2

3

1

9

10

1

23

5 6

1

4

7

1
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9a
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148

ul.Dame Gruev
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157 193

15
0

30

`i~ana ograda

betonska ograda

`elezno betonska ograda

11590

11628/2

11434/18

11597/4

11593/2

"POLOGPROEKT-PRO" DOO
DRU[TVO ZA PROSTORNO I URBABISTI^KO PLANIRAWE

G O S T I V A R

UPRAVITEL:

Valentina
Poposka, dia

PROEKT:

PRILOG:

FAZA:

RAZMER:

1 : 1000

TEH.BR.

DATA: PRILOG:
RABOTEN TIM:

UP

PLANER: SORABOTNIK:

Vasil Petkoski, dia, ovl.br.0.0054Valentina Poposka, dia, ovl.br.0.0078

                                                                   M=1:1000

DONESUVA^

Sij~e Trifunoska, dia, ovl.br.0.0634

LEGENDA:

04/21

                         OP[TINA OHRID

br: 2

NARA^ATEL

Elisaveta Poposka, dia

OP[TINA OHRID
Kahreman Oran, Ohrid

11434/20

Povr[ina

      za

Gradewe

15

14 13
12

11

10

9

87

65
4

3

2

1

11625/5

11625/4

11625/3

11693/2

11434/1

11625/1

11625/2

11626/1

1

A@URIRANA GEODETSKA PODLOGA

A@URIRANA GEODETSKA PODLOGA

                                                      OHRID

                      URBANISTI^KI PROEKT

U-1.5 GRANICA NA PROEKTEN OPFAT  273.64m2

 ноември, 2021g.

со  план  за  парцелација  за  поместување  на  границата  на

градежната  парцела  ГП_1.19, поради  неусогласеност  на

градежната со катастарската парцела, за дел од КП 11625/1 К.О.

Охрид 2 во ДУП за 6-та УЗ, УБ 6.2-опфат 1 со намена А1- куќи за

домување (А1.2 - семејни куќи со споен ѕид на меѓа - двокуќи)

УП со план за парцелација за поместување на границата на градежната парцела ГП_1.19,

поради неусогласеност на градежната со катастарската парцела, за дел од КП 11625/1 К.О.

Охрид 2 во ДУП за 6-та УЗ, УБ 6.2-опфат 1 со намена А1- куќи за домување (А1.2 - семејни куќи

со споен ѕид на меѓа - двокуќи), Општина Охрид



11625/1

NOVO PREDLO@ENA SOSTOJBA
K.O.OHRID 2

TERENSKA SKICA NA PREMERUVAWE NA KP.br.11625/1 SO NANESENA 

razmer M = 1 : 1000
ul.Dimitar Vlahov br.20A Ohrid
"GEO NOVA 2014" DOO OHRID

trotoar pod bekaton plo~ki

5
695.897

16442/1

vodovodna {ahta

dv

nadzemen orman za telefon

detalna to~ka so visina

Ohrid,2020god.

broj na katastarska parcela

katastarska sostojba za erkeri,terasi i dr.

katastarska sostojba za objekti

katastarska sostojba na parceli

nova sostojba od lice mesto

telefonski stolb drven

dvorovi

pomo{ni zgradi

individualna zgrada

stambeno delovni zgradi

znak za pripadnost

elektri~en stolb drven
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nadzemen orman za struja
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M-r.Gavril Trajkoski
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`i~ana ograda

betonska ograda

`elezno betonska ograda

11590

11628/2

11434/18

11597/4

11593/2

"POLOGPROEKT-PRO" DOO
DRU[TVO ZA PROSTORNO I URBABISTI^KO PLANIRAWE

G O S T I V A R

UPRAVITEL:

Valentina
Poposka, dia

PROEKT:

PRILOG:

FAZA:

RAZMER:

1 : 1000

TEH.BR.

DATA: PRILOG:
RABOTEN TIM:

UP

PLANER: SORABOTNIK:

Vasil Petkoski, dia, ovl.br.0.0054Valentina Poposka, dia, ovl.br.0.0078

                                                                   M=1:1000

DONESUVA^

Sij~e Trifunoska, dia, ovl.br.0.0634

LEGENDA:

04/21

 ноември, 2021g.

                         OP[TINA OHRID
                                                      OHRID

br: 3

NARA^ATEL

Elisaveta Poposka, dia

                      URBANISTI^KI PROEKT
со  план  за  парцелација  за  поместување  на  границата  на

градежната  парцела  ГП_1.19, поради  неусогласеност  на

градежната со катастарската парцела, за дел од КП 11625/1 К.О.

Охрид 2 во ДУП за 6-та УЗ, УБ 6.2-опфат 1 со намена А1- куќи за

домување (А1.2 - семејни куќи со споен ѕид на меѓа - двокуќи)

УП со план за парцелација за поместување на границата на градежната парцела ГП_1.19,

поради неусогласеност на градежната со катастарската парцела, за дел од КП 11625/1 К.О.

Охрид 2 во ДУП за 6-та УЗ, УБ 6.2-опфат 1 со намена А1- куќи за домување (А1.2 - семејни куќи

со споен ѕид на меѓа - двокуќи), Општина Охрид

OP[TINA OHRID
Kahreman Oran, Ohrid

U-1.5 GRANICA NA PROEKTEN OPFAT  273.64m2

URBANISTI^KO RE[ENIE ZA PROEKTNIOT OPFAT

URBANISTI^KO RE[ENIE ZA
PROEKTNIOT OPFAT
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161 2.0367,67

*
brojot na parking mesta }e se definira согласно Pravilnikot za
standardi i normativi za urbanisti~ko planirawe

D1 i D2483

4.  TABELA SO NUMERI^KI POKAZATELI NA URBANISTI^KITE
PARAMETRI ZA GRADBITE VO PROEKTNIOT OPFAT  0.027ha (273.64m2)
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3.  TABELA SO NUMERI^KI POKAZATELI NA URBANISTI^KITE
PARAMETRI ZA PROEKTNIOT OPFAT 0.027ha (273.64m2), PLANIRANI
PO DUP ZA 6-ta UE, UB 6.2-opfat 1, na KP 11625/1, KO Ohrid 2

A1-semejno domuvawe
vo stanbeni ku}i 274.00

del od KP 11625/1 i
KP 11434/20,
KO Ohrid 2
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del od
KP 11625/1,
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ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА,

КЛАСА НА НАМЕНА,

ВИСИНА И КАТНОСТ

1.9
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Р
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A1.2
H=10.20m
    П+2

A1.2
Н=10.20m
П+2



11625/1

NOVO PREDLO@ENA SOSTOJBA
K.O.OHRID 2

TERENSKA SKICA NA PREMERUVAWE NA KP.br.11625/1 SO NANESENA 

razmer M = 1 : 1000
ul.Dimitar Vlahov br.20A Ohrid
"GEO NOVA 2014" DOO OHRID

trotoar pod bekaton plo~ki

5
695.897

16442/1

vodovodna {ahta

dv

nadzemen orman za telefon

detalna to~ka so visina

Ohrid,2020god.
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"POLOGPROEKT-PRO" DOO
DRU[TVO ZA PROSTORNO I URBABISTI^KO PLANIRAWE

G O S T I V A R

UPRAVITEL:

Valentina
Poposka, dia

PROEKT:

PRILOG:

FAZA:

RAZMER:

1 : 1000

TEH.BR.

DATA: PRILOG:
RABOTEN TIM:

UP

PLANER: SORABOTNIK:

Vasil Petkoski, dia, ovl.br.0.0054Valentina Poposka, dia, ovl.br.0.0078

                                                                   M=1:1000

DONESUVA^

Sij~e Trifunoska, dia, ovl.br.0.0634

LEGENDA:

04/21

br: 4

NARA^ATEL

Elisaveta Poposka, dia

OP[TINA OHRID
Kahreman Oran, Ohrid

U-1.5 GRANICA NA PROEKTEN OPFAT  273.64 m2

PLAN ZA PARCELACIJA

                              PLAN ZA PARCELACIJA

РЛ
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del od
KP 11625/1,
KO Ohrid 2

Po izvod od DUP Po urbanisti~ki proekt

del od KP 11625/1 i
KP 11434/20,
KO Ohrid 2

SPOREDBENI PODATOCI

                         OP[TINA OHRID
                                                      OHRID

                      URBANISTI^KI PROEKT

A1.2
Н=10.20m
П+2

 ноември, 2021g.

со  план  за  парцелација  за  поместување  на  границата  на

градежната  парцела  ГП_1.19, поради  неусогласеност  на

градежната со катастарската парцела, за дел од КП 11625/1 К.О.

Охрид 2 во ДУП за 6-та УЗ, УБ 6.2-опфат 1 со намена А1- куќи за

домување (А1.2 - семејни куќи со споен ѕид на меѓа - двокуќи)

УП со план за парцелација за поместување на границата на градежната парцела ГП_1.19,

поради неусогласеност на градежната со катастарската парцела, за дел од КП 11625/1 К.О.

Охрид 2 во ДУП за 6-та УЗ, УБ 6.2-опфат 1 со намена А1- куќи за домување (А1.2 - семејни куќи

со споен ѕид на меѓа - двокуќи), Општина Охрид
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