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ВОВЕД
Согласно член 58, став 6, како и член 62, став 3 од Законот за урбанистичко

планирање (Сл. Весник на РМ бр.32/20) пред изработка на Урбанистички проект вон опфат
на урбанистички план се изработува проектна програма. Согласно тоа, како и врз основа на
член 60 точка 1 од Правилникот заурбанистичко планирање (Сл. Весник на РМ бр.225/20),
како и по Одобрување на иницијатива бр.18-457/3 од 05.04.2021 година од страна на
Комисијата за Урбанизам на општина Аеродром-Скопје, проектната програма ја изработува
и заверува барателот за одобрување на проектната документација. Со неа се утврдува
границата и содржината на планскиот опфат и истата се состои од текстуален и графички
дел.

Во конкретниот случај проектната програма ја изработува барателот за одобрување
на проектната документација, а во врска со изработка на:

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН
СО НАМЕНА Г4.1 ОТВОРЕНИ, ПОЛУЗАТВОРЕНИ И ЗАТВОРЕНИ СКЛАДИШТА ЗА

ИНДУСТРИСКА СТОКА НА КП БР.2843/1, КО ГОРНО ЛИСИЧЕ – ВОН ГРАД.,
ОПШТИНА АЕРОДРОМ

Основа за изработка на Урбанистички проект вон опфат на Урбанистички план, предмет на
оваа проектна програма ќе бидат:
• проектна програма заверена од страна на барателот – инвеститор;
• Геодетски елаборат за ажурирана геодетска подлога;
• постојната состојба утврдена на лице место од страна на стручните лица од правното

лице, изработувач на планот;
• просторните можности на локалитетот;
• одредбите кои произлегуваат од Просторниот план на Република Македонија, дадени

во Условите за планирање на просторот;
• податоците и информациите од органите на државната управа и другите субјекти;
• и потребите на нарачателот.

ЦЕЛИ
Урбанистичкиот проект, има крајна цел преку:
• рационално уредување и искористување на просторот;
• подигнување на хуманоста во просторот и надминување на урбаните бариери на

лицата со инвалидитет;
• оддржлив развој;
• заштита и унапредување на животната средина и природата;
• заштита на недвижното културно наследство;
• заштита од воени разурнувања, од природни и технолошки катастрофи и хаварии

(заштита и спасување);
• јавност во постапката за донесување и спроведување на плановите;
• вградување пропратни содржини на основната наменска употреба на земјиштето и

почитување на законските прописи, стандарди и нормативи во планирањето и
уредувањето на просторот
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да се дефинираат архитектонско-урбанистичките параметри за реализиција на
планираните градби во рамките на проектниот опфат, да се дефинира основната
класа на намена, како и начините на употреба на земјиштето, а согласно актуелната
позитивна законска легислатива од областа на урбанистичкото планирање.

Сите поединечни елементи на планската документација ќе содржат
текстуален дел со нумерички показатели за постојната и планираната
состојба како и соодветен број на графички прилози.

ОПИС НА ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ
Проектниот опфат кој е предмет на уредување со Урбанистички проект вон опфат на

урбанистички план, е ограничен на КП 2843/1, КО Горно Лисиче – вонград. Во вкупна
површина од 1093м2.

ПРОЕКТНИ БАРАЊА ЗА ГРАДБИТЕ ВО ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ

НАМЕНА
Урбанистичкиот проект вон опфат на урбанистички план, ќе се изработи за

утврдениот проектен опфат, дефиниран со линија и прекршочни точки, во рамки на кој ќе се
формира градежна парцела на земјиште кое е во приватна сопственост. Основната класа на
намени ќе биде дефинирана со Условите за планирање на просторот, а согласно
Просторниот план на Република Македонија. Истата, според Класификацијата на градбите и
намените од Правилникот за урбанистичко планирање (Сл. Весник на РМ бр.225/20 и
219/21) гласи:

Г4.1 – Отворени, полузатворени и затворени складишта за индустриска стока

СОДРЖИНА НА ГРАДБАТА
Со Урбанистичкиот проект вон опфат на урбанистички план, ќе се дефинираат

архитектонско-урбанистичките параметри за изградба на стовариште со пратечки содржини.
Точната просторна диспозиција и организација на сите градби ќе биде разработена со
урбанистичкиот проект.

ПРОЕКТНИ БАРАЊА ЗА КОМУНАЛНА СУПРАСТРУКТУРА, ИНФРАСТРУКТУРА И
СООБРАЌАЕН ПРИСТАП

Со Урбанистичкиот проект вон опфат на урбанистички план потребно е да се
обезбеди квалитетна комунална инфраструктура, во согласност со можностите и
капацитетите на локалитетот.

Со Урбанистичкиот проект вон опфат на урбанистички план ќе бидат дефинирани
трасите на основните инфраструктурни водови, за кои е пожелно е да се водат подземно во
јасно дефинирани инфраструктурни коридори, а согласно добиените податоци и
информации од органите на државната управа и други субјекти.
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Со Урбанистичкиот проект вон опфат на урбанистички план се планира сообраќаен
пристап до локалитетот да биде преку некатегоризираниот пат на источна страна од
проектниот опфат.

МЕТОДОЛОГИЈА
Урбанистичкиот проект вон опфат на урбанистички план, ќе се изработи врз основа

на методологијата, која произлегува од одредбите утврдени со:
• Законот за урбанистичко планирање (Сл. Весник на РМ бр.32/20);
• Правилникот за урбанистичко планирање (Сл. Весник на РМ бр.225/20 и 219/21);
• како и со почитување на друга законска регулатива што го допира планирањето и

намената на просторот.

* * *
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