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Согласно Законот за просторно и рбанистичко планирање (Сл.весник на РМ 

бр.32/20) а воврска со изработка на Проектна програма за изработка на Измена 

на дел од намена во Генерален урбанистички план  за Блок 10А Крива Паланка 

Друштво за урбанизам, проектирање и инженеринг ПЛАНЕРИС дооел Куманово го 

издава следното  

 

РЕШЕНИЕ  
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ИЗГОТВУВАЧ НА ПЛАНСКА ПРОГРАМА ЗА 

 Изработка на Измена на дел од намена во Генерален урбанистички план  

за Блок 10А Крива Паланка тех.бр.28/21 како планер се назначува: 

 

• Снежана Илиевска диа овл.0.0048 

• Меланија Калајџиска диа овл.0.0617 

 

Планерот е должен урбанистичката документација да ја изработи согласно 

Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл.весник на РМ бр,32/20) како и 

другите важеќки прописи и нормативи од областа на урбанизмот 

 

 

Управиел 
 

Филип Илиевски 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ 
  
 
 
 
 
 
 
 



 
ПЛАНСКА ПРОГРАМА 

ЗА ИЗРАБОТКА НА ИЗМЕНА НА ДЕЛ ОД НАМЕНА  ВО ГЕНЕРАЛЕН 
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА БЛОК 10А   

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА 

 

Voved 
 

Prostornoto  i urbanisti~ko planirawe pretstavuva kontinuiran 
proces usoglasen so razvojnata i ekonomska politika na Makedonija.  

Изработка на Измена на дел од намена во Генерален урбанистички план  за 
Блок 10А ќe go opredeli urbanoto podra~je opfateno so planot, vrz osnova 
na ocenetite mo`nosti za razvoj i pogodnosti za ostvaruvawe na 
planiraniot razvoj na soodveten prostor preku negovata racionalna 
organizacija, ureduvawe i koristewe. 

 Измената на дел од намената во Генералниот urbanisti~ki plan    gi 
zacrtuva osnovnite pravci na prostorniot razvitok na naselenoto mesto  
soglasno postojnata urbanisti~ka dokumentacija so cel da se postigne 
optimalna prostorna organiziranost i funkcionalna opremenost  na 
prostorot za odreden vremenski period. Заради паралелна изработка на 
Детален урбанистички план за Блок 10А, согласно Член 32 ќе се работи 
Синхронизирана постапка за изработување и донесување на планови 
 Soglasno ~len 44 od Zakonot za prostorno i urbanisti~ko 
planirawe("Slu`ben vesnik na R.S.M." br. 32/20), planska programa za 
izrabotka na urbanisti~ko-planska dokumentacija za potrebite na 
fizi~ki i pravni lica mo`e da se izrabotuva i od strana na pravno lice 
so licenca za izrabotuvawe na urbanisti~ki planovi. 
 Во согласност со законските одредби, ДУПИ ПЛАНЕРИС дооел Куманово 
пристапи кон изработка на Планска програма за изработка на измена на намена на 
дел од ГУП Крива Паланка 
Иницијатива за изработка на  Измена на дел од намена во ГУП за  Блок 10А e од 
страна на Општина Крива Паланка  
Планскиот период на предметната Измена на намена во Генералниот  
урбанистички план се предвидува да го опфати периодот од 2021-2031 год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1.Поdra~je na planskiot opfat 
 

 Planskiot  opfat za koj se raboti predmetnata urbanisti~ka 
dokumentacija se naoѓa na zapad od GUP za Kriva Palanka (Блок 10А) 

Prostorot za koj se raboti ovoj urbanisti~ki go opfa]a Blok 10A 
Planskiot opfat e definiran vo slednite granici 

За Блок 10А 
-od sever granica na urbn blok 10A 
-od zapad regulacija na postern dol 
-od jug oska na ul.Mar[al Tito 
-od istok regulacija na dol 
 
  Granica na planskiot opfat so povrшina od 11.86 ha e so slednite 

koordinati: 
 

1. X=   7609930.88  Y=   4673554.21 
2. X=   7609908.69  Y=   4673599.48 
3. X=   7609868.03  Y=   4673657.04 
4. X=   7609848.95  Y=   4673692.23 
5. X=   7609704.17  Y=   4673606.45 
6. X=   7609550.87  Y=   4673548.79 
7. X=   7609426.09  Y=   4673525.49 
8. X=   7609305.83  Y=   4673483.37 
9. X=   7609305.83  Y=   4673483.37 
10. X=   7609209.79  Y=   4673432.24 
11. X=   7609265.08  Y=   4673377.68 
12. X=   7609285.98  Y=   4673359.79 
13. X=   7609322.35  Y=   4673332.25 
14. X=   7609331.44  Y=   4673327.34 
15. X=   7609348.18  Y=   4673325.77 
16. X=   7609348.18  Y=   4673325.77 
17. X=   7609369.88  Y=   4673322.42 
18. X=   7609416.81  Y=   4673298.31 
19. X=   7609430.56  Y=   4673292.57 
20. X=   7609447.43  Y=   4673287.06 
21. X=   7609454.15  Y=   4673284.55 
22. X=   7609567.5  Y=   4673354.08 
23. X=   7609606.14  Y=   4673374.17 
24. X=   7609641.43  Y=   4673389.44 
25. X=   7609694.27  Y=   4673422.52 
26. X=   7609752.79  Y=   4673472.83 
27. X=   7609802.99  Y=   4673501.89 
28. X=   7609932.95  Y=   4673547.82 

 



2.Specifi~ni potrebi i mo`nosti za prostoren razvoj na 

podraчjeto vo ramki na opfatot 
 
   
Иницијатива за изработка на  Измена на дел од намена во ГУП за  Блок 10А 
e од страна на Општина Крива Паланка,  со цел усогласување со планските 
одредби од -Генералниот урбанистички план на град Крива Паланка  
донесен со Одлука бр.07-1529/23 од 17.06.2014 год, како и усогласување на 
намените на дел од  ГУП врз основа на што е направен Договор со ДУПИ 
Планерис Куманово за изработка на предметната планска документација 
При изработка на измена на дел од намена во ГУП за Блок 10А  потребно е 
да се запазат веќе постојни плански документации; 

-Генералниот урбанистички план на град Крива Паланка донесен со 
Одлука бр.07-1529/24 од 17.06.2014 год; 
-истражните работи; 
-документационата основа на планот ; 
-одобрената Планска програма од Oпштина Крива Паланка. 

Специфични потреби во рамки на опфатот кои треба да се задоволат со 
овaa планска документација се: 

-усогласување со плански одредби на ГУП на град Крива Паланка со 
планирање на одредени измени на намена дадена во ГУП согласно 
потребите и барањата на општина Крива Паланка 
-почитување и заштита на право на сопственост, со можност за 
уточнување на меѓусебни граници на планирани намени со цел 
непречена реализација 
-задоволување на потребите на корисниците на просторот без 
притоа да се загрози општото добро 
Можностите за просторен развој во рамки на опфатот се движи во 
рамки на создавање на подобри услови за обезбедување на 
стандард од областа на сообраќајот, инфраструктура, 
водоснабување, отстранување на отпад, снабдување со енергија и 
сл. 
Урбанистичкиот план претставува основен развоен документ и има 
крајна цел преку; 
-естетско-композициско уредување на просторот 
-рационално користење на земјиштето 
-максимално вклопување на инфраструктурата и објектите со 
теренот 
-почитување и валоризација на културното и градителското 
наследство 
-вградување заштитни мерки 
-почитување на законските прописи, стандарди и нормативи во 
планирањето     на просторот 
-да ги утврди планските општи и посебни услови за изградба, развој 
и користење на градежното земјиште, дефинирано во границите на 
планскиот опфат на планот. 



-да ги утврди параметрите за изработка на соодветна урбанистичко 
планска и проектна документација од пониско ниво, согласно 
важечка законска регулатива, како и да ги пропише општите и 
посебните услови за градење, преку параметри, кои се потребни за 
изработување соодветна понатамошна проектна документација за 
изградба  

Просторниот развој треба да цели кон хармонизација на просторот, што 
треба да се уреди со посебните плански одредби. Планирањето на 
намената  и останатите урбанистички параметри треба да бидат во 
согласност со важечките стандарди и нормативи за урбанистичко 
планирање, но одредени спрема специфичноста на планскиот опфат 

Потребно е да се предвиди квалитетна инфраструктура, 
сообраќајните приоди, водовите за снабдување со вода, електрична 
енергија, телекомуникација и слично треба да допрат до секоја градба.  

Сите водови да се водат подземно во јасно дефинирани 
инфраструктурни коридори - канали. 
 

 

3.Op{ti i posebni celi na planiraweto i programskite 
sodr`ini {to treba da bidat predmet na planiraweto 

 

3.1Општи цели 

 

Основна цел на изработување на Измена на дел од намена 
Генерален урбанистички план  за Блок 10А е усогласување на планските 
одредби за реализација на просторот со условите зададени со Генералниот 
урбанистички план на град Крива Паланка како и предвидување на 
одредени измени на намена согласно потребите на Општина Крива 
Паланка    

Со изработка наизмена на одредени намени треба да се овозможи 
планско решение за планирање на идни  градежни парцели, нивна 
функционалност, диспозиција, максимално користење на просторот. Сето 
ова треба да е усогласено со анализата која произлегува од согледување 
на сите аспекти од постојната состојба во важечките плански документации 
во предметниот плански опфат 

Потребно е дефинирање на одредени намени и  почитување на веќе 
планирана сообраќајна инфраструктура 

 

3.2Посебни цели 

 
Посебните цели на измената на одредени намени во Генералниот  

урбанистички план во Блок 10А произлегуваат од потребата предметниот 
плански опфат да обезбеди концептуални урбанистички претпоставки за 
идните намени.  



Со планските решенија се планира дефинирање на група на  класи 
на намени, како и класа на намена во планот во согласност со стандардите 
и нормативите за урбанистичко планирање, како и потребите на Општината 

При изработка на Измената на намена во Генералниот  урбанистички 
план, согласно член 5.7 од Правилникот за урбанистичко планирање 
(Сл.весник на РСМ бр.225/20, 219/21, 104/22) може да се предвидат 
компатибилни намени 

Компатибилни намени , класа на намени или групи на класи на 
намени, се две или повеќе намени кои можат да егзистираат во просторната 
единица односно во иста наменска зона или во иста градежна парцела без 
при тоа меѓусебно да си го нарушуваат нормалното функционирање. Една 
од компатибилните намени во просторната единица треба да биде уредена 
во планот како основна намена при што другите кнамени во истата 
просторна единица можат да бидат застапени со најмногу 40% за да не го 
смени карактерот на зоната 

 
3.3.Програмски содржини 
 
- намена на земјиштето 
 
Со изработка на Измена на намена во Генерален урбанистички план 

за  Блок 10А Крива Паланка потребно е да се почитува намената на 
земјиштето уредена на ниво на наменски зони со ГУП за град Крива 
Паланка како и измена на ГУП со измена на одреденин намени. 

Намената на земјиштето да се уреди на ниво на група на класа на 
намена и класа на намена 

Да се предвидат следните групи на класи на намена на земјиштето: 
 
ЗА БЛОК 10А 
група на класи на намена “А” - домување во куќи; 
група на класи на намена Б” – комерцијални и деловни намени; 
група на класи на намена “В” – јавни дејности и институции; 
група на класи на намена “Д”-зеленило, рекреација и меморијални 
простори 
група на класи на намена “Е” - инфраструктура. 
Со планскиот концепт на предметниот простор да се предвидат 

следните класи на намени: 
А1 - домување во куќи 

- ги опфаќа сите видови станбени куќи со дворови: самостојни, 
двокуќи, куќи во низови, атриумски куќи  
А2 - домување во згради 

- ги опфаќа сите видови станбени згради, станбено-деловни згради,   
Б1-мали единици за комерцијални и деловни дејности (до 200м2 и П+1) 

- ги опфаќа сите видови станбени згради, станбено-деловни згради,  
В1-средно образование 
В4- државни администрации и институции  



В7-државни институции за престој на луѓе во специјалне режим 
(противпожарна станица, полициска станица) 
Д1-парковско и пејсажно зеленило -јавни градски паркови, јавно урбано 
зеленило 
Д2-заштитно и сообраќајно зеленило – во кое спаѓаат уредени зелени 
површини чија основна намена е да ги изолираат зоните со инкомпатабилни 
намени и имаат улога на тампон зони. 
Д3-Спорт и рекреација на зелени површини 
 
Е1 – сообраќајни, линиски и други инфраструктури 

- во која спаѓаат сите видови сообраќајна, водоводна канализациона, 
енергетска и електрокомуникациска инфраструктура и опрема и сл. 

 
4.Основа за изработка на измена на намена во ГУП 

 
 Основа за изработка на Измена на намена во Генерален урбанистички 
план за  Блок 10А Крива Паланка, со кој се врши уредување и користење на 
просторот, со определување на намени за градба во границите на 
планскиот опфат, ќе бидат: 

-методологијата која произлегува од одредбите од Законот за 
урбанистичко планирање (Сл. Весник на Р.С.М бр. 32/2020), како и другите 
подзаконски акти што произлегуваат од него: 

- Правилникот за урбанистичко планирање (Сл. Весник на Р.С.М.бр. 
225/20, 219/21, 104/22)   како и другата законска регулатива што го допира 
планирањето на просторот. 

 
 

5.Важечка планска документација 
 

-Генералниот урбанистички план на град Крива Паланка донесен со 
Одлука бр.07-1529/24 од 17.06.2014 год; 
-истражните работи; 
-документационата основа на планот ; 
-одобрената Планска програма од општина Крива Паланка. 

 
 

 

Составил 

                                    Снежана Илиевска диа-овластување бр.0.0048 

-планер потписник 

                                   Меланија Калајџиска д.и.а – овластување бр.0.0617 

                                            -планер 
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DOMUVAWE VO STANBENI KU]I

 DOMUVAWE

DOMUVAWE VO STANBENI ZGRADI

DELOVNI PROSTORI

KOMERCIJALNI I DELOVNI NAMENI

B4
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9.56

8.51

0.93

0.19

P(ha) %

P(ha) %

A1

A2
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5.92

60.89

6.50

1.21

NAMENA NA POVR[INA %P(ha)

INFRASTRUKTURA 4.06
P(ha) %

25.86

GRUPNO DOMUVAWE - stare~ki dom 0.12A3 0.77

MALI KOMERC. I DELOVNI NAMENIB1 0.56 3.57

GOLEMI TRGOVSKI EDINICIB2 0.27   1.72

OBRAZOVANIE - osnovno u~ili{te

JAVNI INSTITUCII
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1.91

V2 0.10   0.64

DR@AVNI INSTITUCII - ELS, MVR, JP KV4 0.54 3.44

KULTURA - dom na kulturaV3 0.12 0.77

GRANICA NA BLOK 4 15.70 100.0

KOMUNALNA SUPRASTRUKTURA-
E2

E1 0.25

0.57 3.63

1.59
KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
Dura~ka Reka

E1 3.24 20.64
KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
Kriva Reka

%P(ha)

avtobuska stanica, protivpo`aren dom

ZDRAVSTVO I SOCIJALNA ZA[TITA
detska gradinka
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LEGENDA

P L A N E R I S 

K  U  M  A  N  O  V  O 

planer

sorabotnik

01

faza

t.broj

donositel

data

Planska programa

sodr`ina

U

listrazmer

1:1000

plan

28/21

Op[tina Kriva Palanka
ovlastuvawe br.0.0048

upravitel

Ilievski Filip

P L A N E R I S 

K  U  M  A  N  O  V  O 

Ilievska Sne`ana d.i.a.

Kalajxiska Melanija d.i.a.

1:1000

A@URIRANA GEODETSKA PODLOGA

A`urirana geodetska podloga

Granica na planski opfat 11.86 ha

09.2022

ovlastuvawe br.0.0617

- Katastarski plan 

- Kotna situacija

- Namena na zgrada - pomo[na

(parceli i zgradi)

- Broj na katastaska parcela

- Namena na zgrada - stanbena

- Objekti od infrastruktura

- Opfat

- Namena na zgrada - stanbeno-delovna

vo GUP za  Blok 10A

Planska programa za izmena na namena

Op{tina Kriva Palanka

2021- 2031 godina

Izmena na namena vo GUP
za Blok 10A


