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ЛОКАЦИЈА: Ѓорче Петров, Скопје 
 
 
СОДРЖИНА НА ПРОЕКТОТ:   
 
ЛИСТ 1: 
1.1 Аналитички дел со заклучок (образложение на урбанистичкиот концепт преку цртежи, дијаграми и текст, слики од референтни 
примери со куси коментари) 
 
1.2 Планска програма  
- Првичните пресметки за цел урбан опфат по класи на намени изразени во м2 и процентуална (%) застапеност на истите  
- Конечните пресметки за целиот опфат во однос на конечното решение  за цел урбан опфат по класи на намени изразени во м2 и 
процентуална (%) застапеност на истите со кусо образложение на евентуалните измени и отстапки од првичните проекции   
 
1.3 Намена на површините 1:2500  
- се обележува границата на опфатот, се дефинираат блоковите, сообраќајниците, крстосниците, класите на намени    
- легенда со класи на намени, размер, граница на опфат, регулациони линии, улици и паркинзи (кои се лоцирани на земјиште за 
општа употреба) 
 
ЛИСТ 2: 
2.1 Урбанистичко решение 1:1000 (со легенда) на цел опфат со обележување на основните намени, површини за градба, градежните 
парцели, бр. на парцела, бр. на блок, регулационите и градежните линии, висините на изградба (П+..., Н=....), осовини на улици и 
нивно означување, легенда (размер, ознака за север, ГЛ, РЛ, ГГП, класи на намени)   
 
2.2 На овој прилог се прикажуваат основните урбанистички показатели во табела по следниот редослед: бр. на блок, бр. на парцела, 
класа на намена, процентуална застапеност на компатибилните намени (се впишува за секоја парцела доколку ја има), површина на 
парцела (м2), површина за градење (м2), вкупна развиена површина (м2), процент на изграденост (%), коефициент на искористеност 



(к), мах. висина на венец (Н=...), катност (П+...), вкупен број на паркинг места (подземно и надземно паркирање), бр. на жители, 
густина на населеност (број на жители на 1ха)         
На овој графички прилог во рамките на градежните парцели задолжително се исцртуваат габаритите на објектите со сите 
дополнителни информации и се шрафираат класите на намени (доколку ги прикажувате и другите елементи на решението како 
паркинзи, рампи, зелени површини и пешачки патеки истите се означуваат со многу тенка линија како не би пречеле во 
согледувањето на регулаторните линии и другите елементи на урбанистичкото решение)  
 
ЛИСТ 3: 
3.1 Сообраќајно решение и партер 1:1000 со означување на попречните профили на улиците и површините за стационарен сообраќај 
со потребен број на паркинг места (се обележува надземното и подземното паркирање и се впишува бројот на паркинг места на секој 
паркинг простор одделно), рампи со означување на нагибот и пешачки премини  
 
ЗАБЕЛЕШКА: На истиот прилог се приложува и партерното решение (високо и ниско зеленило, плочник, пешачки патеки, дрвореди) 
така да не пречи на приказот на елементите од сообраќајното решение ИЛИ ИСТОТО ПО ИЗБОР МОЖЕ ДА БИДЕ НАПРАВЕНО НА 
ПОСЕБЕН ЛИСТ (лист 4) 
Со цел појасно согледување, на овој прилог со тенка линија треба да бидат бележани и границите на градежните парцели  
 
3.2 Попречни профили на сообраќајници 1:500 или по избор (истите треба да бидат котирани) 
 
ЗАБЕЛЕШКА: Покрај сообраќајниот профил овој прилог треба да ги опфати и објектите непосредно до сообраќајниците прикажувајќи 
го притоа третманот на јавниот простор помеѓу два објекта   
 
ЛИСТ 4: 
4.1 3Д прикази и/или макета М= 1:1000 (просторни прикази кои го прикажуваат целиот опфат и негови карактеристични делови)  
 
 
 
• ФОРМАТ (42/60 см) на хартија или хамер по избор; доколку има потреба од поголем формат, препустите се преклопуваат во 
зададениот формат и се предаваат во папка      
 
• СИТЕ ПРИЛОЗИ ТРЕБА ДА СОДРЖАТ ОЗНАКА ЗА СЕВЕР, НУМЕРИЧКА И ГРАФИЧКА ОЗНАКА ЗА МЕРИЛО, ИМЕ НА 
СТУДЕНТИТЕ, НАСЛОВ НА ПРИЛОГОТ, ЗАДАЧАТА И МЕНТОРОТ СО КОГО Е РАБОТЕНА ИСТАТА   
 
 
 

ПРОГРАМОТ СЕ ПРЕДАВА НА ДЕН 29.05.2018 (ВТОРНИК) од 15.00 - 16.00h (училна 215)   


