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3.1.Текстуален дел ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА
Постапка за изготвување на Детален урбанистички план Градска четврт
Ц 06 - Стара железничка станица, Општина Центар Скопје, е покрената по
барање на Општина Центар.
Документационата основа претставува основен појдовен елемент во
методолошкиот процес на истражување и истата ќе послужи како основа за
изработка на Планот. Со анализа на просторот во рамките на опфатот, се
добиваат потребните информации за постојната состојба и комуналната
опременост па се до можностите за понатамошно користење на просторот.
Документационата основа е изработена врз основа на:






Ажурирана геодетска подлога изготвена од овластена фирма;
Теренско снимање на просторот (градежен фонд и население) од страна на
стручна екипа на извршителот (состојба 09.2019 година);
Податоци добиени од комуналните служби;
Аналитичка обработка на евидентираните податоци;
Постојна урбанистичка документација.

Документационата основа содржи:






Анализа на постојната организација на просторот;
Анализа на постоен градежен фонд, сообраќајна
инфраструктура;
Постојна состојба на население;
Анализа на досегашната урбанистичка документација;
Оценка на можности за просторен развој.

и

комунална

Деталниот урбанистички план како основна цел ги има зацртано
насоките на идниот просторен развој со создавање на услови за планирање на
организирани простори согласно законската регулатива, одредување на намени
на градежни парцели со компатибилни класи на намена на основната класа на
намена која е дефинирана со законска регулатива, планирање на површини за
градба на објекти со нивна катност и максимална висина до венец, имајќи ги во
предвид Законот за просторно и урбанистичко планирање (Службен весник на
Република Македонија, број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18)
и Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Службен
весник на Република Македонија, број 142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16,
99/16, 134/16, 33/17 и 86/18), приоритетните погодности и ограничувања преку
анализата на постојната состојба и создавање на основна концепција за
планираните површини со сообраќајни и инфраструктурни решенија.
Останати цели за изготвување на овој ДУП се уредување и организирање
на просторот преку:
рационално користење на земјиштето,
максимално вклопување на инфраструктурата и објектите со теренот,
почитување на безбедноста во сообраќајот,
почитување на јавниот интерес,
почитување на соседското право,
оформување на амбиентални целини,
„БИЛД УРБАН“ДООЕЛ Скопје
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-

почитување и надградување на пејсажните вредности,
оформување на културен пејсаж,
почитување и валоризација на културното и градителското
наследство,
почитување и подигнување на хуманоста во просторот и непречено
движење на лица со инвалидност,
вградување на заштитни мерки,
почитување на законските прописи, стандарди и нормативи во
планирањето,
предвидување мерки за заштита и спасување.

3.1.1. Површина и опис на границите на планскиот опфат со
географско и геодетско одредување на неговото подрачје

-

-

-

-

Просторот дефиниран за изработка на Детален урбанистички план
Градска четврт Ц 06 - Стара железничка станица, Општина Центар Скопје, со
својата местоположба припаѓа на територијата на Општина Центар, Скопје.
Локалитетот преставува дел од изградена структура и се наоѓа веднаш
до централното градско јадро (Малиот ринг) во правец на југ.
Границите на планскиот опфат се дефинирани со границите на Градската
четврт ЦС 06, како што е одредена со Генералниот урбанистички план на Град
Скопје 2012 – 2022.
на север границата започнува од најсеверната точка 1 и се движи во северосточен
правец по оската на ул. Св. Кирил и Методиј (М. Х. Јасмин) (планиран профил на
собирна улица по ГУП на Град Скопје 2012 – 2022), сѐ до најисточната точка 9;
на исток границата се движи во југоисточен правец по оската на бул. Кочо Рацин
(планиран профил на градска магистрална улица по ГУП на Град Скопје 2012 –
2022), сѐ до најјужната точка 12;
на југ границата се движи во југозападен правец по оската на ул. Јордан Мијалков
( Железничка) (планиран профил на собирна улица по ГУП на Град Скопје 2012 –
2022), сѐ до најзападната точка 16;
на запад границата се движи во северозападен правец по оската на Бул. „Свети
Климент Охридски“ (планиран профил на собирна улица D.02 – D.03 по ГУП на
Град Скопје 2012 – 2022), сѐ до почетната точка 1.
Границата на планскиот опфат може да се опише и преку координатите
на прекршните точки со редни броеви од 1 до 18, а за секоја точка табеларно се
дадени следните параметрите по Y и X координати:
Геометриски
елемент

Правци

Лак

„БИЛД УРБАН“ДООЕЛ Скопје

Реден
број

Y

X

1

7535597,9893

4650008,4303

2

7535611,8336

4650004,8934

3

7535644,4127

4649998,4378

4

7535657,5810

4649990,5927

5

7535731,2165

4649947,9939

6

7535954,4150

4649814,2840

7

7536261,0372

4649626,3937

8

7536270,5531

4649620,5626

Испапчување:

0,1792
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Правци

Центар:

7536309,5009

4649694,8026

Радиус:

83,8362

Почетен агол:

242° 19' 3"

Краен агол:

282° 57' 50"

9

7536328,3085

4649613,1032

10

7536310,1129

4649567,5128

11

7536282,1355

4649499,1948

12

7536248,7508

4649417,6728

13

7536222,3283

4649446,3989

14

7535905,3403

4649640,3761

15

7535842,8971

4649678,3893

16

7535540,8224

4649880,5396

17

7535549,4416

4649946,3758

18

7535594,2935

4650003,1407

Најисточна

Најјужна

Најзападна

-

Најсеверна е точката број 1, со координати Y= 7535597, 9893и X= 4650008, 4303.
Најисточна е точката број 9, со координати Y= 7536328, 3085и X= 4649613, 1032.
Најјужна е точката број 12, со координати Y= 7536248, 7508и X= 4649417, 6728.
Најзападна е точката број 16, со координати Y= 7535540, 8224 и X= 4649880, 5396.
Површината на планскиот опфат во рамки на опишаните граници
изнесува вкупно 14.40ha, односно 143985m².
Периметарот на планскиот опфат изнесува 2041,77m’.
Површината на четвртта Ц 06 до регулациската линија на ниво на четврт
како што е дефинирана со ГУП на Град Скопје 2012 – 2022, изнесува 11.49ha.
Површината на примарната улична мрежа од ГУП на Град Скопје 2012 –
2022 во рамките на планскиот опфат изнесува 2.90ha.
Границите на планскиот опфат се следните:
Од североисток: по оската на ул.Св. Кирил и Методиј (М. Х. Јасмин) ;
Од југоисток: по оската на бул. Кочо Рацин;
Од југозапад: по оската на ул. Јордан Мијалков (Железничка);
Од северозапад: по бул. Свети Климент Охридски и продолжува по ул.
Мајка Тереза (Водњанска);
3.1.2. Историјат на планирање и уредување на подрачјето на планскиот
опфат и неговата околина
Просторот на планскиот опфат на Детален урбанистички план Градска
четврт Ц 06 - Стара железничка станица, Општина Центар Скопје е опфатен со:

ГУП на град Скопје, 2012-2022 (Одлука бр.07-5068/1 од 03.12.2012г)
Според наведената планска документација на предметниот простор се
предвидува основна намена:
Б-комерцијални и деловни намени
В-јавни институции
За просторот во рамките на планскиот опфат има претходно изработен
детален урбанистичка план и тоа е:

Изменување и дополнување на ДУП Стара железничка станица (Одлука
бр. 07-4616/4 од 18.11.2011г)
„БИЛД УРБАН“ДООЕЛ Скопје
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Дополнително за градежните парцели 1.1 и 1.5 важат договорните
обврски за користењето на градежните парцели, согласно издадени одобренија
за градба, важечката планска документација и обврски од склучени договори со
Општина Центар.
Планскиот опфат граничи со следниве важечки урбанистички планови:
-

-

-

-

на југоисток: Детален урбанистички план Градска четврт И 04 – Даре Џамбаз,
Општина Центар - Скопје (Одлука бр.08-2925/6 од 11.6.2019 година).
на североисток: Изменување и дополнување на Детален урбанистички план
Градска четврт Голем Ринг јужен дел-исток, Општина Центар, Скопје (Одлука бр.
07-2780/18 од 5.4.2012) и Детален урбанистички план Голем Ринг-запад (Одлука
бр. 07-5569/18 од 18.7.2012) ,
на север: Изменување и дополнување на Детален урбанистички план за дел од
локалитет “Буњаковец 1” УМ1, УМ2,УМ3, УМ4, УМ5, УМ6, УМ8, УМ9, УМ10,
УМ11, УМ12, УМ13, УМ14, УМ15, УМ18, УМ19, УМ20, УМ21, УМ22, УМ23,
Општина Центар, Скопје (Одлука бр. 07-3625/14 од 10.5.2012; и Одлука
тех.исправка бр. 08-4989/12 од 14.11.2018 и Одлука бр.08-2925/2 од 11.6.2019г.),
на запад: ДУП Градска четврт Ј07-локалитети: Капиштец, Завод за медицинска
рехабилитација, Старо Водно, Долно Водно, Мало Курило и Цвеќара, Општина
Центар, Скопје (Одлука бр.07-4414/4 од 18.7.2014 и Одлуки за тех.исправка бр.
08-3410/34, 08-3410/36 , 08-3410/38, 08-3410/40, 08-3410/42, 08-3410/44, 083410/46, 08-3410/48, 08-3410/50, 08-3410/32, 08-3410/52, 08-3410/54, 083410/56, 08-3410/58, сите од 7.7.2016),
на југозапад: Детален урбанистички план Градска четврт Капиштец, локалитет
Клинички блок, Општина Центар, Скопје (Одлука бр.07-6530/10 од 13.09.2012) и
Изменување и дополнување на Детален урбанистички план Градска четврт
Капиштец, локалитет Геолошки завод, Општина Центар, Скопје (Одлука бр.079331/2 од 10.12.2012).

3.1.3. Податоци за природни чинители
Природните карактеристики на едно подрачје претставуваат збир на
вредности и обележја создадени од природата, без учество и влијание на човекот.
Тие ги опфаќаат: географската и геопрометната положба на подрачјето, релјефните
карактеристики, геолошки, педолошки, хидрографски, сеизмички, климатски и др.
3.1.3.1.Микроклима
Карактеристиките на микро климата за овој локалитет е исто како и за
целиот град Скопје, односно комбинација на континентална и медитеранска
клима.
Средната повеќегодишна температура на воздухот во Скопје изнесува 12.4о С.
Средните минимални температури на воздухот во градот Скопје варираат во
границите помегу - 3.6о С во месец јануари до 14.8о С. Средната годишна минимална
температура на воздухот изнесува 6.0о С и варира помегу 5.2о С во 1985 година до
6.8о С во 1972 година. Средната максимална температура на воздухот е во границите
помеѓу 3.8о С во најстудениот месец (јануари) и 30.0о С во најтоплиот месец (август).
Средната годишна максимална температура на воздухот изнесува 17.4о С и варира
помегу 17.0о С во 1973 година до 19.5о С во 1977 година.
Просечниот датум со пролетен мраз во Скопската Котлина се движи во
границите помегу 8 до 13 април. Просечната дата на првиот есенски мраз се
движи во границите помегу 22 и 26 октомври.
Од годишната ружа на зачестености и средните брзини на ветровите
Нацртани според анемографски мерења од главната метеоролошка станица Скопје -
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Зајчев Рид, се забележува дека најзачестена насока е западната со 180 ‰, потоа
запад-југозападната (WSW) со 123 ‰ и на крајот од северозападната (NW) со 120 ‰
Годишната сума на врнежите се движи помегу 500 и 600 мм. Врнежите од
снег во градот Скопје и Скопската Котлина се вообичаена појава во периодот од
ноември до месец март. Во тој период просечно годишно се јавуваат помегу 4 дена
во 1979 година, 7 дена во 1989 година до 32 дена во 1981 година со врнежи од снег.
Релативната влажност на воздухот на ова подрачје изнесува 65-70% што е
знак на суво време, а релативната влажност од 50% е показател на многу суво време.
Големата облачност го спречува осончувањето и земјината радијација, и со
тоа се спречува дневно колебање на температурата.
Средната месечна облачност во летните месеци (јули, август) т.е. стабилност
на облачност изнесува 28 – 320.
Скопската Котлина е специфично подрачје со појавата на магли и
температурни инверзии како и зголемена загаденост на воздухот при такви состојби
на времето.
3.1.3.2. Релјефни карактеристики
Теренот е рамен, со апсолутна кота од 244,80 до 249,01 м.н.в.
3.1.3.3. Хидрографија
Податоците за нивото на подземните води се движи 5-10 метри под
нивото на теренот.
3.1.3.4. Сеизмика на просторот
Според инженериско-геолошките услови теренот, според стабилноста, е
категоризиран како претежно нестабилен каде се можни појави на сите
деформации во природни услови, или при делувањето на човекот. Според досега
набљудуваните земјотреси во 1963 година е регистриран епицентар со
интензитет над 60 по МЦС скалата и длабочина на жариштето од 10 км. Според
очекуваните сеизмички интензитети оваа локација е изложена на потреси над 9
степени по МЦС скалата. Генерално гледано терените со плиоценски седименти
се поволни за градба со тоа што е исклучена можноста за појава на катастрофални
земјотреси за експлоатациониот век на објектите.
3.1.3.5. Вегетациски карактеристики и пејсаж
Подрачјето на планскиот опфат е без некои поголеми особености на
категорија на предел со природни, пејсажни карактеристики.
3.1.4. Податоци за создадени вредности и чинители
Планската документација за просторот кој го опфаќа Детален
урбанистички план Градска четврт Ц 06 - Стара железничка станица, Општина
Центар Скопје, е на рамен терен кој што е релативно градежно изграден меѓутоа
истиот на делови, особено во делот на домување во станбени куќи е во многу
лоша состојба.
Од анализата на постојната состојба произлегуваат следните заклучоци:
Просторот во голем дел е градежно изграден, меѓутоа целиот простор треба
програмски да се осмисли и испланира за реалните потрeби на самата Општина и
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неговото опкружување, а притоа да се запазат договорните обврски за
градежните парцели.
При обиколка на теренот, забележани се следните состојби:
 Во во југозападниот дел од предметниот простор објектите, особено
оние со намена домување се во лоша состојба;
 Уличната мрежа не е дооформена и нема континуирани пешачки
патеки и тротоари.
 Пристапите се со променлива широчина, а и материјализацијата на
истите е различна;
 недостаток на простор за паркирање на лесни моторни возила.
Сообраќајно планскиот опфат е дефиниран. До просторот на планскиот
опфат има постојни асфалтирани улици, кои поминуваат по границите на
планскиот опфат. Во рамки на планскиот опфат сообраќајната мрежа ја
сочинуваат улици од секундарна типологија.
За просторот потребно е дооформување и дополна со осовременување
на инфраструктурните системи со што потребно е да се постигне повисок
стандард во однос на:
 површини;
 квалитет на градба;
 употреба на материјали;
 поголеми естетски вредности;
 соодветни инсталации;
 обезбедување на сите сообраќајни услови за проточност и
безбедност на сообраќајот и комплексно решавање на сообраќајот
во мирување;
 поврзување со сите градски инфраструктурни системи, како и
можност од реализација на нови системи;
 вклопување на усвоените сообраќајни решенија од одобрени
проектни документации.
Од сите овие аспекти потребно е да се пристапи кон изготвување на
планската документација - Детален урбанистички план Градска четврт Ц 06 Стара железничка станица, Општина Центар Скопје, за наредниот период 20192024 година.
3.1.5. Инвентаризација на земјиштето и зеленилото во планскиот опфат, на
изградениот градежен фонд и вкупната физичка супраструктура
За целосно согледување на постојната состојба, во границите на опфатот
извршени се детални истражувања на просторот.
Истражувањата на локалитетот се извршени по пат на:
 директен увид на теренот, и
 директна комуникација со корисниците на просторот.
При увидот на лице место, инвентаризиран е секој поединечен објект со
сите негови карактеристики на геодетската подлога, ажурирани се сите промени
во просторот, проширување на основниот габарит на објектите и др.
Со увид на теренот земени се податоци за:
градежниот фонд (конструкција, катност, намена и состојба на објектите);
катастарски парцели (граници, големина, уреденост, обработка на
слободниот простор и сл.);
улична мрежа и пристапи (ширина, обработка, состојба);
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друга инфраструктура (водовод, канализација, електро-енергетска мрежа и
објекти, топлификација и др.);
простори и содржини од јавен интерес.
По пат на анкетирање на корисниците, добиени се податоци во однос на:
 број на станови;
 број на жители;
 намена (станбена, деловна);
 други податоци карактеристични за поодделните дејности и содржини.
Сите резултати од состојбата на терен се систематизирани и прикажани
во табели и графички прилози.
Со анализа на табеларно прикажаните податоци, извршена е нивна
детална обработка и класификација на добиените податоци при што се добиени
согледувања од повеке аспекти: изграденост, функционална искористеност на
просторот, број на домакинства и слично.
Во рамки на планскиот опфат евидентирани се катастарски парцели и
истите се нумерирани (обележани). Кога во една катастарска парцела има повеќе
изградени објекти тие се дополнително означени со ознака: а, б, в итн. На ваков
начин нумерирањето овозможува лесен пристап до податоци за секој објект и
катастарска парцела засебно.
-

локалитет: Детален урбанистички план Градска четврт Ц 06 Стара железничка станица
ПОВРШИНА НА ПЛАНСКИ ОПФАТ

143985 м2

ПОВРШИНА ПОД ОБЈЕКТИ (М²)

18648 м2

ИЗГРАДЕНА ПОВРШИНА

63548 м2

БРОЈ НА ДОМАЌИНСТВА

5

БРОЈ НА ЖИТЕЛИ

17

А1 - СТАНБЕНИ КУЌИ - ИЗГРАДЕНА ПОВРШИНА

835 м2

Б1 -МАЛИ КОМЕР.И ДЕЛ.НАМЕНИ - ИЗГРАДЕНА ПОВРШИНА

1018 м2

Б2 -ГОЛЕМИ ТРГОВСКИ ЕДИНИЦИ - ИЗГРАДЕНА ПОВРШИНА

14921 м2

Б4 -ДЕЛОВНИ ПРОСТОРИ - ИЗГРАДЕНА ПОВРШИНА

10697 м2

В3 -КУЛТУРА - ИЗГРАДЕНА ПОВРШИНА

3906 м2

Е1 -КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА

70017 м2

Е2 -КОМУНАЛНА СУПРАСТРУКТУРА ( ТС) - ИЗГРАДЕНА ПОВРШИНА

9 м2

Е2 -КОМУНАЛНА СУПРАСТРУКТУРА ( КАТНА ГАРАЖА) - ИЗГРАДЕНА ПОВРШИНА

3918 м2

Д1 - ПАРКОВСКО ЗЕЛЕНИЛО

7837 м2

НЕИЗГРАДЕНО ЗЕМЈИШТЕ

5996 м2

СООБРАЌАЈ

24831 м2

Во рамките на предметниот плански опфат, со вкупна површина од
14,40ha, евидентирани се градби и наменска употреба на земјиштето со следниве
основни класи на намена:
А1 Домување во станбени куќи
Б1 Мали комерцијални и деловни намени
Б2 Големи трговски единици
Б4 Деловни простори
В3 Култура
Д1 Парковско зеленило
Е2 комунална супраструктура /ТС/
Е2 комунална супраструктура /катна гаража/

„БИЛД УРБАН“ДООЕЛ Скопје

Тех.бр.0801-612/18

10

Детален урбанистички план Градска четврт Ц 06 – Стара железничка станица, Општина Центар, Скопје

Според наменската употреба истите можат да се презентираат
табеларно на следниов начин:

Вид на конструкција:
КОНСТРУКЦИЈА НА ОБЈЕКТИ
Вид на
конструкција

број

Процент %

СКЕЛЕТНА

5

17.24%

МАСИВНА

8

27.59%

МОНТАЖНА

16

55.17%

Вкупно

29

100.00%

По состојба:
СОСТОЈБА НА ОБЈЕКТИ
Состојба

број

Процент %

ДОБРА

5

17.24%

СРЕДНА

15

51.72%

ЛОША

9

31.03%

Вкупно

29

100.00%

По катност:
КАТНОСТ НА ОБЈЕКТИ



Висини

број

Процент %

П

23

79.31%

П+Пк

2

6.90%

П+1

1

3.45%

П+3

1

3.45%

П+5

1

3.45%

П+5+Пк

1

3.45%

Вкупно

29

100.00%

А-Домување ........................................................................0.08ха

А1- домување во станбени куќи ангажира 0.58 % од вкупната површина
на планскиот опфат, односно 835м2 од територијата во границите на планскиот
опфат. Евидентирани се вкупно 5 станбени куќи, со различна катност и воглавно
средна и лоша состојба. Карактеристика на југо-западниот дел од овој локалитет
се станбените куќи како маалско опкружување, меѓутоа истите се во лоша
состојба.
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Б-Комерцијални и деловни намени....................................... 2.66ха

Б1-мали комерцијани и деловни намени ангажира 0.61%, од
територијата во границите на планскиот опфат. Во планскиот опфат евидентирани
се шест (6) објекти со намена Б1 и истите се во средна состојба.
Б2-големи трговски единици ангажира 10.36%, од територијата во
границите на планскиот опфат. Во планскиот опфат евидентиран е еден (1) објект
од скелетна градба со катност П+1.
Б4-деловни простори ангажира 7.53%, од територијата во границите на
планскиот опфат. Во планскиот опфат евидентирани се четрнаесет (14) објекти од
кои повеќето се во лоша и средна состојба.


В-Јавни институции................................................................ 0.39ха

В3 – култура ангажира 2.71%, од територијата во границите на планскиот
опфат. Со намена В3 е објектот на Стара железничка станица кој е евидентиран
како значајно културно и историско наследство и за истиот се изработени
Заштитно-конзерваторски основи кои се дадени во прилог.


Е-Инфраструктура................................................................... 0.39ха

Е2-комунална супраструктура ангажира 2.72% од територијата во
границите на планскиот опфат.
Има еден (1) објект со намена Е2 комунална супраструктура – катна
гаража, која е изградена од скелетна конструкција и е во добра состојба. Во
планскиот опфат е евидентирана една (1) постојна трансформаторска станица.


Д-Зеленило и рекреација....................................................... 0.78ха

Во рамките на границите на планскиот опфат 0.78% од просторот е
ангажиран за зеленило и рекреација. Евидентирана е основна класа на намена
Д1-парковко зеленило. Истото е евидентирано на земјиште на РСМ во југоисточниот дел од планскиот опфат и претставува организирана тревна површина
со високо зеленило.


Неизградено земјиште........................................................... 0.60 ха

Друга категорија на земјиште на овој простор е неизградено земјиште со
вкупна површина од 5996м2 или 4.16% од територијата во границите на планскиот
опфат. На овие површини има архаични треванaти површини и претставува
неуреден простор.
3.1.6. Инвентаризација на постојни споменички целини, градби од
културно – историско значење и културни предели
Во рамките на овој опфат според известувањето добиено од Управа за
заштита на културното наследство, Министерство за Култура Скопје, примено на
19.02.2019г со број 17-729/2, во согласност со Генералниот урбанистички план на град
„БИЛД УРБАН“ДООЕЛ Скопје
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Скопје во кој се вградени Заштитно-конзерваторските основи (бр.07-80/41 од
31.08.2012 год.) изработени од НУ Конзерваторски центар - Скопје, а одобрени од
Управата со Решение (УП 6р.17-753 од 13.09.2012 год.) констатира дека во границите
на планскиот опфат се наоѓа заштитеното добро „Железничка станица“, прогласена за
значајно културно наследство со Решение бр.УП 18-191 од 24.06.2015г, поради што се
изработени заштитно конзерваторски основи (бр.08-165/2 од 17.04.2019г) одобрени
од Управата со Решение бр.УП 17-257/5 од 06.05.2019г.
Инвентар на заштитени недвижни добра
Во подрачјето на опфат на овие Заштитно-конзерваторски основи за
Детален урбанистички план Градска четврт Ц 06 - Стара железничка станица,
Општина Центар Скопје, се наоѓа заштитеното добро „Стара железничка станица“,
прогласена за значајно културно наследство.
Доброто е заштитено со акти донесени од Управата за заштита на
културното наследство:
-

Решение за прогласување на “Старата железничка станица“ во
Скопје за значајно културно наследство (УП бр. 18-582 од 15.07.2011
година) и
Решение за изменување на Решението за прогласување на
“Старата железничка станица“ во Скопје за значајно културно
наследство (УП бр. 18-191 од 24.06.2015 година).

Назив на доброто:
Според актите за заштита, доброто го има следниот назив:
Споменик “Стара железничка станица“ во Скопје.
Класификација на доброто:
Според актите за заштита, доброто ја има следната класификација:
Класа: Недвижно културно наследство
Вид:
Споменик
Група:
Цивилни објекти
Подгрупа:
Објекти на културата, науката
и образованието
Тип:
Музеј
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назив
локација
граници на доброто
координати на
границите на доброто
катастарски парцели
(КП) во границите на
доброто
катастарски парцели
(КП) со кои граничи
доброто
граници на контактна
зона
координати на
границите
на контактната зона
катастарски парцели
(КП) во границите на
доброто
катастарски парцели
(КП) со кои граничи
доброто
површина на доброто
површина на
контактната зона
површина на
заштитеното подрачје
автор на доброто
време на астанување

вид

„БИЛД УРБАН“ДООЕЛ Скопје

Споменик “Стара железничка станица“ во Скопје
ул. “Св. Кирил и Методиј“ бр. 1, Општина Центар, Скопје
Границите на доброто дадени се подолу.
Координатите на границите на доброто дадени се подолу.
Катастарските парцели (КП) во границите на доброто
дадени се подолу.
Катастарските парцели (КП) со кои граничи доброто
дадени се подолу.
Границите на контактната зона дадени се подолу.
Координатите на границите на контактната зона дадени
се подолу.
Катастарските парцели (КП) во границите на контактната
зона
дадени се подолу.
Катастарските парцели (КП) со кои граничи контактната
зона
дадени се подолу.
2
Површината на доброто изнесува 3.906 м (0,39 хектари).
2
Површината на контактната зона изнесува 11.692 м (1,16
хектари).
Површината на заштитеното подрачје изнесува
2
15.598 м (1,56 хектари).
арх. Велимир Гавриловиќ
Проект 1936 година, изградба 1938-1940 година.
Адаптација на остатоците од некогашната Железничка
станица
во Музеј на град Скопје според проект од 1967 година,
реализација 1968-1970 година.
Остатоци од железничка станица, музеј.
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Граници на доброто:
Доброто ги има следните граници:
- Север - Северната граница на доброто е дел од северната граница на КП
113/6, северната граница на КП 11/5 и дел од северната граница на КП 113/6.
Започнува во северозападниот агол на КП 113/6 и оди кон исток по дел од
северната граница на КП 113/6, северната граница на КП 113/5 и дел од
северната граница на КП 113/6 до североисточниот агол на КП 113/6.
- Исток - Источната граница на доброто е источната граница на КП 113/6.
Започнува во североисточниот агол на КП 113/6 и оди кон југ по источната
граница на КП 113/6 до југоисточниот агол на КП 113/6.
- Југ - Јужната граница на доброто е јужната граница на КП 113/6. Започнува
во југоисточниот агол на КП 113/6 и оди кон запад по јужната граница на КП
113/6 до југозападниот агол на КП 113/6.
- Запад - Западната граница на доброто е западната граница на КП 113/6.
Започнува во југозападниот агол на КП 113/6 и оди кон север по западната
граница на КП 113/6 до северозападниот агол на КП 113/6.
Координати на границите на доброто:
Границата на доброто има вкупно 9 точки на прекршување, со нумерација од
реден број 1 до реден број 9, при што точката 9 е идентична со точката 1.
На северната граница на доброто припаѓаат точките од реден број 1 до реден
број 5 (нумерацијата е од запад кон исток). На источната граница на доброто
припаѓаат точките
од реден број 5 до реден број 7 (нумерацијата е од север кон
југ). На јужната граница на доброто припаѓаат точките од реден број 7 до реден број
8 (нумерацијата е од исток кон запад). На западната граница на доброто припаѓаат
точките од реден број 8
до реден број 9 односно реден број 1 (нумерацијата е
од југ кон север).
Точките на прекршување на границата на доброто ги имаат следните
координати (Х, Y):
точка 1 (7535973.7500, 4649791.4400), точка 2 (7535980.9500, 4649786.9800),
точка 3 (7536003.8600, 4649772.8100), точка 4 (7536018.6300, 4649763.6600),
точка 5 (7536035.8300, 4649753.0100), точка 6 (7536028.3210, 4649740.6768),
точка 7 (7536008.1000, 4649707.5000), точка 8 (7535945.7600, 4649745.6700),
точка 9 (7535973.7500, 4649791.4400).
Катастарски парцели (КП) во границите на доброто:
Во границите на доброто се наоѓаат следните катастарски парцели: КП 113/5,
КП 113/6. Наведените катастарски парцели припаѓаат на КО Центар 2.
Катастарски парцели (КП) со кои граничи доброто:
Доброто граничи со следните катастарски парцели:
- Север - КП 13818/1 (улица “Св. Кирил и Методиј“), КО Центар 1; КП 113/1, КО Центар
2.
- Исток, Југ и Запад - КП 113/7, КО Центар 2.
Граници на Контактната зона
(Заштитеното подрачје - Стара железничка станица во Скопје):
Контактната зона на Споменикот “Стара железничка станица“ во Скопје
(Заштитеното подрачје - Стара железничка станица во Скопје) ги има следните
граници:
- Север - Северната граница на Контактната зона е дел од оската на улицата
“Св. Кирил и Методиј“ (КП 13818/1, КО Центар 1). Започнува во пресечната
точка на линијата што ја сече КП 13818/1, КО Центар 1 (улица “Св. Кирил и
Методиј“) со оската на улицата “Св. Кирил и Методиј“ (КП 13818/1, КО Центар
„БИЛД УРБАН“ДООЕЛ Скопје
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1) и оди кон исток по дел од оската на улицата “Св. Кирил и Методиј“ (КП
13818/1, КО Центар 1), до пресечната точка со источната граница на
Контактната зона.
- Исток - Источната граница на Контактната зона е линијата што ја сече КП
13818/1, КО Центар 1 (улица “Св. Кирил и Методиј“), источната граница на КП
113/1 и КП 113/7, КО Центар 2. Започнува во пресечната точка на северната
граница на Контактната зона со линијата што ја сече КП 13818/1, КО Центар 1
(улица “Св. Кирил и Методиј“) и оди кон југ по линијата што ја сече КП
13818/1, КО Центар 1 (улица “Св. Кирил и Методиј“), источната граница на КП
113/1 и КП 113/7, КО Центар 2, до пресечната точка со јужната граница на
Контактната зона.
- Југ - Јужната граница на Контактната зона е јужната граница на КП 113/7, КО
Центар 2. Започнува во југоисточниот агол на КП 113/7, КО Центар 2 и оди кон
запад по јужната граница на КП 113/7, КО Центар 2 до пресечната точка со
западната граница на Контактната зона.
- Запад - Западната граница на Контактната зона е западната граница на КП
113/7, КО Центар 2, линијата што ја сече КП 13818/1, КО Центар 1 (улица “Св.
Кирил и Методиј“). Започнува во југозападниот агол на КП 113/7, КО Центар 2
и оди кон север по западната граница на КП 113/7, КО Центар 2, линијата што
ја сече КП 13818/1, КО Центар 1 (улица “Св. Кирил и Методиј“), до пресечната
точка со северната граница на Контактната зона.
Координати на границите на Контактната зона
(Заштитеното подрачје - Стара железничка станица во Скопје):
Границата на Контактната зона на Споменикот “Стара железничка станица“
во Скопје (Заштитеното подрачје - Стара железничка станица во Скопје) има вкупно
18 точки на прекршување, со нумерација од реден број 1 до реден број 18, при што
точката 18 е идентична со точката 1.
На северната граница на Контактната зона припаѓаат точките од реден број 1
до реден број 2 (нумерацијата е од запад кон исток). На источната граница на
Контактната зона припаѓаат точките од реден број 2 до реден број 9 (нумерацијата е
од север кон југ). На јужната граница на Контактната зона припаѓаат точките од реден
број 9 до реден број 12 (нумерацијата е од исток кон запад). На западната граница на
Контактната зона припаѓаат точките од реден број 12 до реден број 18 односно
реден број 1 (нумерацијата е од југ кон север).
Точките на прекршување на границата на доброто ги имаат следните
координати (Х, Y):
точка 1 (7535948.5053, 4649817.8784), точка 2 (7536108.7259, 4649719.8322),
точка 3 (7536108.7259, 4649719.8322), точка 4 (7536103.8600, 4649712.2000),
точка 5 (7536101.2900, 4649709.2900), точка 6 (7536110.9816, 4649703.2426),
точка 7 (7536107.8860, 4649698.3351), точка 8 (7536076.4400, 4649647.9500),
точка 9 (7536075.9000, 4649647.0800), точка 10 (7536070.6800, 4649650.5200),
точка 11 (7536042.0700, 4649667.8100), точка 12 (7535906.4400, 4649749.8500),
точка 13 (7535921.2500, 4649776.2200), точка 14 (7535936.0200, 4649800.7700),
точка 15 (7535941.1300, 4649808.1200), точка 16 (7535942.2500, 4649809.3100),
точка 17 (7535943.5815, 4649809.7291), точка 18 (7535948.5053, 4649817.8784).
Катастарски парцели (КП) во границите на Контактната зона:
Во границите на Контактната зона на Споменикот “Стара железничка
станица“ во Скопје се наоѓаат следните катастарски парцели: КП 113/1, КП
113/7, КО Центар 2.
„БИЛД УРБАН“ДООЕЛ Скопје
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Катастарски парцели (КП) со кои граничи Контактната зона
(Заштитеното подрачје - Стара железничка станица во Скопје):
Контактната зона на Споменикот “Стара железничка станица“ во Скопје
(Заштитеното подрачје - Стара железничка станица во Скопје) граничи со
следните катастарски парцели:
- Север – Дел од КП 13818/1, КО Центар 1 (улица “Св. Кирил и Методиј“).
- Исток – Дел од КП 13818/1, КО Центар 1 (улица “Св. Кирил и Методиј“);
КП 114/7, КП 114/4, КП 114/9, КО Центар 2.
- Југ – КП 136/10, КО Центар 2.
- Запад – КП 112/1, КП 109/3, КП 111, КП 109/5, КО Центар 2; дел од КО
13818/1, КО Центар 1 (улица “Св. Кирил и Методиј“).
Образложение за статусот на заштита:
Споменикот “Стара железничка станица“ во Скопје е заштитен со Решение за
прогласување на “Старата железничка станица“ во Скопје за значајно
културно наследство (УП бр. 18-582 од 15.07.2011 година) и Решение за
изменување на Решението за прогласување на “Старата железничка
станица“ во Скопје за значајно културно наследство (УП бр. 18-191 од
24.06.2015 година), донесени од Управата за заштита на културното
наследство, врз основа на елаборати и предлози за донесување акти
изработени од НУ Конзерваторски центар - Скопје.
Споменикот “Стара железничка станица“ во Скопје е дел од некогашната
Железничка станица во Скопје, комплексен и монументален објект кој во
земјотресот од 1963 година претрпела оштетувања од катастрофални
размери. Првобитниот објект на некогашната Железничка станица во Скопје
бил изграден во 1938-40 година, според проект изработен во 1936 година од
арх. Велимир Гавриловиќ. Некогашната Железничка станица во Скопје била
комплексно дефиниран објект, чија посебна вредност било присуството на
различни архитектонски концепти и стилски определби, кои создале
интегрална архитектонска слика. Биле употребени не само стилски форми
кои произлегуваат од богатата средновековна традиција, туку и форми кои се
карактеритични за модерниот архитектонски речник, форми од фолклорните
традиции, а според начинот на склопување на елементите, биле присутни и
елементи на монументалниот академизам кој во одредени партии добива
нагласено експресивно својство.
Доброто е единствениот сочуван дел од зградата на некогашната
Железничка станица во Скопје, подоцна адаптиран во Музеј на град Скопје.
Во однос на степенот во кој е сочувана автентичната архитектура, сегашната
состојба е само потсетување на некогашниот монументален објект и неговите
вредности, но уште повеќе е потсетување на земјотресот од 1963 година.
Освен автентично сочуваните фасади, останатиот дел од доброто од
архитектонски аспект има претрпено бројни измени во однос на првобитната
состојба, поради што многу повеќе има мемориски карактер како
потсетување на земјотресот од 26 јули 1963 година. Интервенциите за
санација на овие остатоци и нивна адаптација за музејска дејност
потекнуваат од 1968-70 година.
Доброто претставува сведоштво за историскиот развој на градот во првите
децении на ХХ век и за најголемата природна катастрофа која го погоди
Скопје, но ја покажа на дело југословенската и светската солидарност за
обновата на градот. На главната фасада се наоѓа стариот часовник кој го
покажува времето на земјотресот, 5 часот и 17 минути. Преку сочуваниот дел
од некогашната Железничка станица може да се согледа степенот на развој
„БИЛД УРБАН“ДООЕЛ Скопје
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на архитектонската мисла и пракса на овие простори. Санацијата и
адаптацијата на остатоците од овој монументален објект во музеј се се
значаен пример на ревитализација со која е создаден редок и
репрезентативен пример на вклопување на современи функции на музејска
институција во објект чија изворна намена била сосема различна и
комбинација на автентички и новопроектирани решенија в еден објект.
Доброто скоро пет децении функционира како Музеј на град Скопје, една од
најзначајните културни институции во Скопје и пошироко. Во Музејот се
одвиваат значајни културни активности и се одржуваат бројни културни
манифестации. Самиот објект е значаен како предмет на проучување и
едукација за развојот на архитектурата на овие простории, а музејскиот
материјал за проучувања во различни области, во рамките на воспитнообразовниот систем и во научни цели. Во сегашната состојба, доброто има
висок степен на единство помеѓу автентичните елементи и подоцнежните
интервенции, како и зачуваност на вкупниот изглед и формата на доброто
после санацијата и адаптацијата.
Во таа смисла, Споменикот “Стара железничка станица“ во Скопје ги
исполнува следните критериуми за ревалоризација утврдени со Правилникот
за валоризација, ревалоризација и категоризација на културното наследство:
критериуми за вредностите (историска, меморијална, архитектонска и
културна вредност), според член 3 став 2 точка 1 од Правилникот;
критериуми за својствата (автентичност, реткост, единственост,
интегралност, зачуваност и старост), според член 3 став 3 точка 1, 2, 3, 5, 6 и 7
од Правилникот; критериуми за функциите и значењето (културни
функции и културно значење, научни функции и научно значење, воспитнообразовни функции и воспитно-образовно значење), според член 3 став 4
точка 1, 4 и 5 од Парвилникот.
Образложение за категоризацијата:
Категоризацијата на Споменикот “Стара железничка станица“ во Скопје е
извршена според Парвилникот за валоризација, категоризација и
ревалоризација на културното наследство. Доброто е категоризирано како
значајно културно наследство бидејќи ги исполнува критериумите за
односната категорија (документарност, повторливост и поврзаност), според
член 7 став 3 точка 1, 2 и 3 од Правилникот.
Доброто е единствениот сочуван дел од зградата на некогашната
Железничка станица во Скопје, подоцна адаптиран во Музеј на град Скопје.
Во однос на степенот во кој е сочувана автентичната архитектура, сегашната
состојба е само потсетување на некогашниот монументален објект и неговите
вредности, но уште повеќе е потсетување на земјотресот од 1963 година.
Некогашната Железничка станица во Скопје била комплексно дефиниран
објект, чија посебна вредност било присуството на различни архитектонски
концепти и стилски определби, кои создале интегрална архитектонска слика.
Биле употребени не само стилски форми кои произлегуваат од богатата
средновековна традиција, туку и форми кои се карактеритични за модерниот
архитектонски речник, форми од фолклорните традиции, а според начинот
на склопување на елементите, биле присутни и елементи на монументалниот
академизам кој во одредени партии добива нагласено експресивно својство.
Основната концепција, поставувањето во просторот како и организацијата на
фасадните волумени биле изведени со примена на симетрија по двете оски
односни со доминантни врски со монументалниот академизам. Доминантно
место во архитектонската композиција заземала предната фасада, со
„БИЛД УРБАН“ДООЕЛ Скопје
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колонада од витки столбови со две катни височини и травертинска облога
која донекаде придонесувала за омекнување на гломазниот впечаток од
предимензионираниот волумен. Кај сите останати фасадни платна
травертинот бил употребен во функција на декоративни прозорски рамки.
Лачните тремови во приземјата на бочните фасади јасно укажуваат на
врските со одредени фолклористички формули и дефиниции, а од друга
страна се надоврзуваат на традицијата на употреба на куси гломазни
столбови во низа аркадни отвори.
Остатокот од овој објект, саниран и адаптиран во Музеј на град Скопје, од
архитектонски аспект има претрпено бројни измени во однос на првобитната
состојба. Од некогашниот монументален објект на Железничката станица, во
автентична состојба сочувани се западната и делови од северната и јужната
фасада, додека внатрешниот простор е целосно променет и прилагоден на
музејската намена. Во таа смисла, доброто многу повеќе има мемориски
карактер како потсетување на земјотресот од 26 јули 1963 година.
Режим на заштита на доброто:
За Споменикот “Стара железничка станица“ во Скопје е утврден режим на
заштита од втор степен.
Режим на заштита на Контактната зона:
За Контактната зона на Споменикот “Стара железничка станица“ во Скопје
е утврден режим на заштита од втор степен.
Инвентар на незаштитени недвижни добра кои заслужуваат да бидат ставени
под заштита
Во подрачјето на опфат на овие Заштитно-конзерваторски основи за ДУП
за “Градска четврт Ц 06“, Општина Центар, Скопје, нема незаштитени недвижни
добра кои заслужуваат да бидат ставени под заштита.
3.1.7. Инвентаризација на изградена комунална инфраструктура
3.1.7.1. Сообраќај
Локалитетот на предметиот Детален урбанистички план Градска четврт
Ц 06 - Стара железничка станица, Општина Центар Скопје, е опкружен со
примарна и секундарна мрежа на улици со променливи ширини. Од примарна
мрежа се следните улици: собирните улици Ул. “Св. Кирил и Методиј”, Ул
“Јордан Мијалков“, Бул. “Св.Климент Охридски и Бул. “Кочо Рацин“. На исток и
запад од планскиот опфат примарната сообраќајна мрежа не е реализирана во
делот на планираните кружни крстосници и подземна градска магистрала - Бул.
“Македонија”. Секундарна мрежа на улици ја сочинуваат сервисни и пристапни
улици кои се со различна ширина и претежно во лоша состојба.
Вкупна површина на опфатот изнесува 14.40ха од кој 4,02ха се под
сообраќајни површини или 27,92% од вкупната површина на планскиот опфат.
Паркирање
Внатре во локалитетот има постоен објект катна гаража изградена со
катност П+5 која го опслужува просторот и не се евидентирани отворени јавни
паркинг простори.
Јавен градски превоз на патници
Локалитетот е поврзан со системот на Јавен градски превоз на патници на
град Скопје преку системот на Јавен автобуски превоз преку автобуски линии по Бул.
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“Св.Кирил и Методиј”, Бул. “Кочо Рацин”, Ул.“Јордан Мијалков” и Ул.“Св.Кирил и
Методиј”.
3.1.7.2. Комунална инфраструктура
Постојната состојба на хидротехничката инфраструктура за Детален
урбанистички план Градска четврт Ц 06 - Стара железничка станица, Општина
Центар Скопје, ќе биде презентирана според податоците добиени од ЈП Водовод
и канализација-Скопје со бр.1302-403/1 од 13.02.2019 год.
Водовод
Снабдувањето со санитарна вода како и вода за пожарна заштита на
објектите се врши преку постојната водоводна мрежа која преставува дел од
Градскиот водоводен систем.
Главниот водовод од кој се напојува секундарната водоводна мрежа е
трасиран долж примарната сообраќајна мрежа околу планскиот опфат со
профили со димензии 80мм, 90мм, 100мм, 110мм, 200мм, 275мм,
300мм, 350мм, 400мм, 500мм, 1400мм.
Опишаната водоводна мрежа дава можност за нормално снабдување на
постојните и новопланираните содржини во локалитетот, но на делови треба да
се реконструира и да се надогради.
Евакуација на отпадните води
На предметниот локалитет има изведено канализациска мрежа за
евакуација на фекалните и атмосферските отпадни води, согласно сегашната
функција во границите на опфатот.
Фекална канализација
За прифаќање и одвод на фекалните отпадни води има изведено
фекална канализациона мрежа која е дел од градската канализација.
Канализационата мрежа е развиена по постојната примарна улична
мрежа, изведен фекален колектор со профили 250мм до 300мм. Фекалната
канализација треба да се надогради за да може да ги опслужува корисниците во
планскиот опфат.
Атмосферска канализација

Покрај локалитетот постои изведена атмосферска канализација
која претставува дел од Градски атмосферски канализациски систем, а сите
делници од постојната мрежа кои минуваат под постојните или
новопредвидените објекти треба да се ставаат надвор од функција. Постојната
атмосферска канализација има профили со димензии 300мм, 400мм,
500мм, 800мм.
Електро-енергетска инфраструктура
Постојната електрична мрежа во рамките и непосредна близина на
планскиот опфат е дел од градскиот систем за напојување. Од постојни
инсталации евидентирани се 10(20)kV кабли и 0.4kV кабли. Eвидентирана е една
(1) постојна трафостаница.
Телекомуникациска инфраструктура
Согласно податоците добиени од Македонски Телеком АД Скопје со бр.
07-141039 од 26.02.2019г, телефонската мрежа е изведена по Ул. “Св. Кирил и
Методиј“ и Бул. “Св.Климент Охридски“, со телефонски каблови водени во
земјени ровови и телефонска канализација, додека внатре во локалитетот нема
изведено телефонска мрежа.
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Јавно осветлување
По примарната улична мрежа која ги дефинира границите на планскиот
опфат, постои улично осветлување изведено на челични столбни места, со висина
од 10 и 7 метри и со живини светилки со јачина од 400 и 250 W. Напојувањето на
истото е изведено од припадно поле на уличната расвета од најблиските
трафостаници со подземни напојни водови.
Напојувањето на светлосните тела е со подземни кабли и паралелно
водење на заземлителна трака. Внатре во локалитетот има делумно изведено
јавно осветлување.
Топлификациска инфраструктура
Согласно податоците добиени од Дистрибуција на топлина, Балкан
Енерџи ДООЕЛ-Скопје со бр. 03-459 од 06.03.2019г, во границите на планскиот
опфат кој е предмет на Документациската основа, постои изведена топловодна
мрежа од Градскиот топловоден систем. За дел од топловодниот систем
инвеститорот треба да поднесе барање за дислокација.
Гасификација
Во границите на планскиот опфат кој е предмет на Документациската
основа, согласно податоците добиени од ГАМА, нема траса на планиран и
изведен гасовод.
3.1.8.Анализа на степен на реализација на важечкиот урбанистички план
Планскиот опфат е опфатен со важечкиот ДУП: Изменување и дополнување на
ДУП Стара железничка станица (Одлука бр. 07-4616/4 од 18.11.2011г) и истиот е
делумно реализиран.
3.1.9. Анализа и можности за просторен развој
Од анализата на постојната документација и просторните можности на
локалитетот произлегуваат можности за реализација на Детален урбанистички
план Градска четврт Ц 06 - Стара железничка станица, Општина Центар Скопје.
Искористувањето на конфигурацијата на теренот и другите природни
фактори и вклопувањето на предвидените објекти во тој амбиент дава можност
за добар просторен развој на Општина Центар.
Како резултат на аналитичко истражувачкиот процес на постојната
состојба, констатирано е следното:
 Вкупна површина на Детален урбанистички план Градска четврт Ц 06
- Стара железничка станица, Општина Центар Скопје, изнесува 14,40ха;
Просторот во предметниот плански опфат е ангажиран за:
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 во однос на конструкцијата 17,24% или 5 објекти се во скелтена
градба, 27,59% или 8 објекти се во масивна градба и 16 објекти или 55,17% се во
монтажна градба;
 по состојба на објектите кои се во во лоша состојба се 31,03%, во
средна состојба се 51,72% и 17,24% се во добра состојба во однос на површината
на планскиот опфат;
 најголем број на објектите се со катност П-приземје или по 79,31% во
однос на површината на планскиот опфат;
 вкупната површина на парковско зеленило е 7837м2 што изнесува
5.44% од вкупната површина на планскиот опфат;
 вкупната површина на неизградено земјиште е 5996м2 што изнесува
4,16% од вкупната површина на планскиот опфат;
Од анализата на постојната состојба произлегува:
 потребна е препарцелација на одредени градежни парцели поради
овозможување на повисок стандард на функцијата согласно намената;
 потребно е вградување на усвоените сообраќајни решенија од
одобрената проектна документација за кружните крстосници на исток и запад од
планскиот опфат и подземно решение за транзитна градска магистрала –
Бул.”Македонија” која поминува долж опфатот.
 Задолжително да се планираат озеленети површини.
Оттука, концептот на организација на просторот во Детален
урбанистички план Градска четврт Ц 06 - Стара железничка станица, Општина
Центар Скопје ќе се движи во следниве насоки:
усогласување со планските одредби на ГУП на град Скопје 2012- 2022 со
планирање на градежни парцели и површини за градење;
уточнување на меѓусебните граници на планираните градежни парцели
со катастарските парцели со цел непречена реализација;
планирање на соодветна инфраструктура и комунална супраструктура со
која непречено ќе се опслужуваат сите планирани содржини во просторот;
заштита на општото добро, со плански одредби за хуман и рационален
развој, како и планирање на јавни простори со зеленило и пешачки зони;
заштита на културното и историско наследство – објелктот на Стара
железничка станица и вградување на заштитно конзерваторските основи во
планската документација.
Потврдување на трасата на подземната транзитна градска магистрала –
Бул.”Македонија” согласно одобрената проектна документација и инфраструктурни
проекти од страна на Град Скопје и Општина Центар.
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Детален урбанистички план Градска четврт Ц 06 - Стара железничка
станица, Општина Центар Скопје со доследна примена на актуелната законска и
подзаконска регулатива, треба да предложи развој што ке овозможи подобар
степен на искористеност на градежното земјиште и можност за планирање на
просторот (организација, уредување и изградба на објекти).

3.1.10. Извод од план од повиско ниво
Извод од ГУП 2012
Просторот во рамките на планскиот опфат е со основна намена:
Б - Комерцијални и деловни намени и В – Јавни институции

ПОВРШИНИ ЗА ПЛАНИРАЊЕ
Член 46
Со планот се утврдуваат стошеесетидве (162) четврти
Површините за планирање да се дефинираат за секоја четврт поединечно, утврдена со
овој План, а во рамките на просторот дефиниран со регулациските линии. Од аспект што
Планот е изработен во електронска форма на ориентирани геодетски подлоги и истиот
доставен до надлежното министерство, на СД во векторска форма, Регулациските линии,
коија означуваат Границата на секоја четврт поединечно, со овој План не се котираат. При
спроведување на Планот нивните прекршни точки, како нумерички податоци, се
отчитуваат, од овластена геодетска фирма, дигитално, со вредности за У и Х.
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ПАРКИРАЊЕ
Член 48
Бројот на паркинг местата се утврдува на ниво на планска документација од
пониско ниво, соодветно на планираните површини со дефинирана намена на земјиштето
со овој План, а според стандардите и нормативите за секоја дефинирана намена на
земјиштето. Паркирањето може да биде сместено подземно или надземно, при што
надземната површина наменета за паркирање влегува во вкупната изградена површина.
УСЛОВИ ЗА ДВИЖЕЊЕ НА ЛИЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ
Член 49
За обезбедување услови за движење на лица со посебни потреби важат истите
одредби од глава 12 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко
планирање (Сл.Весник на Р.М. број 63/12,126/12).
УСЛОВИ ЗА УРБАНО ЗЕЛЕНИЛО И ОЗЕЛЕНЕТОСТ
Член 50
Во урбанистичките услови, покрај другите, се вградуваат и следните слови за
оформување на пејсажот во рамките на четврт:
Долж примарната сообраќајна мрежа да се уреди појас на зеленило со садници од типот
на грмушки и садници на листопадни дрва со височина до 6м, кои се карактеристични за
локалитетот и опкружувањето. Растојанието меѓу листопадните дрва треба да овозможи
формирање засенчен коридор за пријатно движење во летниот период (функционално
заленило).
Просторот околу градбите и комплексот на градби во четврт, хортикултурно да се уреди
согласно амбиенталните и пејзажните карактеристики на истата/иот.
Зелените површини да се уредат врз основа издадени услови за градба, произлезени од
утврдена урбанистичка документација од пониско ниво, која покрај другите фази
обврзно ќе ја содржи фазата Хортикултура.
ДРУГИ ОПШТИ УСЛОВИ
Член 51
Во дефинирање на урбанистичките параметри во четврт се пропишува и
следното:
-

-

да се применат асеизмички конструктивни системи, отпорни на пожар;
да се применат изолаторски материјали кои ќе обезбедат максимална заштеда на
енергијата за затоплување или ладење на внатрешниот корисен простор, а во функција
на одржливиот развој и заштита на животната средина;
да се применат квалитетни естетски материјали за завршна обработка на градбите;

ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПЛАНИРАЊЕ ВО СЕКОЈА ЧЕТВРТ
Член 52
Основа за изработка урбанистичка документација од пониско ниво за секоја четврт
поединечно(со повеќе наменски употреби на земјиштето), утврдена во овој План, се
Посебните услови за секоја четврт кои произлегуваат од истата во табеларен приказ со
урбанистички параметри како нумерички показатели кои се Прилог кон Планската
документација на крајот од истата.
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3.1.11. Нумерички показатели
општина: Центар
локалитет: Детален урбанистички план Градска четврт Ц 06 - Стара железничка станица
дата на евидентирање: Септември 2019
Состојба: Д-добра , С-средна , Л-лоша , У-урна тина , Г-во гра дба
Тип на конструкција: СК-скелетна , МА-ма сивна , МО-монта жна , МЕ-меша на , СЛ-сла ба
Тип на објект: А1, Б2 ...-основна кла са на на мена

„БИЛД УРБАН“ДООЕЛ Скопје

број на објект

основна класа на
намена

катност

површина на габарит

вкупна изградена
површина

број на катови

состојба на објект

тип на конструкција

жители

домаќинства

друга намена во
објектот

водовод

канализација

електрика

режим на заштита

КО Центар 2

1.1.1

Б4 деловни простори

П+5+Пк

3422 м2

22243 м2

6

д

ск

-

-

не

да

да

да

не

1.1.2

Е2 комунална супраструктура/ТС/

П

9 м2

9 м2

1

д

ск

-

-

-

-

-

-

-

КО Центар 2

1.2

Б2 големи трговски единици

П+1

14921 м2

8308 м2

16616 м2

2

д

ск

-

-

не

да

да

да

не

КО Центар 2

1.3

В3 култура

П

3906 м2

2051 м2

7043 м2

1

д

ск

-

-

не

да

да

да

не

КО Центар 2

1.4

Е2 комуна лна супра структура /ка тна га ра жа /

П+5

3918 м2

2524 м2

15144 м2

6

д

ск

-

-

не

да

да

да

не

КО Центар 2

1.5

Б4 деловни простори

П

1358 м2

269 м2

269 м2

1

с

ма

-

-

не

да

да

да

не

КО Центар 2

1.6

Б4 деловни простори

П

175 м2

17 м2

17 м2

1

л

мо

-

-

не

да

да

да

не

-

-

не

да

да

да

не

6626 м2

1.1

526 м2

1.7

КО Центар 2

површина на
катастерска парцела

катастарска општина

П=14,40 ха

1.7.1

Б4 деловни простори

П

63 м2

63 м2

1

л

мо

-

-

не

да

да

да

не

1.7.2

Б4 деловни простори

П

45 м2

45 м2

1

л

мо

-

-

не

да

да

да

не

-

-

не

да

да

да

не

1177 м2

1.8
1.8.1

Б1 ма ли комерција лни и деловни на мени

П

141 м2

141 м2

1

с

ма

-

-

не

да

да

да

не

1.8.2

Б4 деловни простори

П

159 м2

159 м2

1

л

мо

-

-

не

да

да

да

не

1.8.3

Б4 деловни простори

П

188 м2

188 м2

1

с

мо

-

-

не

да

да

да

не

КО Центар 2

1.9

Б1 ма ли комерција лни и деловни на мени

П

9 м2

9 м2

9 м2

1

л

мо

-

-

не

да

да

да

не

КО Центар 2

1.10

Б1 ма ли комерција лни и деловни на мени

П

134 м2

46 м2

46 м2

1

с

мо

-

-

не

да

да

да

не

КО Центар 2

1.11

Б4 деловни простори

П

117 м2

76 м2

76 м2

1

с

мо

-

-

не

да

да

да

не

КО Центар 2

1.12

Б4 деловни простори

П

274 м2

80 м2

80 м2

1

л

мо

-

-

не

да

да

да

не

КО Центар 2

1.13

Б4 деловни простори

П

80 м2

51 м2

51 м2

1

с

мо

-

-

не

да

да

да

не

КО Центар 2

1.14

Б4 деловни простори

П

154 м2

80 м2

80 м2

1

л

мо

-

-

не

да

да

да

не

КО Центар 2

1.15

А1 домување во станбени куќи

П

88 м2

88 м2

88 м2

1

с

ма

2

1

не

да

да

да

не

КО Центар 2

1.16

Б4 деловни простори

П

30 м2

30 м2

30 м2

1

с

ма

-

-

не

да

да

да

не

КО Центар 2

1.17

Б4 деловни простори

П

81 м2

74 м2

74 м2

1

с

ма

-

-

не

да

да

да

не

КО Центар 2

1.18

А1 домување во станбени куќи

П

270 м2

144 м2

144 м2

1

с

ма

4

1

не

да

да

да

не

КО Центар 2

1.19

А1 домување во станбени куќи

П

152 м2

106 м2

106 м2

1

л

мо

3

1

не

да

да

да

не

КО Центар 2

1.20

А1 домување во станбени куќи

П+Пк

148 м2

70 м2

140 м2

2

с

ма

4

1

не

да

да

да

не

КО Центар 2

1.21

А1 домување во станбени куќи

П+Пк

176 м2

89 м2

178 м2

2

с

ма

4

1

не

да

да

да

не

КО Центар 2

1.22

Б4 деловни простори

П

248 м2

83 м2

83 м2

1

с

мо

-

-

не

да

да

да

не

КО Центар 2

1.23

Б1 ма ли комерција лни и деловни на мени

П

162 м2

126 м2

126 м2

1

с

мо

-

-

не

да

да

да

не

КО Центар 2

1.24

Б1 ма ли комерција лни и деловни на мени

П

195 м2

164 м2

164 м2

1

с

мо

-

-

не

да

да

да

не

КО Центар 2

1.25

Б1 ма ли комерција лни и деловни на мени

П

377 м2

136 м2

136 м2

1

л

мо

-

-

не

да

да

да

не

КО Центар 2

1.26

/

во градба

70017 м2

17

5

КО Центар 2

Д1 парковско зеленило
неизградено земјиште

7837 м2

сообраќај

24831 м2

КО Центар 2

5996 м2

143985 м2 18648 м2

63548 м2

локалитет: Детален урбанистички план Градска четврт Ц 06 Стара железничка станица
ПОВРШИНА НА ПЛАНСКИ ОПФАТ
ПОВРШИНА ПОД ОБЈЕКТИ (М²)

18648 м2

ИЗГРАДЕНА ПОВРШИНА

63548 м2

БРОЈ НА ДОМАЌИНСТВА

5

БРОЈ НА ЖИТЕЛИ

17

А1 - СТАНБЕНИ КУЌИ - ИЗГРАДЕНА ПОВРШИНА

835 м2

Б1 -МАЛИ КОМЕР.И ДЕЛ.НАМЕНИ - ИЗГРАДЕНА ПОВРШИНА

1018 м2

Б2 -ГОЛЕМИ ТРГОВСКИ ЕДИНИЦИ - ИЗГРАДЕНА ПОВРШИНА

14921 м2

Б4 -ДЕЛОВНИ ПРОСТОРИ - ИЗГРАДЕНА ПОВРШИНА

10697 м2

В3 -КУЛТУРА - ИЗГРАДЕНА ПОВРШИНА

3906 м2

Е1 -КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА

70017 м2

Е2 -КОМУНАЛНА СУПРАСТРУКТУРА ( ТС) - ИЗГРАДЕНА ПОВРШИНА

„БИЛД УРБАН“ДООЕЛ Скопје

143985 м2

9 м2

Е2 -КОМУНАЛНА СУПРАСТРУКТУРА ( КАТНА ГАРАЖА) - ИЗГРАДЕНА ПОВРШИНА

3918 м2

Д1 - ПАРКОВСКО ЗЕЛЕНИЛО

7837 м2

НЕИЗГРАДЕНО ЗЕМЈИШТЕ

5996 м2

СООБРАЌАЈ

24831 м2

Тех.бр.0801-612/18
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