
1 
 

ОПШТ ДЕЛ   

ПРОПИСИ ШТО СЕ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ОБЛАСТА НА УРБАНИСТИЧКОТО ПЛАНИРАЊЕ 

Бр. ПРАШАЊЕ 

1. Кои темелни вредности на уставниот поредок директно се однесуваат на развојот на 

просторот и градењето? 

2. Каде е гарантирано правото на жалба против сите поединечни правни акти донесени во прв 

степен од управен орган или друга институција што врши јавни овластувања? 

3. Што уредува и зошто постои Законот за локалната самоуправа? 

4. Како општините ги уредуваат своите надлежности? 

5. Кои се надлежностите на општините? 

6. Што уредува и зошто постои Законот за градот Скопје? 

7. Како Законот за градот Скопје ги уредува надлежностите на градот Скопје и на општините во 

состав на градот Скопје во областа на урбанистичкото планирање? 

8. Во каква врска се другите стварни права со правото на сопственост? 

9. Наброј ги класите на појави што се сметаат за недвижни ствари односно недвижности? 

10. Кои се добрата од општ интерес (општи добра) за Републиката и кое е нивното основно 

својство? 

11. Како во Уставот се обезбедува приватната сопственост, а воедно да можат и да се 

реализираат градби (згради и инфраструктури) од јавен интерес кои се испланирани на 

приватно земјиште? 

12. Како во Уставот на РСМ се обезбедува правото на здрава животна средина и кој ги 

обезбедува условите за остварување на тоа право? 

13. Кој го донесува просторниот план на Републиката, кој го предлага, а кој го изработува? 

14 Кој и каде, според Уставот на РСМ, учествува во одлучувањето за прашањата од урбанизмот 

и комуналните работи? 

15. Кои се облиците на учество на граѓаните во одлучување во општините? 

16. Кои се органите на општината? 

17. Кои се надлежностите на советот на општината? 

18. Кои се надлежностите на градоначалникот на општинита? 

19. Како е организирана општинската администрација? 

20. Кои се единици на локалната самоуправа и како тие ги извршуваат своите надлежности? 

21. Кои акти ги донесуваат органите на општината? 

22 Кој врши надзор над законитоста на прописите на општината? 
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23. Како според законот градот Скопје ја обезбедува усогласеноста помеѓу ГУП на градот Скопје 

и деталните урбанистички планови со коишто тој се спроведува? 

24. Што е сосопственост, што е заедничка сопственост, а што е етажна сопственост? 

25. Дефинирај ја етажната сопственост? 

26. Какви права од аспект на правото на сопственост и користење на заедничките делови од 

повеќестанбена зграда имаат сопствениците на посебните делови (становите)? 

27. Како се стекнува правото на сопственост? 

28. Како се стекнува правото на сопственост со градење? 

29. Што представува  недвижното културно надследство? 

30. Кои се основните вредности и начела на заштитата на културното наследство? 

31. На кој начин се остварува заштитата на културното наследство? 

32. Што се тоа споменици? 

33. Што се споменични целини? 

34. Што се уредува со Законот за земјоделско земјиште? 

35. Што се подразбира под структура на земјоделско земјиште? 

36. Дали градежното земјиште може да се користи за земјоделски цели? 

37. Во каква сопственост може да биде земјоделското земјиште? 

38. Дали може да се градат објекти на земјоделско земјиште? 

39. Што е предмет на уредување согласно Законот за шуми? 

40. Кој е надлежен за определување на шумите за посебна намена? 

41. Согласно кој закон се прогласуваат шумите во заштитени подрачја  ? 

42. Што е потребно да се прибави при постапка за изградба на објекти и за вршење на работи од 

јавен интерес утврден со закон, при зафаќање на шуми и шумско земјиште? 

43. Која документација  треба да ја поднесе инвеститорот со барањето за добивање на согласност 

за трајна пренамена на шума и шумско земјиште? 

44. Што се уредува со Законот за градежно земјиште ? 

45. Која е дефиницијата на поимот градежно земјиште? 

46. Што представува поимот градежна парцела? 

47. Од што се состои градежната парцела? 

48. Што е уредено градежно земјиште? 

49. Што уредува Законот за експропријација и како е тој поврзан со урбанистичкото планирање 

и градењето? 

50. Како се утврдува јавниот интерес? 
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51. Што се недвижности? 

52. Што е предмет на уредување на законот за животна средина? 

53. Кои се основните цели на законот за животна средина? 

54. На кој начин може да се постигне зачувување, заштита, обновување и унапредување на 

квалитетот на животната средина? 

55. Кои  активности во просторот се забранети без добивање на дозвола без исполнување на 

утврдени стандарди за заштита и унапредување на животната средина? 

56. Како системот на планирање може да  допридонесе  за остварување на целите на заштита на 

животната средина? 

57. Кои видови на плански документи  се донесуваат согласно состојбите  во просторот дадени 

во извештајот за состојба на животната средина? 

58. Каде и кога се спроведува стратегиска оцена за влијанието врз животната средина и кој е 

надлежен за нејзиното спроведување?  

59. На кој начин просторното и урбанистичкото планирање можат да влијаат врз спречување на 

хаварии на постоечките системи во просторот со планирање на нови системи и нови градби? 

60. Што представуваат културните предели? 

61. Како  просторното и урбанистичкото планирање влијаат врз реализација на заштитата на 

недвижното културно наследство? 

62. Во каков сооднос се плановите и актите за заштита на културното наследство? 

63. Што  представуваат заштитно-конзерваторските основи? 

64. На кој начин се усогласуваат заштитно-конзерваторските основи со планските решенија? 

65. Што се уредува со законот за јавните патишта? 

66. Што се подразбира под терминот „јавен пат“? 

67. Наброј ги и опиши ги категориите на јавните патишта? 

68. Што е заштитен појас на јавен пат и колкав може да биде заштитниот појас на патот во однос 

на категоријата на патот? 

69. Кои градби спаѓаат во објекти на јавен пат? 

70. Што се подразбира под објекти кои се во функција на патот и  кои се тие согласно законот за 

јавните патишта? 

71. Објасни ги термините коловоз, труп на пат, патен појас и воздушен простор на јавен пат? 

72. Од што се состои мрежата на јавните патишта? 

73. Што претставува и за што се смета државниот пат кога поминува низ населено место? 
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74. Со кои и какви патни елементи може да биде изграден државен пат кој поминува низ 

населено и кој ќе ги сноси зголемените трошоци за тој дел од патот? 

75. Доколку е потребно да се измести јавен пат поради градење на друг објект од јавен интерес 

како тој се гради и кој го инвестира? 

76. Што се подразбира под заштита на јавните патишта и чија е надлежноста за работите на 

заштита согласно категоријата на патот? 

77. Дали земјоделското земијште може да биде предмет на физичка делба? 

78. Какви градби можат да се градат на земјоделско земјиште? 

79. Дали може да се градат објекти на земјоделско земјиште во државна сопственост дадено под 

закуп? 

80. Опиши ја накратко постапката за издавање на одобрение за градење на земјоделско 

земјиште? 

81. Дали земјоделското земјиште може да се користи за неземјоделски цели? 

82. Што се уредува со Законот за водите?  

83. Што се водостопански услуги? 

84. Што е хидросистем? 

85. Што е реципиент согласно Законот за води? 

86. На кое растојание од градежниот објект не може да се копа бунар? 

87. За кои стопански дејности се доделува концесија согласно Законот за води? 

88. Кои се основни плански документи за развојот на управувањето со водите согласно? 

89. Кој ја донесува националната стратегија за води ? 

90. За кој период се донесува водостопанската основа? 

91. Како се регулира  крајбрежниот појас на водотек вон населени места и во населени места 

како и крајбрежен појас на езеро и акумулации, во смисла на овој закон? 

92. Каков акт донесува  органот на државната управа надлежен за работите од областа на 

шумарството по доставено барање за трајна пренамена на шумско земјиште? 

93. Како се пресметува вредноста на надоместокот за трајната пренамена  на шуми и шумско 

земјиште? 

93. Во кои случаи може  да се стекне право на службеност на шумите и шумското земјиште? 

94. Дали шумите во државна сопственост може да бидат предмет на продажба и пренамена или 

да се даваат под закуп? 

95. Кој стопанисува и кој врши услуги  со приватни шуми? 

96. Што е времен објект? 
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97. Што е инфраструктурен објект? 

98. Зошто градежното земјиште ужива посебна заштита ? 

99. Како се дели планираното градежно земјиште со планските акти? 

100 Во чија сопственост може да биде градежното змејиште? 

101. Кои објекти можат да бидат основ за стекнување на право на сопственост на градежното 

змејиште? 

102 Како е дефинирано правото на сопственост на градежното земјиште и правото на градење на 

физички и правни лица? 

103 На кој начин и облик  сопствениците на објекти или посебни делови од објекти на кои им е 

пренесено правото на градење или користење на земјиштето од страна на сопственикот на 

земјиштето, го користат пренесеното право на сопственокст ? 

104 На кој начин се регулирани правата на градежно земјиште во сопственост на општините, 

општините во градот Скопје и градот Скопје 

105 Дали градежното земјиште сопственост на Република Северна Македонија може да се 

отуѓува и дава под долготраен и краткотраен закуп со јавно наддавање и со непосредна 

спогодба, доколку со урбанистички план или урбанистичка планска документација на 

градежната парцела не се предвидува изградба на градби од јавен интерес утврдени со закон? 

106 На кој начин градежното земјиште во сопственост на Република Северна Македонија, може 

да се разменува со градежно земјиште во сопственост на физички и правни лица на кое е 

предвидено изградба на објекти од јавен интерес утврдени со закон? 

107 За изградба на кој тип на објекти градежното земјиште се дава за долготраен закуп? 

108 Како се прераспределуваат средствата од отуѓувањето и закупнината на градежното земјиште 

сопственост на Република Северна Македонија? 

109 На колкав период се заснива правото  на долготраен закуп на градежното земјиште?  

110 На кој начин се заснива право на краткотраен закуп на градежното земјиште? 

111 Под кои услови може да се поставува урбана опрема на градежно изградено земјиште? 

112 Кој органи ги водат постапките за отуѓување и давање под долготраен и краткотраен закуп на 

градежно земјиште и за засновање на право на стварна службеност на градежно земјиште 

сопственост на Република Северна Македонија? 

113  Што е јавен интерес утврден со Законот за експропријација? 

114 За која цел се утврдува јавниот интерес во Законот за експропријација? 

115 Заради градењето на кои видови на градби се утврдува јавниот интерес и се спроведуваат 

постапките за ескпропријација? 
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ПОСЕБЕН  ДЕЛ 

ПРОПИСИ ОД ОБЛАСТА НА ПРОСТОРНОТО ПЛАНИРАЊЕ,  УРБАНИСТИЧКОТО 

ПЛАНИРАЊЕ  И  ГРАДЕЊЕТО 

Бр. ПРАШАЊЕ 

1. Што е просторен план? 

2. Со кој документ се одредуваат мерките и активностите од значење за спроведување на 

Просторниот план на РСМ? 

3. Кој е надлежен за спроведување на Просторниот план на РСМ? 

4. Како се спроведува Просторниот план на РСМ? 

5. Што содржат условите за планирање на просторот и кој орган ги издава? 

6. Како со урбанистичкото планирање се штити јавниот интерес водејќи грижа за уставно 

гарантираната заштита на приватната сопственост? 

7. Објасни го начинот на спроведување на просторните планови и на урбанистичките планови, 

со кои акти се спроведуваат едните и другите? 

8. Како се врши усогласувањето на урбанистичките планови со просторните планови од 

повисоко нивно на планирање? 

9. Какви видови на урбанистички планови предвидува Законот за урбанистичко планирање? 

10.  Каква можност дозволува Законот за урбанистичко планирање за симултано разработување 

на генерални урбанистички планови со помал плански опфат или за помали делови од 

планскиот опфат со детални урбанистички планови и нивно заедничко донесување? 

11. Каква е постапката за донесување на урбанистички план за подрачја и градби од државно 

значење? 

12. Каква е постапката за изменување и дополнување на урбанистичките планови и што може да 

биде предмет на изменувањето? 

13. Опиши ја синхроничната постапка за изработување и донесување на урбанистички планови. 

14.. Опиши ја обединетата постапка за изработување и донесување на урбанистички планови. 

15. Како е уредено усогласувањето на неусогласени урбанистички планови? 

16. Како се врши постапката за техничка исправка на урбанистички план? 

17. Што е извештај за состојбите во просторот и за што тој служи? 

18. Што се уредува со Законот за градење? 

19. Што се подразбира под термините градење и градба согласно законот за градење? 

20. За кои градби не се применува Законот за градење? 
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21. Како се одредува содржината на документационата основа за секој конкретен урбанистички 

план? 

22. Што содржи планската документација на урбанистички план? 

23. Кои се составните делови на урбанистички план? 

24. Што содржи извештајот за состојбите во просторот? 

25. Која е дефиницијата на градежното земјиште? 

26. Кои видови на градежно земјиште можат да се уредат во урбанистички план? 

27. Објасни ги нивоите на делење (поделби) на градежното земјиште во урбанистичкото 

планирање. 

28. Кои се просторните единици на градежното земјиште? 

29. Што се и кои се регулаторните линии во урбанистичкото планирање? 

30. Што се паркинг места и паркинг простори и кои се основните видови на паркиралишта? 

31. Како се димензионираат паркинг местото и паркинг просторот? 

32. Кои се стандардите за пристап до паркинг простор под наклон? 

33. Кои се општите принципи на планирањето на паркинг простори? 

34. На кој начин се следат состојбите во просторот и спроведувањето на просторниот план? 

35. Кој е надлежен за организирање на просторно информативен систем за следење на 

спроведување на Просторниот план на РСМ? 

36. Кој орган е надлежен за  изготвување на годишниот извештај за спроведување на просторен 

план и кој го усвојува? 

37. Кој се има право на увид и користење на  податоците од просторниот план? 

38. Кои основи, програми и планови се усогласуваат со просторниот план? 

39. На кој начин се обезбедуваат  средства за спроведување на просторниот план? 

40. Кој е надлежен за вршење надзор над спроведување на Законот за спроведување на 

Просторен план на Република Македонија и на кој начин ? 

41. Дали општините и градот Скопје се должни да донесат просторни планови? 

42. Што е детален урбанистички план? 

43. Каков може да биде урбанистичкиот план за село? 

44. Како според нивната содржина се разликуваат различните видови на урбанистички планови 

за село? 

45. Што е урбанистички план за вон населено место? 

46. Објасни го урбанистичкиот план за подрачја и градби од државно значење, за што е тој 

наменет и како се дефинира неговиот предмет на уредување? 
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47. Што е целта и содржината на документационата основа на урбанистичките планови и каде е 

поблиску пропишана нејзината содржина? 

48. Од што се состојат урбанистичките планови? 

49. Со што започнува постапката за донесување на урбанистички план? 

50. Кои се надлежните органи за донесување на различните видови на урбанистички планови? 

51. Кои се фазите на изработка и донесување на различните видови на урбанистички планови? 

52. Што е плански период на урбанистичките планови и зошто тој служи во текот на нивното 

спроведување? 

53. Објасни го принципот на важење на урбанистичките планови, како и случаите на нивно 

укинување или суспензија? 

54. Како отпочнува постапката за донесување на урбанистички планови, кој е основниот 

принцип што сите учесници на планирањето треба да го следат во процесот, и како се 

третираат случаите кога одредени решенија и акти во процесот нема да бидат издадени од 

надлежните субјекти? 

55. Опиши ја постапката за донесување на детален урбанистички план? 

56 Што се и како се издаваат услови за планирање на просторот? 

57. Што е планска програма за урбанистички план и како таа се изработува? 

58. Што е партиципативно тело и како тоа работи? 

59. Со кое тело се обезбедува вклученоста и учеството на различните интересни групи граѓани и 

невладини организации во процесот на урбанистичкото планирање? 

60. Како се изработува стручна ревизија на урбанистички план и што таа содржи? 

61. Со што се обезбедува јавен увид и проверка на планските решенија за заинтересираните 

физички и правни лица од подрачјето на планскиот опфат во постапката на изработување 

урбанистички планови? 

62. Како се спроведува јавната презентација и јавната анкета на урбанистички планови? 

63. Кој, кога и на кој начин дава согласност на урбанистичките планови? 

64. Како се пренаменува земјиштето во градежно земјиште? 

65. Кои се актите со кои се спроведуваат урбанистичките планови? 

66. Какви се не можат да бидат урбанистичките проекти? 

67. Што содржи урбанистичкиот проект? 

68. Каква е постапката за одобрување на урбанистичките проекти? 

69. За какви случаи се употребува урбанистички проект со план за парцелација? 
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70. За кои градби задолжително треба да се обезбеди непречен пристап на лицата со инвалидност 

согласно законот за градење? 

71. Кој може да биде носител на правото за градење и неговите должности согласно законот за 

градење? 

72. Врз основа на каков акт се изработува основниот проект? 

73. Дали е потребно да се изврши усогласување на проекти изработени по странски прописи со 

прописите за градење во РСМ?  

74. Кога може да се отпочне со изведување на одредена градба? 

75. Согласно Закон за градење колку категории на градби има предвидено? 

76. Кои се надлежни органи за издавање на одобрение за градење? 

77. Со барањето за одобрение за градење кои документи се дотавуваат до надлежниот орган? 

78. Што претставува доказ за право на градење во смисла на законот за градење? 

79. Во кој случај одобрението за градење престанува да важи? 

80. Кој, кога и каде е должен да пријави започнување на градба? 

81. Колку има важност одобрението за градење? 

82. Кога и како се прават измени во тек на градба? 

83. Дали и кога може да се направи промена на инвеститор на издадено одобрение за градење? 

84. За кои градби не се издава одобрение за градење? 

85. Кој е надлежниот орган за градбите за кои не се издава одобрение за градење? 

86. Опиши ги посебните случаи на изградба кога не се прибавува одобрение за градење? 

87. Што содржи годишната анализа на спроведувањето на урбанистичките планови и за што таа 

служи? 

88. Што содржи планската програма на урбанистички план? 

89. Кој е предметот на уредување на генерален урбанистички план? 

90. Како се дефинира планскиот опфат на генерален урбанистички план и што тој претставува? 

91. Како се спроведува генерален урбанистички план? 

92. Што е предметот на уредување на детален урбанистички план? 

93. Како се спроведува детален урбанистички план? 

94. Како се дефинира и што претставува плански опфат на урбанистички план за село? 

95. Што уредува и што содржи урбанстички план за неразвиено село? 

96. Како се определува видот на урбанистички план за село? 

97. Што е предметот на уредување на урбанистички план за вон населено место? 

98. Кои се карактеристиките на планскиот опфат на урбанистички план за вон населено место? 
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99. Кој е предметот на уредување на урбанистичкиот план за подрачја и градби од државно 

значење? 

100 Во кои случаи се изработува урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште? 

101 Во кои случаи се изработува урбанистички проект за градежно земјиште за општа употреба? 

102 Во кои случаи се изработува урбанистички проект за стопански и индустриски намени? 

103 Во кои случаи се изработува урбанистички проект за инфраструктура? 

104 Во кои случаи се изработува урбанистички проект за село? 

105 Во кои случаи се изработува урбанистички проект со план за парцелација? 

106 Во кои случаи се изработува и донесува урбанистички проект вон опфат на урбанистички 

план? 

107 Како се разликува содржината на различните видови на урбанистички проекти? 

108 Која е содржината на документационата основа на урбанистичкиот проект вон опфат на 

урбанистички план? 

109 Кои се планските одредби со правно дејство? 

110 Со кои графички симболи и ознаки се претставуваат графичките плански одредби со правно 

дејство? 

111 Како се спроведуваат графичките прилози на генерален урбанистички план и урбанистички 

планови со генерална регулација? 

112 Како се спроведува границата на наменска зона што е уредена во генерален урбанистички 

план и урбанистички планови со генерална регулација? 

113 Што е намена на земјиште, што се дејности а што активности кои се означени со намените? 

114 Кои се групите на класи на намени? 

115 Кои се просторните единици на намената на земјиштето и како тие се дефинираат? 

116 Објасни го системот на класи на намени? 

117 Што е класа на намени? 

118 Што е флексибилност на урбанистички план и како таа се постигнува? 

119 Што се комплементарни намени? 

120 Што се компатибилни намени? 

121 Што се алтернативни намени? 

122 Што е регулациона линија? 

123 Што е граница на градежна парцела? 

124 Дефинирај ја градежната парцела. 

125 Кои се и како се дефинираат елементите и деловите на градежната парцела? 
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126 Кои се основните услови за формирање на градежна парцела? 

127 Кое е општото правило за формирање на градежна парцела? 

128 Што е градежна линија и како таа се дефинира? 

129 Кои се видовите на градежна линија и за што тие служат? 

130 Што е површина за градење и во каков однос е таа со градежната парцела? 

131 Кои се начините на употреба на површината за градење? 

132 Објасни ја меѓузависноста помеѓу диспозицијата на површините за градење и типовите на 

блокови. 

133 Кој е општиот принцип за оформување на површина за градење и кој е исклучокот? 

134 Кои се општите правила за архитектонските елементи на кои може да им е дозволено 

пречекорувањаето на градежната линија? 

135 Каде и како се уредува оградувањето на градежните парцели? 

136 Кои се урбанистичките параметри за уредување на изграденоста и како тие се употребуваат? 

137 Што се пропишува со стандардите и нормативите за проектирање на објекти? 

138 Покрај параметрите утврдени со Правилникот за стандарди и нормативи за проектирање, кои 

други параметри треба да се користат при проектирање на објект? 

139 Што е банкина? 

140 Што е ригола и за што служи? 

141 Кои видови на градби спаѓаат во придружни и услужни објекти и содржини на јавните 

патишта ? 

142 Каде не треба да се употребуваат процентот на изграденост и коефициентот на 

искористеност на земјиштето и како се постапува кога нивните вредности се неусогласени со 

другите плански одредби во урбанистичкиот план? 

143 Кои видови на висински плански одредби постојат и како тие се употребуваат? 

144 Објасни ја употребата на најголемата дозволена височина на градењето? 

145 На кој начин се одредува и се мери најголемата височина на градењето? 

 

146 Кои се порепорачаните стандарди за одредување на максималната планирана височина на 

градбите? 

147 Кои се општите норми за висината на нултата плоча? 

148 Кои се стандардите за одредување на планската одредба што ја уредува висината на слемето 

на планираните градби? 

149 Објасни го урбанистичкото планирање на мрежата на јавни патишта и уличната мрежа? 
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150 Со кои урбанистички акти се планираат државните патишта, а со кои општинските, уличните 

мрежи во населените места, како е елементите на сообраќајот во рамките на градежните 

парцели? 

151 Објасни ја функционалната класификација на уличната мрежа 

152 Објасни ја примарната улична мрежа, од кои видови улици се состои и со кои својства? 

153 Објасни ја секундарната улична мрежа, од кои видови улици се состои и со кои својства? 

154  Кои се елементите на уличната мрежа? 

155 Кои се општите планерски правила за урбанистичко планирање на сообраќај што ќе има 

холистички пристап кој уличните мрежи ги доведува во директна функција на другите 

намени, постојната состојба, историскиот контекст и слично? 

156 Објасни го начинот на димензионирање на попречниот профил на тротоар. 

157 Како се планира велосипедскиот сообраќај во урбанистички планови? 

158 Кои се основни категории на зелени површини, а кои се видовите зелени површини во рамки 

на основините категории? 

159 Кои се планските одредби за зелени урбани инфраструктури? 

160 Кои се општите стандарди за застапеност на зелени урбани инфраструктури? 

161 Кои се стандардите за оддалеченост на зелените површини од планираните корисници и за 

зелени површини на градби? 

162 Како се димензионираат дрвореди и зеленило во уличен профил? 

163 Кои се видовите на села и типологијата на села според кои се планираат селата? 

164 Кои се општите правила за формирање на селски стопански двор? 

165 Кои се општите правила за пристапност кон градбите? 

166  Кои се општите правила на пристапност и проодност при планирање на тротоари и пешачки 

површини? 

167 Кои се стандардите за рампи за широчина на тротоар при спроведувањето на урбанистичките 

планови? 

168 Кои се стандардите за димензии и планирање на паркинг места за лицата со инвалидност и 

намалена подвижност? 

169 На кои објекти задолжително се вградуваат лифтови 

170 Кои се минималните димензии на гаражно место во станбен објект согласно Правилникот за 

стандарди и нормативи за проектирање? 



13 
 

171 Колкав е дозволениот максимален пад на пристапните рампи за гаражи? 

172 При проектирање на станбените објекти за параметри кои не се регулирани со Правилникот 

за стандарди и нормативи за проектирање, дали е дозволено да  се применуваат одредби од 

прописи донесени во времето на поранешна СФРЈ? 

173 Кои се минималните димензии на хоризонталните и вертикалните комуникациски содржини 

при проектирање на јавни објекти? 

174 Кои се минималните висински и површински димензии при проектирање на детска градинка? 

175 Како се третира климатизацијата во основиот проект за јавни, административни, деловни и 

друг вид објекти? 

176 Колкава треба да биде средната разделна лента кај автопатиштата со вкупно четири и повеќе 

сообраќајни ленти? 

177 Која е основната патно-динамичка големина и појдовна основа за  

димензионирање на основните конструктивни елементи на патот или на одредена патна 

делница? 

178 Кои се најголемите габаритни димензии на возила за кои треба да се обезбедат услови за 

сообраќај на сите јавни патишта? 

179 Калкави попречни наклони се дозволени на јавните патишта? 

180 Како се дефинираат според функционалните карактеристики придружните и услужни објекти 

и содржини на јавните патишта (ПУО) ? 

181 По кои видови на возила се издвојуваат и класифицираат паркинг просториите? 

182 На кои јавни патишта се применуваат наплатните станици? 

183 Што е лира  на наплатна станица на автопат? 

 

 

 


