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ПРОЕКТНА ЗАДАЧА 

 

 

За изработка на ПРОЕКТ за уредување на плажа и поставување на 
УРБАНА ОПРЕМА во Стар Дојран 
 
 
 
1.ВОВЕД 
 
 Лоциранa во јужниот дел на Република Македонија, во близина на граничниот 
премин Стар Дојран со соседна Република Грција, плажата поставена пред 
одмаралиштето на АД ЕЛЕМ во Стар Дојран, е една од најфрекфентните. Нејзината 
поставеност, уредувањето како и услугите и содржините кои ги нуди ја ставаат на 
листата на најпосетени плажи во Стар Дојран. 

 Со капацитет од 100 лежалки за на плажа со маси и чадори, опремена со шанк за 
пијалоци, сепариња, маси и столици за кафе, лулашки за деца, плажата како таква нуди 
различни содржини за деца и возрасни. 

Согласно новонастанатата состојба,  зголемувањето  на нивото  на Дојранкото 
Езеро, а со тоа и зголемување на бројот на туристи, се јавува потреба од дополнување на 
постојните содржини се со цел задоволување на барањата на посетителите. Одтука 
произлегува и потребата за проширување, дополнување со нови содржини и адаптација 
на постојната состојба, согласно новонастанатата. 

 
 

 
2. ПРОЕКТНА ЗАДАЧА 
 
2.1 Предмет и цел на протктната задача 
 

 Оваа проектна задача е со цел дефинирање на проектните барања на Инвеститорот 
за изработка на ПРОЕКТ за уредување на плажа и поставивање на урбана опрема  во 
Стар Дојран. 

Со зголемување на нивото на вода на Дојранското Езеро, плажата предвидена 
согласно програмата на Општината за плажа број 22 на КП бр. 1067/6 во КО Сретеново,, 
врз основа на која е склучен договор за краткотраен закуп на 08.06.2012 со Министерство 
за транспорт и врски сега е под вода. Одтука произлегува и потребата за реорганизација 
на плажата согласно новонастанатата состојба, прилагодување на постојните објекти 
согласно моменталната состојба и конкретните барања на посетителот се со цел 
задржување на сталните гости и привлекување на нови. 
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2.2 Подлоги и основа за изготвување на идејно решение  
 

Како основа за изготвување на ПРОЕКТ за уредување на плажа и поставување на 
урбана опрема во Стар Дојран се расположивите подлоги (обезбедени од инвеститорот) 
како и важечките законски и подзаконски акти, но најнапред треба да се изработи 
детална анализа на постоечката состојба-делумно со проучување на дадената 
документација, но најдобро со најавена/организирана посета локацијата за подобро 
запознавање со околината, можностите кои ги нуди постојната ситуација, 
конфигурацијата на теренот, можните пристапи за постеители и дотур на роба како би се 
добила комплетна слика за фактичката состојба. 

Како подлоги при изработка на ЕЛАБОРАТ/ПРОЕКТ да се користат  наведените: 
- Проектна задача, 
-         Документација/проект на изведена состојба 
- Важечка законска и техничка регулатива (закони, прописи, правилници, 

упатства и стандарди за ваков тип на објекти и елаборати) како и , 
- Консултации со Инвеститорот 

 
 
2.3 Специфични барања на инвеститорот 
 
 Планот за реорганизација на постојната плажа на АД ЕЛЕМ во Стар Дојран 
опфаќа повеќе позиции во однос на адаптација на постојниот шанк како шанк за 
подготовка на храна согласно НАССР, поставување на нов отворен шанк само за 
пијалоци, поставување на платформа во функција на плажа, реорганизација на паркинг 
простор. Согласно горенаведеното произлегуваат и специфичните барања на 
инвеститорот кои треба да се основа при процесот на проектирање, 
поделени/калсифицирани во неколку дела:  
 

1. Адаптација на постоен шанк во шанк за подготовка на храна согласно 
НАССР стандарди 

-  Промена на влезот на постојните тоалети кои се составен дел од шанкот, 
како би се обезбедиле услови за подготвка на храна а тоалетите да останат 
функционални 
- Проширување на постојниот шанк кон улица со цел обезбедување на 
пристап за дотур на роба и оформување на мал скадишен простор за дневна 
употреба 
- Поделба на постојниот шанк на три зони (подготовка на зеленчук и месо, 
припрема/готвење со дел за издавање на готова храна и миење и 
складирање на тањири со дел за ѓубре) 
- Прилагодување просторот за подготовка и чување на храна согласно 
постоечките елементи и барањата на Инвеститорот  во однос на  
дефинираното мени. 
- Обложување на фасадата со панели заради оплеменување на просторот и 
втопување на објектот со околината и духот на градот. 
- Поставување на отвори  и кон улица со цел продажба на храна не само на 
посетителите на плажата туку и на случајните туристи. 
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- Предвидување на простор за шанк за пијалок со посебен влез и простор за 
дотур и чување на пијалоци. 
- Да се предвиди соодветен начин на затворање заради заштита на 
инвентарот од надворешни влијанија 
- Дооформување на кров согласно новите проширувања си соодветни 
испусти за заштита од атмосверски влијанија и изнаоѓање на соодветен 
начин за затварање  на објектот вон сезона и сл. 

 
2. Монтажно – демонтажен објект – шанк за пијалоци со мини магацин 

- Да се предвиди шанк со соодветна големина согласно условите на теренот 
и капацитетот на плажата со мал магацин за чување на пијалоци, и содржини 
согласно барањата на инвеститорот. 
- Да се обезбеди потребната функционалност на шанкот, и изгледот да се 
усогласи и уедначи со шанкот за подготовка на храна 
- Да се предвидат потребните инсталации (водовод и електрика) 
- Да се предвиди соодветен начин на затворање заради заштита на 
инвентарот од надворешни влијанија 
 

3. Платформа во функција на плажа 
- Да се предвиди и разработи дрвена платформа во функција на плажа со 
површина од околу 300 м2 за поставување на лежалки со масичка и чадор 
(поради новонастаната состојба) со врска од копно (шеталиште), како и скали 
и рампи за пристап до вода на капачите. 
- Да се позиционира и со тоа стави во финкција постојниот понтон, да се 
осмисли и разработи дел за укотвување на скутери, како и дел за 
пристапување до кајаци и педлинки кои се дел од новите содржини. 
- Да се предвиди простор-рампа за спуштање и собирање на реквизитите 
(кајаци, скутери и педалинки) 
 

4. Паркинг 
- Реорганизација и прередување на пркинг согласно новонастаната состојба 
како и обезбедување на простор за дотур на роба за двата шанка 
- Обезбедување на потребниот паркинг простор за посетителите 
(зголемување на капацитетот на паркинг места согласно потребите) и 
зонирање на истиот во пределот кон улицата 
 

5. Останато 
- Да се обезбеди простор за дневно складирање на педалинките и кајаците 
на копно во зоната под паркингот, а во близина на рампата за спуштање 
- Да се предвиди простор во рамки на постојната плажа за лилашки за деца и 
монтажен базен со сите потребни инсталации и подлоги за поставување 
- Да се затвори постоечки паркинг лоциран под одмаралиштето и да се 
прилагоди за чување на реквизити за забава и опрема од плажа во текот на 
ноќта и вон сезона 
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3. СОДРЖИНА НА ЕЛАБОРАТОТ/ПРОЕКТОТ  

 
ПРОЕКТ за уредување на плажа и поставување на урбана опрема во Стар Дојран 

треба да е изготвен согласно законските прописи и истиот треба да содржи: 
 
1. Текстуален дел 

- основни податоци за Инвеститорот и изработувачот на проектот 
- проектната задача 
- технички опис на постојна состојба и на планирана (со детален опис на 

целиот концепт) 
 

2. Графички дел  
 - Ситуација со приказ на целата локација и сите објекти 

 - Сообраќајно решение (пристапи колски и пешачки) со уреден партер   
 - Основи од сите објекти 
 - Карактеристични подолжни и попречни пресеци од сите објеки 
 - Потребни изгледи/фасади од сите објекти 
 -  Архитектонски и енериерни детали на сите важни позиции  
 

 

2.1 Апроксимативна предмер пресметка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       Инвеститор 
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