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Уредување на дел од дворот на Архитектонскиот факултет

Да се изработи проект за уредување на дел од дворот на Факултетот со почитување на 
следниве услови:
• да се обезбеди паркинг за најмалку 160 возила, при што на ниво на партер паркираат 15% 
од возилата во рамките на кои треба да се обезбеди вкупниот потребен број паркинзи за 
лица со посебни потреби;
• за останатите возила да се обезбеди паркирање во подземни нивои од кои 10 возила да 
паркираат во гаражи;
• во зависност од решението, приземјето на новопланираниот објект да биде на кота +0.15 
или +0.30, а првото ниво за паркирање да биде на -3.00 м.
• подземниот паркинг треба да се организира во рамките на границите зададени со 
градежната линија на објектот и подземната градежна линија;
• да се обезбедат пешачки излези од подземниот паркинг и да се прикаже носивата 
конструкција на подземниот паркинг;    
• да се обезбеди непречен пристап кон постојните влезови на објектот, а два влеза да се 
направат пристапни за лица со посебни потреби;
• да се обезбеди пристап кон внатрешниот двор од страната на автобуската станица на 
бул. „Партизански одреди“, вклучувајќи и пристап за лица со посебни потреби; 
• да се обезбеди континуиран пешачки пристап на ниво на партерот помеѓу постојниот и 
новопредвидениот објект (јужниот и југоисточниот раб на површината за надземен паркинг) 
• при партерното уредување предност да имаат тековите на пешачко движење, а 
пешачките површини и позициите на високо зеленило да се определат без детално да се 
уредуваат;
• постојните гаражи и бараки во рамките на опфатот се отстрануваат;
• да се прикажаат висинските коти, наклоните и должините на пристапните рампи за 
колски и пешачки сообраќај;
• да се прикаже попречен пресек на објектот со подземното паркирање.
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