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ПРОЕКТНА ПРОГРАМА  
 

ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА 
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО НАМЕНА Г2.2 – ЛЕСНА ФАРМАЦЕВТСКА 
ИНДУСТРИЈА И ПРОИЗВОДСТВО НА ХРАНА, КОНДИТОРСКИ ПРОИЗВОДИ, 
БЕЗАЛКОХОЛНИ ПИЈАЛОЦИ, ВОДА, ПРЕРАБОТКА НА ГРАДИНАРСКИ 
ПРОИЗВОДИ И ОВОШЈЕ,ТУТУН И ДРУГИ НА КП 1063/14,  1063/15,  1063/16,  
1063/171063/18,  1063/19,  1063/20,  1063/21,  1063/22,  1063/23, 1063/24,  1063/25,   
1063/26,  1063/27,  1063/28,  1063/29 И ДЕЛ ОД КП 1063/1  КО МОРОИШТА,  
ОПШТИНА СТРУГА, со површина од 2,31 hа  
 
 
ВОВЕД 

 
Согласно член 58 став 6 од Законот за  урбанистичко планирање 

(„Сл.весник на Р.С.Македонија“ бр.32/20), урбанистички проект (УП) може да се 
изработува и за поединечни градби и инфрастаруктури од државно и локално 
значење вон населени места за простори за коишто не постојат услови и/или 
економска оправданост за донесување на урбанистички план, а постои 
соодветен или некатегоризиран сообраќаен пристап.  

 Во таков случај УП се изработува врз основа на прибавени услови за 
планирање на просторот.  
 Изработката на Урбанитички проект вон опфат на урбанистички план 
со намена Г2.2 – Лесна фармацевтска индустрија и производство на храна, 
кондиторски производи, безалкохолни пијалоци, вода, преработка на 
градинарски производи и овошје,тутун и други  на кп 1063/14,  1063/15,  
1063/16,  1063/171063/18,  1063/19,  1063/20,  1063/21,  1063/22,  1063/23, 1063/24,  
1063/25,   1063/26,  1063/27,  1063/28,  1063/29 и дел од кп 1063/1   КО Мороишта, 
Општина Струга, со површина од 2,31 hа е во согласност со член 59 став 6 точка 
13 од Законот за  урбанистичко планирање („Сл.весник на Р.С.Македонија“ бр. 
32/20, како и член 58 став 3 и 4 од Правилникот за урбанистичко планирање 
(„Сл.весник на Р.С.Македонија“ бр. 225/20) може да се уредуваат други 
поединечни градби вон опфат на урбанистичките планови. 

 
  Целта на урбанистичкиот проект е да се овозможат услови за изградба на 
објекти со што ќе се овозможи реализирање на инвестициските планови на 
подносителите на иницијативата за нејзина изработка. 
 
ОПИС НА ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ 
 
 Проектниот опфат на Урбанитички проект вон опфат на урбанистички 
план со намена Г2.2 – Лесна фармацевтска индустрија и производство на 
храна, кондиторски производи, безалкохолни пијалоци, вода, преработка 
на градинарски производи и овошје,тутун и други  на кп 1063/14,  1063/15,  
1063/16,  1063/171063/18,  1063/19,  1063/20,  1063/21,  1063/22,  1063/23, 1063/24,  
1063/25,   1063/26,  1063/27,  1063/28,  1063/29 и дел од кп 1063/1   КО 
Мороишта, Општина Струга, со површина од 2,31 hа се наоѓа источно од ГУП 
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на Град Струга - УЕ 12 (индустриска зона), односно во негова непосредна 
близина. 
  

Пристапот ќе се обезбеди од  западна страна од постоен локален пат кој 
што подолжно граничи со катастарските парцели.  
 Границите на планскиот опфат се следни: 

 На север граничи со дел од КП 1264, скршнува надолу по дел од КП 946 
и продолжува по делови од КП 968/1 и КП 969, КО Мороишта, 

 На исток се движи по границата со КП 1063/2,  КО Мороишта, 

 На југ граничи со дел од граница КП 1068, скршнува нагоре, па кон лево 
по границите на КП 1063/10 и КП 1063/11, КО Мороишта, 

 На запад ја сече и поминува низ дел од КП 1063/1 и продолжува по 
границата со КП 1063/13 и КП 1063/8, КО Мороишта. 
 
 Прекршните точки на проектниот опфат се со следните координати: 
 

1.  X=7473917.6800  Y=4562041.8300 
2.  X=7473882.3400  Y=4562041.8300 
3.  X=7473878.5600  Y=4562041.8300 
4.  X=7473875.4900  Y=4562054.9200 
5.  X=7473874.0700  Y=4562060.9600 
6.  X=7473864.3500  Y=4562059.6300 
7.  X=7473836.4700  Y=4562055.8600 
8.  X=7473807.6000  Y=4562051.9600 
9.  X=7473783.2100  Y=4562048.6300 
10.  X=7473780.0600  Y=4562048.2000 
11.  X=7473753.5400  Y=4562044.5500 
12.  X=7473734.7500  Y=4562041.9600 
13.  X=7473716.3500  Y=4562039.4300 
14.  X=7473698.3700  Y=4562036.9600 

15.  X=7473683.8600  Y=4562034.9600 
16.  X=7473680.7700  Y=4562034.4800 
17.  X=7473681.3900  Y=4562016.6300 
18.  X=7473683.2807  Y=4561962.3050 
19.  X=7473811.2200  Y=4561984.1600 
20.  X=7473813.6500  Y=4561959.2400 
21.  X=7473815.9505  Y=4561935.6547 
22.  X=7473842.0000  Y=4561939.6500 
23.  X=7473853.4700  Y=4561941.8100 
24.  X=7473891.1300  Y=4561948.9000 
25.  X=7473929.5400  Y=4561956.1300 
26.  X=7473939.5600  Y=4561958.0200 
27.  X=7473964.9300  Y=4561962.8600 
28.  X=7473979.5200  Y=4561965.6500 
29.  X=7473958.4900  Y=4561991.5600 

30.  X=7473941.0300  Y=4562013.0700 
31.  X=7473926.9200  Y=4562030.4500 
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 Вкупната површина опфатена во рамките на опишаната граница на 

проектниот опфат изнесува 23.096,83 м2 (2.31 ха).  

 
ПРОЕКТНИ БАРАЊА ЗА ГРАДБИТЕ ВО РАМКИТЕ НА ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ 

 
Просторот во рамки на проектниот опфат на на Урбанитички проект вон 

опфат на урбанистички план со намена Г2.2 – Лесна фармацевтска 
индустрија и производство на храна, кондиторски производи, 
безалкохолни пијалоци, вода, преработка на градинарски производи и 
овошје,тутун и други  на кп 1063/14,  1063/15,  1063/16,  1063/171063/18,  
1063/19,  1063/20,  1063/21,  1063/22,  1063/23, 1063/24,  1063/25,   1063/26,  
1063/27,  1063/28,  1063/29 и дел од кп 1063/1   КО Мороишта, Општина Струга, 
со површина од 2,31 hа, треба да се разработи како комплекс од градби со 
намена Г-рударство, енергетика индустрија т.е. во градежната парцела треба да 
се утврди простор определен со градежни линии во кој можат да се поставуваат 
повеќе градби – за планираната намена  за производство на фармацевтски 
производи, производство на храна, кондиторски производи, безакохолни 
пијалоци, вода, прераборка на градинарски производи , овочје тутун и други 
производи, ќе овозможат  да се реализираат инвестициските планови на  
инвеститорите на катастарските парцели. 

Со урбанистичкиот проект, согласно член 77 став 1 од Правилникот за 
урбанистичко планирање („Сл.весник на Р.С.Македонија“ бр. 225/20), се 
планира следната поединечна намена: 

Г2.2 – лесна фармацевтска индустрија и производство на храна, 
кондиторски производи, безалкохолни пијалоци, вода, преработка на 
градинарски производи и овошје, тутун и други. 
 
 

Во Планскиот дел од урбанистичкиот проект да се даде урбанистичко 
решение на опфатот со сите потребни урбанистички параметри, внатрешни 
сообраќајници и партерно решение со хортикултура. 

Покрај ова, потребно е решавање и на сообраќајниот пристап и 
стационарниот сообраќај.  За предметната градежна парцела, имајќи ја во 
предвид предметната поединечна намена, а согласно член 134 од Правилникот 
за урбанистичко планирање („Сл.весник на Р.С.Македонија“ бр. 225/20) за 
групата на класи на намена „Г - ПРОИЗВОДСТВО, РУДАРСТВО, ЕНЕРГЕТИКА, 
ИНДУСТРИЈА - Потребниот број паркинг места се утврдува во процесот на 
донесувањето или спроведувањето на урбанистички план, во зависност од 
конкретната намена на градбата,начинот на производство, бројот и структурата 
на вработени, степенот на автоматизацијата на производствениот процес, 
оддалеченост на живеењето на вработените, постоење на јавен превоз или 
гаранции за организиран превоз на вработените, водејќи грижа сите потреби од 
стационарен сообраќај – службен, индивидуален и за возилата и механизацијата 
што се употребува за потребите на основната намена на градбата – да се 
обезбедат во рамки на градежната парцела“, во овој урбанистички проект треба 
да се планираат максимум 5 паркинг места за моторни возила, во рамки на 
сопствената парцела. 

 
 
 
 




