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Врз основа на статутот на Друштво за производство, трговија и градежништво

‘‘Про-инженеринг’’ ДОО експорт-импорт Тетово, како и врз основа на законот за
урбанистичко планирање (сл. Весник на РСМ бр.32/20) , го донесува следното: 

Р Е Ш Е Н И Е: 
За одредување  на одговорeн планер и соработници 

За  одговорeн планер и соработници  за  изработка на  за изработка на
УП вон граници на урбанистички план за изградба на градба со намена А1.5 -
Станбени  куќи во состав на селски стопански двор на КП 715,КО Калишта, 

м.в. Бузелица- општина Струга  , со тех.бр.04-13/2021, се  одредуваат : 

1. Планер : Дипл.инж.арх. Елена Арсов  овл.бр. 0.0362

Соработник:  Дипл.инж.арх.  Миреме Ферати 
Соработник:  Дипл.инж.арх.  Елена Арсеска 

Именуваните имаат работно искуство во својата струка и ги исполнуваат
пропишаните законски услови, во поглед на стручна спрема и пракса, да
самостојно изработуват планска документација. 

Директор

дипл.град.инж. Нермин Мустафи 
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Проектна програма 
за изработка на УП вон граници на урбанистички план за
изградба на  градба со намена А1.5 - Станбени куќи во 

состав на селски стопански двор на КП 715, 
КО Калишта,м.в. Бузелица- општина Струга 

Јануари, 2022 
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11 7470480.29 4555892.83 

12 7470487.66 4555882.41 

13 7470491.72 4555873.34 

14 7470496.14 4555863.83 

15 7470500.35 4555849.80 

16 7470506.33 4555834.94 

17 7470552.30 4555853.17 

18 7470554.02 4555868.13 

19 7470551.75 4555888.48 

20 7470548.63 4555904.01 

 

 

Проектна програма 
За изработка на УП вон граници на урбанистички план за изградба на  градба 

со намена А1.5 - Станбени  куќи во состав на селски стопански двор на КП 715, 
КО Калишта,м.в. Бузелица- општина Струга 

 
 

 

Предмет на Урбанистичкиот проект Вон опфат на урбанистички план (УП- Вон 

опфат) за изградба на градба со намена А1.5 - Станбени куќи во состав на селски 

стопански двор на КП 715,КО Калишта,м.в. Бузелица- општина Струга е да се 

создадат реални услови за уредување и користење на просторот на 
предметната катастарска парцела со оформување на градежна парцела 
согласно границите и сопственоста на катастарската парцела и фактичката 
состојба на лице место, притоа да се определат урбанистички парамeтри за 
изградба на комплекс од градби, а во согласност со стандардите и нормативите 
за урбанистичко планирање. 
Планскиот опфат на северната страна се граничи со КП 605,КП 604 и КП 601 
од источната страна граничи со границата на КП 864,на југ со КП 714 и во 
западниот дел граничи со локален асфалтиран пат. 

Со изработка на УП вон наслено место ќе се реализира проект, кој ќе 
овозможи урбанистичко и комунално уредување на локалитетот според потребите 

на идните инвеститори. 

Границата на проектниот опфат на УП вон опфат на урбанистички план, со 
намена намена А1.5 - Станбени куќи во состав на селски стопански двор на КП 
715,КО Калишта,м.в. Бузелица- општина Струга во графичкиот дел од планската 

документација е прикажана со линија која ги поврзува сите прекршни точки, 
кои може да се отчитаат на дигитализирана векторизирана подлога врз која се 

изработени графичките прилози. Предметниот проектен опфат е со површина 
од 6532,03м2=0,65ха . 

 

 

 x y 

1 7470548.63 4555904.01 

2 7470538.94 4555935.73 

3 7470530.68 4555968.42 

4 7470526.81 4555964.20 

5 7470503.40 4555940.05 

6 7470499.23 4555935.22 

7 7470476.56 4555922.85 

8 7470462.49 4555912.60 

9 7470467.57 4555907.45 

10 7470474.36 4555900.31 
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Предметната катастарска парцела во северниот дел има пристап преку  

постојните локални патишта кои водат до населено место Калишта,а оттаму се 
поврзува со Струга . 
Урбанистичкиот проект вон опфат на урбанистички план, целта ќе ја оствари 
со анализа на постојната состојба, преку анализата на постојните елементи  

карактеристични во просторот, како и природните и создадени чинители во  

просторот со примена на стандардите и нормативите за урбанистичко 
планирање, 

со помош на кои ќе се дефинира просторниот концепт на градежната парцела 
со диспозиција на градбата. 

Со изградбата на комплексот од градби ќе се реализира проект, кој ќе овозможи 

афирмација на најбитните аспекти на живеењето и стопанисувањето, 
компаративните погодности за развој и неопходна социјална и економска 

сигурност.Истотака непосредно ќе влијание врз зголемувањето на мотивираноста 

на селското население и истражување на траен интерес за опстанок во матичната 

средина, целосна афирмација на сите аспекти на живеење и стопанисување во 

руралната средина и создавање на неопходна економска и  социјална сигурност,како 
и запазување и афирмирање на културните и природните особености и врдности и 
квалитетот на животната средина. 

Основ за изработка на предметната УП вон границите на урбанистички план за 

изградба на  градба со намена А1.5 - Станбени  куќи во состав на селски стопански 

двор на КП 715,КО Калишта,м.в. Бузелица- општина Струга се одредбите на член 58 
став 6 од Законот за урбанистичко планирање ("Сл.Весник на РСМ бр.  32/20“). 

Бидејќи за предметните катастарски парцели нема постојна планска 

документација, предметниот локалитет   се наоѓа надвор од границите на постојна 

урбанистичко   планска   документација,   согласно   член   58   став   6   од   Законот 

урбанистичко  планирање,  урбанистички  проект  може  да  се  изработува  и  за 

поединечни градби и инфраструктури од државно и локално значење вон населени 

места  и  вон  опфат  на  урбанистички  планови  на  земјоделско,  шумско  и  друго 

земјиште, крајбрежни појаси и други простори за коишто не постојат услови и/или 

економска оправданост за донесување на урбанистички план согласно овој закон, а   
постои  соодветен   или  некатегоризиран  сообраќаен   пристап,   во   кој  случај 

урбанистичкиот   проект   се   изработува   врз   основа   на   прибавени   услови   за 

планирање на просторот. 

Анализата на постојната состојба покажува дека на локалитетот на предметните 

катастарски парцели има услови да се оформи градежна парцела и планирање на 

урбанистички параметри за рационално користење и уредување на просторот со 

класата на намена А1.5 - Станбени куќи во состав на селски стопански двор , а во 

согласност со стандардите и нормативите за урбанистико планирање. Тоа значи во 

овој УП ќе се предвидуваат урбанистички параметри кои максимално ќе ги 

почитуваат просторните, природните услови и позитивната законска регулатива од 

областа со кои ќе се овозможи соодветен просторен развој, преку изградба на 

соодветна  супраструктура. 

 

Анализата на можностите за уредување и користење на површината на 

предметниот проектен опфат го условува планирањето кое треба да биде 

сегментирано и базирано врз: 

• приоритети и потреби; 

• комплементарност; 

• економска исплатливост на проектот. 
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Во дефинирање на проектниот концепт потребно е да се почитуваат следните 
критериуми исцрпени од анализата на просторот: 

• Користење  на  постојниот  сообраќаен  пристап  во  градежната  парцела  за 

потребите на висококвалитетен простор; 

• Рационално  планирање  на  земјиштето  со  утврдување  на  површина  за 

градење; 

• Задоволување на современите норми за ваков тип на намена и градби;  

Обезбедување на пешачкото движење во рамките на градежната парцела 

во функција на инвалидизирани лица, без бариери; 

• Условување на потребите за паркирање, согласно намената на градбите;  

• Задоволување  на  потребите  од  енергија  преку  адекватно  и  

рационално приклучување на инфраструктурна мрежа; 

• Поврзување на планираните градби во градежната парцела

 со инфраструктурна мрежа за телекомуникациски услуги; 

• Задоволување на потребите од водоснабдување (санитарна и техничка 
вода за  поливање  и  противпожарна  заштита)  преку  адекватно  и  
рационално 

обезбедување на вода; 

• Адекватно   и   рационално   прифаќање   на   отпадните   води   (фекални   

и атмосферски води одделно) во водонепропусна јама; 

 
Содржината на УП ќе оформи во согласност со член 60  од  Законот  за 

урбанистичко планирање ("Сл.Весник на РСМ бр. 32/20 ) и член 59, 60, 61 и 62 од 

Правилникот за урбанистичко планирање (Сл.Весник на РМ бр: 225/20), односно 
ќе содржи: текстуален дел, нумерички дел и графички дел. 
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