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ПРЕДЛОГ ПРОЕКТНА ПРОГРАМА 
ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ 

за реконструкција на локален пат с. Симница, Гостивар 
од км. 0+0.000 до км. 0+063,05   

ОПШТИНА ГОСТИВАР 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
НАРАЧАТЕЛ И ИНВЕСТИТОР НА УП: 
 
    ОПШТИНА ГОСТИВАР 
 
ИЗРАБОТУВАЧ: 
  
   ГЕО БАЛКАН ДООЕЛ Битола 
 
ДОНОСИТЕЛ НА ПЛАНОТ: 
  
   ОПШТИНА ГОСТИВАР 
 
 

 
УПРАВИТЕЛ: 
   м-р г.и.Борче Стојановски  
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Управителот на Гео Балкан Дооел Битола, ги назначува следните стручни 
лица да бидат овластени планери на УП: 
 
 
 
 
 
 

РЕШЕНИЕ: 
 

 
Се задолжува лицето Виолета Југовска дипл.инг.арх. со овластување 
бр.0.0502 да биде одговорен планер за изработка на ЗА ИЗРАБОТКА НА  
ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ за реконструкција на 
локален пат с. Симница, Гостивар од км. 0+0.000 до км. 0+063,05   
ОПШТИНА ГОСТИВАР, со тех.бр. 11-29/2021. 
 
 
Изработувач на планската документација со технички број 11-29/2021 е 
правното лице: ГЕО БАЛКАН ДООЕЛ БИТОЛА. 
Изработувачот поседува лиценца за изработување на урбанистички 
планови со број 0082 од 04.08.2014 год. 
 
Назначените стручни лица ги исполнуваат условите од Законот за градење, 
односно се овластени да изработуваат и потпишуваат проектни 
документации на ваков вид документација, бидејќи имаат соодветна стручна 
подготовка и потребно работно искуство. 

 
                          
 
РЕШЕНИЕ со тех.бр.: 03-235/1 од 30.06.2021год. 
 
 
 
 

      ГЕО БАЛКАН ДООЕЛ Битола 
 
       Управител: 
       Борче Стојановски м-р. 
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ПРЕДЛОГ ПРОЕКТНА ПРОГРАМА 
ЗА ИЗРАБОТКА НА  

ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ 
за реконструкција на локален пат с. Симница, Гостивар 

од км. 0+0.000 до км. 0+063,05   
ОПШТИНА ГОСТИВАР 

 
ВОВЕД 
 
          Урбанистички проект за инфраструктура се изработува за 
урбанистичко-архитектонска, градежна или техничко-технолошка планско-
проектна разработка на трасата, архитектонските, градежните и техничките 
елементи на сообраќајните и другите инфраструктури како и надземните 
објекти што им припаѓаат на инфраструктурните системи што се генерално 
уредени во урбанистички план, и за поединечни градби и инфраструктури од 
држано и локално значење вон населени места и вон опфат на 
урбанистички планови на земјоделско, шумско и друго земјиште, за кои што 
не постојат услови и/или економска оправданост за донесување на 
урбанистички план согласно овој закон, а постои соодветен или 
некатегоризиран сообраќаен пристап. 
       Изработката и одобрувањето на Урбанистички проект за 
инфраструктура  реконструкција на локален пат, утврдени со Законот за 
градење, се регулирани во член 55 од Правилникот за урбанистичко 
планирање (Сл.Весник на Р.М. бр. 225/2020). 
        Со оваа проектна програма се дефинираат условите за изработка на 
Урбанистички проект за инфраструктура  реконструкција на локален пат. 
Истата произлегува од потребата на реконструкција и надградување на 
инфраструктурата во рамки на зададениот проектен опфат. 
        Постојниот локален пат е земјен пат конструкција која е местимично 
оштетена со оштетувања од типот на ударни дупки, попречни и подолжни 
пукнатини, слегнувања и сл Со проектната документација треба да се 
предвиди разработка на трасата на реконструкцијата на  локалниот земјен 
пат  во с.Симница, во Гостивар, со утврдување на  состојбата на 
постоечкиот пат кој е земјен, по што за новата коловозна конструкција и 
рехабилитацијата на локалниот пат се предложуваат слоеви кои ќе 
одговараат за тешко сообраќајно оптеретување.  
 
 
ЦЕЛИ 
 
         Урбанистичкиот проект за инфраструктура  реконструкција на локален 
пат потребно е да претставува развоен документ за проектниот опфат 
преку: 
 

o Рационалана употреба на заемјиштето 
o Максимално вградување на супраструктурата и инфраструктурата со 

теренот 
o Формирање на амбиентална средина 
o Почитување и заштита на правото на човекот на работа 
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o Почитување и унапредување на пејсажните вредности 
o Вградување на мерки за заштита и унапредување на природата и 

животната средина 
o Почитување на мерки за заштита и спасување 
o Почитување на јавен интерес 
o Почитување на соседско право 
o Почитување на позитивните законски  прописи, стандарди и 

нормативи од областа на урбанистичкото планирање 
o Почитување на позитивните зконски прописи од дадената намена 

 
НАМЕНА 
 
          Проектниот опфат кој се елаборира со Урбанистичкиот проект за 
инфраструктура  потребно е да претставува фунционално издржана целина. 
Во поглед на намената, согласно потребите, потребнo e предвидување на 
класи на намени Е – сообраќајни, линиски и други инфраструктури, 
поединечна намена Е1.1 – Сообраќајни патни инфраструктури: Јавни 
патишта со пратечки градби и инсталации, меѓународни автопати, 
експресни, регионални и локални (општински) патишта, примарни и 
секундарни улични мрежи во населени места, со градбите што припаѓаат на 
патната инфраструктура, јавни паркиралишта, паркинзи, патеки, пристапни 
улици и интегрирани сообраќајни површини, велосипедски патеки, вијадукти, 
тунели, и подземни пролази, крстосници, одлагалишта за вишок земјен 
материјал, временски бази за асфалт и бетон и друго.  
       Начелото на одржливо планирање наложува согледување на намената 
на повисоко ниво, кое ќе го вклучи и соседното земјиште и неговата 
доминантна намена, како и взаемното дополнување. 
 
ИНФРАСТРУКТУРА 
 
         Урбанистичкиот проект претставува документ за реконструкција на 
постоечкиот земјен пат за што треба да се направи ископ на постоечката 
коловозна конструкција и изградба на нова асфалтна конструкција, како и 
доградба на одводен систем.  
           Инфраструктурните водови потребно е да се водат во јасно 
дефинирани инфраструктурни коридори и да се надополнуваат со 
елементите на постојната сообраќајна и комунална инфраструктура. 
Инфраструктурните градби, потребно е да се вргадат во општиот амбиент и 
да не му конкурираат на просторниот идентитет. 
           Поради специфичноста на условите за просторен развој, како и 
намената на околниот простор, планирањето на инфраструктурата треба да 
бидат во согласност со Законот за градба (Сл.Весник на Р.М. бр. 130/2009, 
124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 
28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 
31/16, 39/16, 71/16, 132/16, 35/18, 64/18, 168/18, 244/19 и 18/20), Законот за 
просторно и урбанистичко планирање (Сл.Весник на Р.М. бр. 320/20), 
Правилникот за урбанистичко планирање (Сл.Весник на Р.М. бр. 225/20), 
Правилникот за стандарди и нормативи за проектирање (Сл.Весник на Р.М. 
бр 60/12, 29/15, 32/16 и 114/16), како и другата важечка законска регулатива. 
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МЕТОДОЛОГИЈА 
 
          Основа за изработка на Урбанистичкиот проект за инфраструктура  
реконструкција на локален пат ќе биде позитивната законска регулатива. 
Истиот ќе биде изработен врз ажурирани геодетски подлоги, насоките од 
одобрената проектна програма, просторни анализи за постојната состојба и 
можности за развој .  
           Урбанистичкиот проект за инфраструктура  реконструкција на локален 
пат да се изработи врз основа на методологија која произлегува од 
одредбите со Законот за градба (Сл.Весник на Р.М. бр. 130/2009, 124/10, 
18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 
42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 
39/16, 71/16, 132/16, 35/18, 64/18, 168/18, 244/19 и 18/20), Законот за 
просторно и урбанистичко планирање (Сл.Весник на Р.М. бр. 320/20), 
Правилникот за урбанистичко планирање (Сл.Весник на Р.М. бр. 225/20), 
Правилникот за стандарди и нормативи за проектирање (Сл.Весник на Р.М. 
бр 60/12, 29/15, 32/16 и 114/16), како и другата важечка законска регулатива 
 
 
СОДРЖИНА 
 
         Содржината за изработка на Урбанистичкиот проект за 
инфраструктура  реконструкција на локален пат е пропишана со Член 59, 
Член 60 и Член 61 од Правилникот за урбанистичко планирање (Сл.Весник 
на Р.М. бр. 225/20) и истата потребно е доследно да се почитува. 
 
 
ПРИЛОГ:  

 Aжурирана геодетска подлога  
 Известување од Општина Гостивар  

 
*** 







KOMUNA E GOSTIVARIT

ONUTilHA TOCT]4BAP

GOST|VAR BELED|YESi

www.gostivari.gov.mk
info@gostivari.gov. mk

tel. +389 (O) 42 213 51,1

fax. +389 (0) 42214 406

Nr.lBp. L8-Zyrt./C*
21.06.2021
Gostivar/IocrrrBap

Deri te:

ZyrapBr zhvillim ekonomik lokal
Komuna e Gostivarit

LENDA: Njoftim

Me kdrkesdn tuaj nen nr.18-lllll dt.21.06.2021,
pdr t'ju dhdne informate per PK nr.1309, KK
Simnice, ju Njoftojm6 se per vendbanimin
f.Simnicd ,ku perket parcela katastrale,ne si
kornune nuk disponojme me asnje lloj
dokumentacioni urbanistik planor, per kete arsye
per parcelen e lartepermenduar nuk mund tju japim
asnje te dhdnd urbanistike .

Me respekt!

Ao:

Bupo norcaJreH enoHoMcnra pasnoj
Onruruna focrueap

IIPEIMET: ll:secrre

llo Baurero 6apane rroA 6p.18-lllll oA
21.06.2021 roA., 3a ta Bkr ce Aa.4e I4H$opuaquja
sa KII 6p.1309, KO-Cuuuuqa , Be I{:necrynarue
sa HaceJreHoro Mecro c.Cuttruqa ,KaAe [rro e
on$arena npeAMerHara KaracrapcKa [apueJra,Hne
KaKO OIIIITT4Ha He paononafaMe co HIiKaKoB BI4A

yp6aHr,rcruura rrJraHcKa 4oxyueHraquja , oA oBa
fipr4altrHa ropecloMeHaTa KaTacTapcKa fiapqena
HecMe Bo MoxHocr Aa Ba AaAeMe yp6anacruuxu
rroAaTorIIl.

Co roqur!

Peryunoi / Hsrornrar

Xhemal Bexheti, i.n.

Kontrolloi / Konrponrapa-t

Sabri Suleimani, i.d.a.

M"l''t/
Miratoi / Oao6pun

Me autorizim te kyetarit / Co onnacryBarie Ha

rpaAoHaqanHHKOr

Kadrije Aliu, i.d.a.

bul. B.Gjinoski 67,7230 Gostivar, RMV 6yn.5. fnxocxr.r 61,7230 TocrrBap, PCM bul. B.Ginoski 67,7230 Gostivar, KMC
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