
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ЗА ИЗРАБОТКА НА ДВА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТИ И ТОА: 
- УП ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ФОРМИРАЊЕ 
ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА ГП-1 НА КП 1889/1, КО ВРУТОК СО НАМЕНА А4.7 - 
КУЌИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СЕЛСКИ ТУРИЗАМ   И 
-УП ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ФОРМИРАЊЕ 
ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА ГП-2 НА КП 967, КО ВРУТОК СО НАМЕНА А4.7 - 
КУЌИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СЕЛСКИ ТУРИЗАМ, КАКО И ДЕЛ ОД КП 1605/1, 
КО ВРУТОК, СО НАМЕНА Е1-ЛОКАЛЕН ПАТ, ВРУТОК 

 
 
 

тех. бр. 07/22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Гостивар,                                                          ДПУП "ПОЛОГПРОЕКТ-ПРО" 
јануари,  2021 год.                                                           доо Гостивар 
 
 
 

 

ПРЕДЛОГ ПРОЕКТНА 
ПРОГРАМА 

ОПШТИНА ГОСТИВАР 











Предлог Проектна програма за изработка на УП вон опфат на Урбанистички план за формирање 
ГП на КП 1889/1, 967 и дел од КП 1605/1, КО Вруток, со намена А1.5, Општина Гостивар 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

 
Друштво за просторно и урбанистичко планирање "ПОЛОГПРОЕКТ-ПРО" Гостивар 

јануари, 2022 

2 

ПРЕДЛОГ ПРОЕКТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА ДВА 
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТИ И ТОА: 

- УП ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ФОРМИРАЊЕ 
ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА ГП-1 НА КП 1889/1, КО ВРУТОК СО НАМЕНА А4.7 - 

КУЌИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СЕЛСКИ ТУРИЗАМ   И 
-УП ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ФОРМИРАЊЕ 

ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА ГП-2 НА КП 967, КО ВРУТОК СО НАМЕНА А4.7 - 
КУЌИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СЕЛСКИ ТУРИЗАМ, КАКО И ДЕЛ ОД КП 1605/1, 

КО ВРУТОК, СО НАМЕНА Е1-ЛОКАЛЕН ПАТ, ВРУТОК 
ОПШТИНА ГОСТИВАР 

 
 
 
 
 
 
ИЗРАБОТУВАЧ: 
Друштво за просторно и урбанистичко планирање 
"ПОЛОГПРОЕКТ-ПРО" доо Гостивар            
 
РАБОТЕН   ТИМ: 
Планери: 
Валентина Попоска, диа, овл.бр. 0.0078 
Сијче Трифуновска,диа, овл.бр. 0.0634 
 
Соработници: 
Васил Петкоски, диа, овл.бр.0.0054 
Елисавета Попоска, миа   
 
НАРАЧАТЕЛИ: 
Мирослав Димчески, Весна Атанасовска и Џавид Османи,  
Гостивар    
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



*"'":,tr
(oqe€evru eH eHxuor h hecor.r 'HgU)

eHrvor 6!02'10'80

e0!0 ,[odg

EHttEo-r 9Z0Z'tOBg :OE I-COHXVE OC 
= 

VfVhg:hf U

HVUU 14)tht1rC14HV9d/(
H:llrvdf HfJ vH Hvuu 14)lctthvu Jfd h rl,thvrHf ut^)ou 14HI)lodu-orhhr9l,lHvgd^

'IhhvrHfw^)toU h)t3HVUu.o)thntc1,lHvgdA 'nsoHvuu titrhhLcnHvsd^ vH 3q{vafl-ogvder
vs oEvdu oc vg^Hlfro lc fhru oJ-oHgvdu vhHlhl,tu wso vH fq{vst4gou oo

9?98899 :C9lff
dvgt4rooJ aveurco: sg"dg g:t,u=U 

=ho-t 
'ut(

(ahhu oloHEedu eH Cglilj h ecedue 'ermhvec 'sleeH)

dearrcol OOU OaU -D;fOdUJOUOU
ec{ed[Heuu oxhl,lr3uHpgdI u oxdorcodu ee oarmfidfi'

VH

14 8OHVUU tl)l h14IC14 HVgdA VH 3cl{V8^Iogvdtt4 Vt
vfiuthnu

:papUex t,t>tods 14 -rdoucxedree oercdarcurr,ryl
'as{edxHegu o}hxrtaHegd^ u osdorcodu ee roHo}eg (Z) splc a! reux ex eeorco sdg

atuo)tc
Drcda h rdoucHvdr vt osrcd3t3t4Hl,fl l

e[uxoUaxeyl exuugAua4









Предлог Проектна програма за изработка на УП вон опфат на Урбанистички план за формирање 
ГП на КП 1889/1, 967 и дел од КП 1605/1, КО Вруток, со намена А1.5, Општина Гостивар 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

 
Друштво за просторно и урбанистичко планирање "ПОЛОГПРОЕКТ-ПРО" Гостивар 

јануари, 2022 

3 

ПРЕДЛОГ ПРОЕКТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА ДВА 
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТИ И ТОА: 

- УП ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ФОРМИРАЊЕ 
ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА ГП-1 НА КП 1889/1, КО ВРУТОК СО НАМЕНА А4.7 - 

КУЌИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СЕЛСКИ ТУРИЗАМ   И 
-УП ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ФОРМИРАЊЕ 

ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА ГП-2 НА КП 967, КО ВРУТОК СО НАМЕНА А4.7 - 
КУЌИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СЕЛСКИ ТУРИЗАМ, КАКО И ДЕЛ ОД КП 1605/1, 

КО ВРУТОК, СО НАМЕНА Е1-ЛОКАЛЕН ПАТ, ВРУТОК 
ОПШТИНА ГОСТИВАР 

 
Нарачатели: Мирослав Димчески, Весна Атанасовска и Џавид Османи,  
                       Гостивар    
 
1. Вовед 
 Согласно Законот за урбанистичко планирање (Сл.весник на РСМ бр. 
32/20), се пристапи кон изработка на Предлог проектна програма за 
изработка на два урбанистички проекти и тоа: -УП вон опфат на 
урбанистички план за формирање градежна парцела на КП 1889/1, КО 
Вруток со намена А4.7-куќи за потребите населески туризам,  -УП вон 
опфат на урбанистички план за формирање градежна парцела на КП 967, 
КО Вруток со намена А4.7-куќи за потребите населески туризам, како и дел 
од КП 1605/1, КО Вруток, со намена Е1-локален пат, Вруток, Општина 
Гостивар. 
 Со оваа Предлог проектна програма треба да се утврдат границата и  
содржината на планскиот опфат, согласно условите прецизирани со Закон, 
кои се однесуваат за предметниот плански опфат за кој е пројавен интерес 
за изработка на два урбанистички проекти и тоа: -УП вон опфат на 
урбанистички план за формирање градежна парцела на КП 1889/1, КО 
Вруток со намена А4.7-куќи за потребите населески туризам,  -УП вон 
опфат на урбанистички план за формирање градежна парцела на КП 967, 
КО Вруток со намена А4.7-куќи за потребите населески туризам, како и дел 
од КП 1605/1, КО Вруток, со намена Е1-локален пат, Вруток, Општина 
Гостивар,  со што општината утврдила дека ќе придонесе за реализација на 
инвестициски проекти од значење за истата.  
 Оваа Предлог проектна програма произлегува од заинтересирани 
физички лица. Со ова програма се овозможаат услови за стимулација на 
вкупниот развиток и привлекување на инвестиции кои се усогласени со 
програмите на потенцијалните инвеститори на градбите, кои имаат јасна 
визија на идната концепција на планското решение за проектниот  опфат, 
неговата функционалност, диспозиција и капацитетот на планираните 
објекти на предметната локација, нивната економска оправданост, 
покриеност со соодветна техничка документација и отпочнување на 
реализација на планот. 
 Сето ова усогласено со анализата која произлегува од 
согледувањето на сите аспекти од постојната состојба во важечките 
плански документи кои го третираат конкретниот плански опфат, и 
овозможува дефинирање на основните поставки и цели на планската 
програма. 
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2.Цели 
 Предлог проектната програма како основна цел ги има зацртано 
насоките на идниот просторен развој со создавање услови за планирање на 
организирани простори со одредување намена на градежните парцели -  
А4.7–куќи за потребите на селски туризам, на КП 1889/1, 967, како и дел од 
КП 1605/1, КО Вруток, со намена Е1-локален пат, Вруток, Општина  
Гостивар и тоа: 
- како што се градби за потребите на селски туризам со алтернативни 
намени како компатибилни на основната намена, планирање на површини 
за градба на објекти со придружни и пратечки содржини, дефинирање на 
оптимални решенија и водови на системот за организирање на основните 
функции, и тоа имајќи ги во предвид природните погодности и 
ограничување и создадениот материјал фонд преку анализа на постојната 
состојба и создавање на основна концепција за планираните површини со 
конкретни идејни просторни, сообраќајни и инфраструктурни решенија. 
            Главна цел на УП вон опфат на урбанистички план е уредување и 
организирање на просторот преку: 
о Одредување на плански опфат во дефинирана зона на опкружување 
по приоритет и етапа на истражување и реализација; 
о Одредување на градежни парцели; 
о Планирање на градежните парцели; 
о Утврдување на параметрите за големината на објектите, врз основа 
на нормите за планирање на објекти; 
о Утврдување на системот на инфраструктурно опслужување на 
планираните содржини и објекти; 
о Приклучок на планскиот опфат со електрична енергија, и друга 
инфраструктура. 
 Изработката на двата урбанистички проекти: -УП вон опфат на 
урбанистички план за формирање градежна парцела на КП 1889/1, КО 
Вруток со намена А4.7-куќи за потребите населески туризам,  -УП вон 
опфат на урбанистички план за формирање градежна парцела на КП 967, 
КО Вруток со намена А4.7-куќи за потребите населески туризам, како и дел 
од КП 1605/1, КО Вруток, со намена Е1-локален пат, Вруток, Општина 
Гостивар, е согласно членот 58, став (6) од Законот за урбанистичко 
планирање, со кое во крајна цел  преку: 
- рационално користење на просторот; 
- максимално вклопување на инфраструктурата и објектите со теренот; 
- оформување на препознатлива амбиентална целина; 
- почитување и заштита на правото на човекот на приватност; 
- почитување и надградување на пејсажните вредности; 
- оформување на културен пејсаж; 
- вградување на пропратни содржини на основната наменска употреба 
на земјиштето; 
- почитување и подигнување на хуманоста во просторот и непречено 
движење на хендикепирани лица; 
- вградување на заштитни мерки; 
- почитување на законските прописи, стандарди и нормативи во 
планирањето; 
- предвидување мерки за заштита и спасување. 
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ќе ги утврди планско-проектните општи и посебни услови, преку параметри, 
кои се потребни за  
• изработување на основени проекти на градбите (ситуација, основи, 
пресек и изгледи на градбата). 
 Овие проекти се потребни во постапката за добивање на Одобрение 
за градење, односно да ги утврди планските услови за изработка на 
основни проекти за градење како и инфраструктурните водови. 
 
3. Содржина 
 Содржината на двата урбанистички проекти: -УП вон опфат на 
урбанистички план за формирање градежна парцела на КП 1889/1, КО 
Вруток со намена А4.7-куќи за потребите населески туризам,  -УП вон 
опфат на урбанистички план за формирање градежна парцела на КП 967, 
КО Вруток со намена А4.7-куќи за потребите населески туризам, како и дел 
од КП 1605/1, КО Вруток, со намена Е1-локален пат, Вруток, Општина 
Гостивар, треба да биде во согласност со членот 58 од Законот за 
урбанистичко планирање (Сл.весник на РСМ бр. 32/20). 
УП- содржи: 
-   Текстуален дел; 
-   Графички дел и  
-  Нумерички дел со податоци сумирани во текстуалниот и графичкиот дел 
на планскиот документ. 
 Содржината на текстуалниот, графичкиот и нумеричкиот дел од 
Урбанистичкиот проект е регулирана со членот 60 од Правилникот за 
урбанистичко планирање (Сл.весник на РСМ бр. 225/20 и 219/21). 
 
Методологија 
 Двата урбанистички проекти: -УП вон опфат на урбанистички план за 
формирање градежна парцела на КП 1889/1, КО Вруток со намена А4.7-куќи 
за потребите населески туризам,  -УП вон опфат на урбанистички план за 
формирање градежна парцела на КП 967, КО Вруток со намена А4.7-куќи за 
потребите населески туризам, како и дел од КП 1605/1, КО Вруток, со 
намена Е1-локален пат, Вруток, Општина Гостивар, се финансираат 
согласно член 62, став (2) од Законот за урбанистичко планирање 
(Сл.весник на РСМ бр. 32/20). 
Постапката на донесување на УП вон опфат на урбанистички план ќе се 
спроведува согласно член 62 од Законот за урбанистичко планирање 
(Сл.весник на РСМ бр. 32/20) како и Правилникот за урбанистичко 
планирање (Службен весник на РСМ бр.225/20 и 219/21). 
При изработка на УП вон опфат на урбанистички план, е применет 
методолошки пристап и постапка согласно Одредбите од Законот за 
урбанистичко планирање (Сл.весник на РСМ бр. 32/20) како и Правилникот 
за урбанистичко планирање (Службен весник на РСМ бр.225/20 и 219/21). 
Методолошкиот пристап има суштинско значење на целокупниот процес 
при изработка на УП вон опфат на урбанистижки план и во суштина 
преставува изработка по фази, почнувајки од анализа на постојната 
состојба,  усвоените принципи за поедини проблеми до создавање на 
основната концепција за планирање на површините и изработка на 
конкретни просторни, сообраќајни и инфраструктурни решенија. 
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4. Граници 
 Границата на проектниот опфат на двата урбанистички проекти: -УП 
вон опфат на урбанистички план за формирање градежна парцела на КП 
1889/1, КО Вруток со намена А4.7-куќи за потребите населески туризам 
(1328,80м2),  -УП вон опфат на урбанистички план за формирање градежна 
парцела на КП 967, КО Вруток со намена А4.7-куќи за потребите населески 
туризам (1281,37м2), како и дел од КП 1605/1, КО Вруток, со намена Е1-
локален пат (60,52м2), Вруток, Општина Гостивар, е затворена полигонална 
линија, и истата ги зафаќа катастарските парцели 1889/1 и 967, како и дел 
од катастарската парцела КП 1605/1, КО Вруток. 
 Големината на планскиот опфат изнесува 0.27ха (2670,69м2). 
 Пристап до градежната парцела е од постоечкиот локален пат кој се 
надоврзува на селска улична мрежа од населеното место с. Вруток. 
 
5.Финансирање 
Нарачателите на проектната документација се Мирослав Димчески, Весна 
Атанасовска и Џавид Османи од Гостивар, застапувано   преку ДПУП 
*Полгпроект-про* доо, Гостивар со телефон за контакт  042/222 500,  кои во 
целост ќе ги сносат трошоците за изработка и донесување на оваа 
Проектна Програма. 
 
 
6. Податоци и информации  
 Сите податоци и информации, потребни за изработка на 
урбанистичкиот план, со кои располагаат надлежните органи согласно 
членот 47 од Законот за урбанистичко планирање (Сл.весник на РСМ бр. 
32/20), се должни да ги достават до Изработувачот на планската 
документација. 
 
 
 
 

 
 
                                     
                                                                                                                                                                                                 

Изработил:                      
Валентина Попоска, диа 

               
 

____________________                                                     
Овластување бр. 0.0078   

 

Место: Гостивар                                                             
јануари, 2022 год. 
                                                 



Прилози кон текстуален дел:
- Имотни листови
- Полномошно



















Razmer 1: 1000

KO: VRUTOK

( datum i mesto )

Br.

A@URIRANA PODLOGA

0813-132/2021

03.12.2021 SKOPJE

TRGOVSKO DRU[TVO ZA GEODETSKI RABOTI

GeOLINK
IN@ENERING

Terenska -Skica na premeruvawe 

ЛЕГЕНДА

BETONSKO @ELEZNA   OGRADA

LINIJA NA PARCELA

ZIDANA   OGRADA

@I^ANA   OGRADA

BETONSKO @I^ANA   OGRADA

SEMAFOR-ZNAK

[AHTI-SLIVNIK

BANDERI

KANDELABRI

@IVA   OGRADA

ZNAK ZA PRIPADNOST

STANBEN OBJEKT

STOPANSKI OBJEKT

POMO[EN OBJEKT

POKRIENA TERASA

OBJEKT VO GRADBA

TRAFOSTANICA

OTKRIENA TERASA

DIVOGRADBA

NOVOIZGRADEN STOPANSKI OBJEKT

NOVOIZGRADEN  STANBEN  OBJEKT

NOVOIZGRADEN POMO[EN OBJEKT

POVR[INA  NA  OPFAT   0.267  ha

GRANICA  NA  OPFAT   

NADMORSKA VISINA

PUMPA ZA VODA 

BROJ NA KATASTARSKA PARCELA

BROJ NA DETALNA TO^KA

SNIMENA FAKTI^KA SOSTOJBA

HIDRANTI ,ZATVARA^I

POMO[NA TO^KA PARKOVSKO ZELENILO

[UMA

PASI[TE

LOZJE

GRADINA

PODRA^JE NA SNIMAWE   1.029 ha

Izgotvil-geod.stru~no lice:
Goran PecanoskiSkopje 04.12.2021 god.

mesto i datum                                                                    М=1:1000

             ОПШТИНА ГОСТИВАР

„ПОЛОГПРОЕКТ-ПРО“ ДОО

ДРУШТВО ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ

Г О С Т И В А Р

УПРАВИТЕЛ:

Валентина

Попоска,диа

ПЛАН:

ПРИЛОГ:

ФАЗА:

РАЗМЕР:
ТЕХ.БР.

ДАТА: ПРИЛОГ:

РАБОТЕН ТИМ:

УП

ПЛАНЕР:
СОРАБОТНИК:

Елисавета Попоска, миа

Васил Петкоски, диа,овл.бр.0.0054

Валентина Попоска, диа, овл.бр. 0,0078

јануари, 2022г.

ДОНОСЕВАЧ:

Сијче Трифуновска, диа, овл.бр. 0.0634

ОПШТИНА ГОСТИВАР

ПРИЛОГ:

07/22

ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА

АЖУРИРАНА ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА

АЖУРИРАНА ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА

- Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за формирање ГП-1 на КП 1889/1, КО Вруток

- Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за формирање ГП-2 на КП 967, KO Вруток,

  со намена А4.7-куќи за потребите на селски туризам,

  како и дел од КП 1605/1, КО Вруток со намена Е1-локален пат

ЛЕГЕНДА:

1:1000

У-1.1 ГРАНИЦА НА ПРОЕКТЕН ОПФАТ  П=0.27ха (2670.69м2)

НАРАЧАТЕЛ:
Мирослав Димчески, Весна Атанасовска и Џавид Османи, Гостивар

2
1 7486710.598    4624399.415     728.70
T HY Kt

3
4

A4.7-  ku}i za potrebite na              

selski turizam P=2610.17m2

1

2

3
4

56

7

8

6
5

7
8

7486721.720    4624407.266     723.38
7486719.310    4624456.230     723.61
7486681.227    4624461.750     734.58
7486678.788    4624487.911     740.10
7486651.033    4624485.693     746.80
7486649.172    4624440.181     740.98
7486687.780    4624453.700     731.80

A4.7

A4.7

У-1.1 ГРАНИЦА НА ПРОЕКТЕН ОПФАТ:

- за ГП-1 на КП 1889/1 со П=0.13ха (1328.80м2)

- за ГП-2 на КП 697......со П=0.13ха (1281.37м2)

  

    - Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план

за формирање градежна парцела
 

ГП-1 на КП 1889/1, КО ВРУТОК

       - Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план

      
за формирање градежна парцела

 

ГП-2 на КП 967, КО ВРУТОК

                  

со намена А4.7-куќи за потребите на селски туризам

       и дел од КП 1605/1, КО Вруток со намена Е1-локален пат

                                        УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ

E1.1-  soobra}aјни иnfrastrukturi
- lokalni pati{ta P=60.52m2
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