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КОПИЈА ОД ЛИЦЕНЦА ЗА ИЗРАБОТУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ 
 

 
 



 
Врз основа на одредбите од Законот за урбанистичко планирање (сл.в. на РСМ бр.32.20), 
а во врска со изработката на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА 
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН согласно член 58, став (6) од Законот за урбанистичко 
планирање (сл.в. на РСМ бр.32/20) за градба со намена А.4.3 - викенд куќи и други 
објекти за времено сместување на КП бр. 567/2, КО Нижеполе, ОПШТИНА БИТОЛА, 
изработувачот ДООЕЛ АРХИНОВА - Битола го издава следното: 
 
 

РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПЛАНЕРИ 
 
 
За изработка на проектна програма за УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА 
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН согласно член 58, став (6) од Законот за урбанистичко 
планирање (сл.в. на РСМ бр.32/20) за градба со намена А.4.3 - викенд куќи и други 
објекти за времено сместување на КП бр. 567/2, КО Нижеполе, ОПШТИНА БИТОЛА, 
се назначува: 
 
Планер: д-р Анастасија Трајковска д.и.а. со овластување бр. 0.0457 
Планер: Маријана Стефановски д.и.а. со овластување бр. 0.0140 
Планер: м-р Даниела Стефановски д.и.а. со овластување бр. 0.0695 
 
 
 
Напаомена: 
Планерот е должен, проектната програма да ја изработи согласно одредбите од 
Законот за урбанизам (сл.в. на РСМ бр.32/20), Правилникот за урбанистичко планирање 
(сл.в. на РСМ бр,225/20, 219/21 и 104/22), како и другите важечки прописи и нормативи 
од областа на урбанизмот во РСМ. 
 
 
 
 
 
 

Управител: 
Маријана Стефановски д.и.а 
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ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ   
 
 

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА 
ЗА ИЗРАБОТКА НА 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН,  
согласно член 58, став (6) од Законот за урбанистичко планирање (сл.в. на РСМ бр.32/20), 

 за градби со намена А.4.3 - викенд куќи и други објекти за времено сместување на 
 КП бр. 567/2, КО Нижеполе, ОПШТИНА БИТОЛА 

 
 
 

ВОВЕД 
 
Изработката на проектната програма за урбанистички проект вон опфат на 

урбанистички план согласно член 58, став (6) од Законот за урбанистичко планирање 
(сл.в. на РСМ бр.32/20), за уредување на земјиште со намена А.4.3 - викенд куќи и други 
објекти за времено сместување на КП бр. 567/2, КО Нижеполе, Општина  Битола, е врз 
основа на член 62 од Законот за урбанистичко планирање (сл.в. на РСМ бр.32/20) и 
истaтa претставува законска обврска. 

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план согласно член 58, став (6) од 
Законот за урбанистичко планирање (сл.в. на РСМ бр.32/20), за уредување на земјиште 
со намена А.4.3 - викенд куќи и други објекти за времено сместување на КП бр. 567/2, 
КО Нижеполе, Општина  Битола, ќе се изработи врз основа на Законот за урбанистичко 
планирање (сл.в. на РСМ бр.32/20) и Правилникот за урбанистичко планирање (сл.в. на 
РСМ бр.225/20, 219/21 и 104/22), Условите за планирање на просторот кои произлегуваат 
од Просторниот план на РСМ добиени од Агенција за планирање на просторот со тех. 
бр. Y15222 како и останатата законска и подзаконска регулатива која се однесува на 
конкретната намена.  

 

 ОПИС НА ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ 
 
На земјиштето опфатено со проектниот опфат на урбанистичкиот проект се формира 

градежна парцела која согласно член 54, став (4) од Законот за урбанистичко планирање 
(сл.в. на РСМ бр.32/20), го задржува статусот на земјоделско, шумско или друго земјиште 
(ливада), што го имало и пред одобрувањето на урбанистичкиот проект. Спроведувањето 
на конкретниот урбанистички проект ќе биде согласно актуелниот Закон за градење и 
другата важечка законска регулатива од областа на градежништвото. 

Проектниот опфат е согласно границите на КП бр. 567/2, КО Нижеполе. Површината 

приближно 16km западно од центарот на градот Битола, односно 1.5km од село 
Нижеполе. 

 

на проектниот опфат изнесува 2878m2, а истиот е лоциран на оддалеченост од 



Границата на проектниот опфат подетално може да се опише на следниот начин: 
- на севeр граничи со: КП бр. 560, и во многу мал дел со КП бр. 546 
- на исток граничи со: КП бр. 548 
- на југ граничи со: КП бр. 577/1 и КП бр. 568 
- на запад граничи со: КП бр. 567/1 и во мал дел со КП бр. 733/2 

Во парцелата се пристапува преку локален пат за село Нижеполе и истиот до 
градежната парцела ќе биде обезбеден од катастарската парцела 733/2 (култура – 
патишта, сопственост на РСМ). 

Границата на проектниот опфат е прикажана со линија која ги поврзува сите 
прекршни точки по X и Y координатите: 

 

точка НВ X координата Y координата позиција 
1 163 1144.28 4540007,0300 520558,6700  
2 156 1142.05 4540008.9400 520579.8200  
3 136 1138.91 4539979.9689 520.608.0578  
4 154 1137.34 4540019.3700 520613.920  
5 153 1136.24 4540023.9000 520622.1000  
6 152 1135.80 4540024.2100 520624.0100 најсеверна точка 
7 153 1133.39 4540004.0500 520638.4600  
8 127 1133.91 4540016.5006 520.634,0941 најисточна точка 
9 151 1135.64 4539972.8400 520642.1800  
10 150 1137.74 4539956.6600 520626.9900  
11 147 1139.35 4539950.4500 520615.7500  
12 144 1139.63 4539950.2900 520611.290 најјужна точка 
13 169 1140.78 4540007.5700 520588.5900  
14 166 1144.95 4540002.3100 520556.0900 најзападна точка 

 
 ПРОЕКТНИ БАРАЊА ЗА ГРАДБИТЕ ВО РАМКИТЕ НА ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ 

 
Основна цел на изработувањето на овој урбанистички проект е формирање на 

градежна парцела со намена А.4.3 - Викенд куќи и други објекти за времено 
сместување. 

Имено, поднесувачот на оваа проектна програма „Преда Плус“, имајќи во предвид 
дека Битола е втор центар за ИТ кадри во РС Македонија, има цел да поддржи иновативен 
еко-систем за поддршка на вработување на ИТ млади таленти преку понуда за заедничко 
живеење и заеднички работен простор на дигитални номади, фриленсери, стартапи со 
меѓународно искуство. Токму во контекст со тоа, има потреба од изградба на простор за 
заедничко живеење и работење, блиску до природата како што е Нижеполе.  

На овој начин ќе се стимулира културата за претприемништво која е предводена од 
иновации преку практикување на вакви нови алатки, кои водат до зголемување на 
вработеноста на младите. 

Општа цел на овој урбанистички проект е да се обезбеди една просторна единица со 
намена А.4.3 - Викенд куќи и други објекти за времено сместување,  согласно член 
58(6) од Законот за урбанистичко планирање (сл.в. на РСМ бр.32/20) класа на намена и 
соодветни комплементарни и компатибилни намени согласно член 77, 79, 80 и 81 од 
Правилникот за урбанистичко планирање (сл.в. на РСМ бр.225/20, 219/21 и 104/22). 



Со овој урбанистички проект, согласно потребите на инвеститорот, основна намена 
на просторната единица се предвидува да биде А.4 - времен престој, односно поткласа 
А.4.3. - викенд куќи и други објекти за времено сместување, користејќи ја можноста за 
предвидување на комплементарни и компатибилни намени согласно важечката 
легислатива. 

Со цел да се збогати просторно - функционалниот и типолошкиот карактер на 
просторот и објектите наменети за примарни функции, предвидено е основната намена, 
согласно член 80(5) од Правилникот за урбанистичко планирање (сл.в. на РСМ 
бр.225/20), да се дополни со  следните комлементарни намени: 

- Внатрешен сообраќај и паркирање; 
- Зеленило и рекреативна намена; 
- Неопходна комунална инфраструктура; 
- Угостителски функции и прехрана, согласно тоа, што се работи за заедничко 

домување, односно привремен престој; 
Како компатибилни намени согласно член 83(4) од Правилникот за урбанистичко 

планирање (сл.в. на РСМ бр.225/20) се предвидени некои класи на намена Б1 - мали 
единици за комерцијални и деловни дејности што не ја загрозуваат основната намена 
како: 

- Б.1.1 - дуќани, занаетчиски дуќани, продавници за мали прибори, опрема, делови 
и потреби за домаќинство (точниот процент ќе биде дефиниран со идејниот 
проект); 

- Б.1.3 - продавници за храна, минимаркети, гранапи и други продавници (точниот 
процент ќе биде дефиниран со идејниот проект); 

- Б.1.10 - канцеларии за консалтинг и други услуги (точниот процент ќе биде 
дефиниран со идејниот проект); 

- Б.1.13 - мали медицински и стоматолошки општи ординации (точниот процент ќе 
биде дефиниран со идејниот проект); 

Точниот процент на компатибилни намени ќе биде дефиниран со идејниот проект, 
но најмногу до 40%, согласно член 81(2) од Правилникот за урбанистичко планирање 
(сл.в. на РСМ бр.225/20), за да не се смени карактерот и начинот на употреба на 
просторната единица. 

Со предвидената изградба на објектите со намена А.4.3, нема да се предизвика 
загадување на животната средина. Сите предизвикани влијанија на истата ќе бидат во 
согласност и со целосно почитување на важечката законска регулатива од областа на 
заштитата на животната средина, Условите за планирање на просторот и издаденото 
Решение од Министерството за животна средина и просторно планирање. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 ПРОЕКТНИ БАРАЊА ЗА ИНФРАСТРУКТУРАТА 
 

Потребната инфраструктура, треба да биде во согласност со предвидената класа 
на намена А.4.3 - Викенд куќи и други објекти за времено сместување. Приклучните 
точки на основните водови потребно е да се дефинираат во согласност со податоците, 
информациите и мислењата од државните органи, институции, установи и правни лица 
кои вршат јавна надлежност согласно член 46 од Законот за урбанистичко планирање 
(сл.в. на РСМ бр.32/20). 

 
 
 
 
 

 

Битола 

Изработил: 
Д-р Анастасија Трајковска д.и.а 

Овластување бр.0.0457 
    

 Заверува барател на одобрување на Урбанистички проект 
ПРЕДА ПЛУС – Битола 

Маријана Милевска 
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ГРАФИЧКИ ДЕЛ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-ИМОТЕН ЛИСТ (Л.1) 

 
 

 



 

-ИМОТЕН ЛИСТ (Л.2) 

 
 



-ИЗВОД ОД КАТАСТАРСКИ ПЛАН  

 

 

 



- ИЗВАДОК ОД ossp.katastar.gov.mk ЗА МЕСТОПОЛОЖБАТА НА ОПФАТОТ 

 

 
Сл.1 -  МЕСТОПОЛОЖБА НА КО НИЖЕПОЛЕ ВО ОДНОС НА БИТОЛА 

  
Сл.2 и Сл.3 - местоположба на анализираниот опфат во однос на КО НИЖЕПОЛЕ 
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Peny6nriKa CeBepra Ma(eAoHlria

Munlrcrepcrro :a xrlBorHa cpeAr{Ha

Il npocTopHo rlraHI4paI6e

Republika e MaqedonisE sE Veriut

Ministria e Miedisit Ietesor
dhe Planifikimit HaPEsinor

CEKTOP 3A TIPOCTOPHO IIJIAHI,{PAIbE

Apx.6p. Y lll - 15 127 4 I 2022

Aara: .....1.1..-i7-.ffi

Bp: ocHosa Ha qJIeH 88 o4 3arcouor 3a olrruTa ynpaBHa nocranKa ("Cny>n6en BecHI4K

,I p.nyOrrn" MaxegoHula" 6p. Dal$), KaKo t't Bp3 ocHoBa Ha r{reH 42' cras 1 u

;;; r;; il;Hor 3a yp6;Huciraqro'nniur'rparbe ("Gvx6eH BecHuK Ha Peny6nl4Ka

Maxe4onr.ria" 6p.32lZbi,a Bo BpcKa co qrleH 4, crae 3 oA 3aKoHor 3-a cnpoBeAyBalbe

Ha flpocropHr.Ior n.,ran ua Peny6luxa MaKeAoHI'ria ("Cnyx6en BecHI'IK Ha

Peny6iurca Mane4ouraia" 6p. 3910a)' MuHl4crepor 3a xuBorHa cpeAI4Ha u

npOCTOpHo nrIaHrIpalbe, rO AoHeCe CneAHoTO:

PEIIIEH14E
3a ycnoBH 3a nnaHHparbe Ha rrpocropor

1. Co oea PeueHrae Ha on rrr4Ha Buroaa ir ce urganaar Ycaosfi 3a nnaHuparbe Ha

rpocropor aa n:rpa46a ua o6ierr 3a BpeMeH rpecroi - BuKeHA ry(a' ua Ktl 567 12'

KO Hrxenone, Onruruna 6urona.

Bxynnara nospuuHa Ha rr;raHcKtlor ontlar uauecyna 0,29 xa'

2. Ycrosure 3a nraHllpalbe Ha npocropor oA roqKa 1Ha osa PeureHue' u3pa6oreHl'l

og AreHIluiara 3a nJlaHl4palbe ni npocropor co rex' 6p' Y15222 ce cocraBeH Aen Ha

PeureHnero.
3. Ycrosure 3a nllaHl4palbe Ha npocropor:a u:rpag6a Ha o6iexr 3a BpeMeH npecro)

- BuKeH,q r<y(a, Ha Ki 567 12,l(O Hrzntenole, onurrusa Euro;ra, co.qpxar orrlrr{ 14

noa"Oru oipeg6u, HacoKI'I u pelxeHllia u 3aKryrlHfi corneAyBarba co o6np:yaaura

aKTrBHocr oA IrJIaHCKara 4o*yr"rraqria o4 norucoxo Hlrno u rpa$uqKl4 npr,trto3lt

Kou npercraByraar I4soog oA nnaHor.
4. Co qer ga ce o6ee6e4l4 3aIIrrI'ITa I't yHanpeAy-Balbe Ha )KuBorHara cpeAI4Ha npu

u:pa6orra Ha rIJraHCKara 4onyt"rrr"qr1" notpt6no e Aa ce noql4Tynaar o4pe46ure

nptnrrrru* Bo 3aKoHor =i'*ruorrr.l-64,1,,u. t-'q1*6eH secHux na PM" 6p'53105'

sitol.iiJoz. t5e lo1, 83los, ielto, rzilto,51111.1i3112, e3113,187113, 421r4, 44115,

l2i ll5, lg2l15 u 39116\ KaKo u noA3aKoHCKI4re aKru AoHeceHI'I Bp3 ocHoBa Ha

14CTI{OT.

OEPA3/IO)KEHI4E

OnutruHa Burona, Bp3 ocHoBa Ha qJIeH 42, ctas 1 og 3arouor :a
yp6auucrravxo flnaHupane ("C-rlyx6et BecH K na Peny6llxa Man-e-1onl.la" 6n'

i5ilo), 
"ot""ce 

6apan e npeny e-yp6aHu3aM, co 6poi na nocrarra Yll 42147' lo

MqsrcrepcrBo :a xrBorHa.PeAttHa
, npocropHo nnaHxpalre Ha

Peny6rrI(a CeB€pHa Mal(€AoHBia

+389 2106 212

www.moepp.gov.mk
flnolllaan ,npe.Bera 6oropoan'ra" 6p.3' Cxonie

Peny6nrxa C€BePtra MarcAoHria



AreHqujara 3a rrjraHupaHre Ha npocTopor 3a r43AaBaHre Ha Ycaosu 3a IInaHUpaE'e

Ha npocropor:a ra:rpag6a Ha o6lexr 3a BpeMeH npecroi - Br{KeHA rcy(a, na I{[l
567 l2,KO Hu>renore, Onurruna Burola.

Cor.nacno qreu 42, cran B og HCToHMeHlror :aroH, Arenqu jara :a uaHuparre
Ha npocropor ru u:pa6oru Vclooure 3a nnaHl4palbe Ha npocropor ra u:rpag6a ua

o6ierr :a up"r"n npecroi - BI4KeHA xy(a, ua Kn 567 12,l{O Huxenone, Onurrr'rHa

Buroaa r4 rt{ AocTaBu go MnHucrepcTBoTo 3a }KUBOTHa CpeAuHa x [pocTopHo

rJ'raHrlpaH,e no4 6p. YIII-15 127 4 I 2022 o A 05.07.2022 ro,qr'rHa.
ycrosure 3a n:raHltpaE e Ha flpocropor :a u:rpa46a na o6ierr 3a BpeMeH

npecroj - BLTKeHA xy(a, ua IrrII 567 12' KO Hraxenoae, Onurruna Erro'na
npeTcTaByBaaTBJIe3HHnap.IMeTp[lrcMepHxllxnpxnnaHfipa}beToHallpocTopoTI,I
nocTaByBalbeTo Ha rrnaHcKr,rTe KoHqelqr,rH r{ peuleHr,ria no cure o6nacrn
peneBaHTHlI 3a UIaHXparbeTo Ha npocTopoT.

3arcnyvHxre corneAynan a, ge$llHupaHfi Bo Yc;ronltre 3a flnaHupaH']e Ha

npocropoT Kou npou3neryBaaT oA flpocropuuor rrraH Ha Peny6-nuxa Maxegouuja
npeTcTaByBaar o6sp:ynauxr4 aKTr4BHOCTr4 BO rroHaTaMo[rHoTo nflaHHpa]be Ha

npocropor.- 
Bp: ocHoBa Ha ropeHaBeAeHoro, a corrlacHo'{neH 88 o4 3arouor 3a onllrra

ynpaBHa 
' .ro.t"nn, ("C,'r. secHlax Ha Peny6.nura Mare4oHuia" 6p' 124115)'

Muuucrepcrnoro 3a )Kt.rBorHa cpeArrHa u npocropHo nnaHrrpaH']e ro AoHece oBa

Peuresue 14 oAnyq14 KaKo Bo AI4cno3urr{Bor.

IIPABHA IIOYI(A: llporun pelxeHnero 3a

MOXe Aa Ce noBeAe ynpaBeH cnop npeA
npueMoT Ha pe[IeHueTo.

yCJtoBI4 3a nflaHnpaH,e Ha npoCTOpoT

HaAne)KeH cyA Bo poK o4 15 4ena o4

NO OB,'IACTYBATbE HA MI4HI4CTEP
OBOAhTEJI HA CEI{TOP

.Q:fumj'r :'1 t Mii$l
io'tr;g11g11

Ogo6pru: Corua Oypf uuo<a

ry*

Nebi
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