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1. ВОВЕД
Согласно член 25 од Законот за урбанистичко планирање (Сл.весник на РСМ бр.
32/20), се пристапи кон изработка на Планска програма за изработка на ИЗМЕНМА И
ДОПОЛНА НА ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА БЛОК 32, КО ТЕТОВО,
ПЛАНСКИ ПЕРИОД 2021-2026. Со оваа Планска програма се утврдува границата и
содржината на планскиот опфат, согласно условите прецизирани со Законот за
урбанистичко планирање (Сл.весник на РСМ бр. 32/20) кои се однесуваат за
предметниот плански опфат за кој е пројавен интерес за изработка на ИЗМЕНМА И
ДОПОЛНА НА ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА БЛОК 32, КО ТЕТОВО,
ПЛАНСКИ ПЕРИОД 2021-2026, а општината утврдила дека ќе придонесе за
реализација на инвестициски проекти од значење за истата.
Оваа програма произлегува од прифатената иницијатива бр.10-5471/2, од
28.05.2021г, за изработка на ДУП за Блок 32, КО Тетово, од донесувачот на планската
документација - Општината Тетово. Со ова Програма треба да се овозможи
стимулација на вкупниот развиток и привлекување на можни инвеститори на различни
објекти усогласена со Програмата на потенцијалниот инвеститор на градбите, кој има
јасна визија на идната концепција на планското решение за планскиот опфат, неговата
функционалност, диспозиција и капацитет на планираните објекти на предметната
локација, нивната економоска 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 важечките плански документи кои го третираат планскиот опфат,
овозможуваат дефинирање на општите поставки и цели на планската програма.
Основа за изработка на деталниот урбанистички план е:
- Прифатена Иницијатива за изработка на урбанистички план, бр.10-5471/2, од
28.05.2021год
- Геодетска подлога за планскиот опфат, како и
- Планска програма која треба да биде одобрена од Доносителот на планот,
Општина Тетово.
ИЗМЕНМА И ДОПОЛНА НА ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА БЛОК 32, КО
ТЕТОВО, ПЛАНСКИ ПЕРИОД 2021-2026, треба да се изработи согласно Законот за
урбанистичко планирање (Сл.весник на РСМ бр. 32/20), Правилникот за урбанистичко
планирање ("Сл.весник на РСМ", бр. 225/20), како и други важечки прописи и нормативи
од областа на урбанизмот.
При изработка на ИЗМЕНМА И ДОПОЛНА НА ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА
БЛОК 32, КО ТЕТОВО, ПЛАНСКИ ПЕРИОД 2021-2026, треба да бидат почитувани сите
податоци и информации добиени од органите на државната управа и другите субјекти.
2.

ЦЕЛИ

Планската програма како основна цел ги има зацртано насоките на идниот
просторен развој со создавање услови за планирање на организиран простор со
одредување намена на градежните парцели со алтернативни намени како
компатибилни на основната намена која е дефинирана со плански документи,
планирање на површини за градба на објекти, 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 ИЗМЕНМА И ДОПОЛНА НА ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА
БЛОК 32, КО ТЕТОВО, ПЛАНСКИ ПЕРИОД 2021-2026 е уредување и организирање на
просторот преку :
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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 ДУП има 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
да ги утврди планско-проектните општи и посебни услови, преку параметри, кои се
потребни за изработување на основен проект за градба (ситуација, основи, пресеци и
изгледи на градбата) кога на конкретната градежна парцела е утвдена една површина
за градба.

СОДРЖИНА

Содржината на ИЗМЕНМА И ДОПОЛНА НА ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА
БЛОК 32, КО ТЕТОВО, ПЛАНСКИ ПЕРИОД 2021-2026, ќе се изработи во согласност со
членот 13 од Законот за Урбанистичко планирање (Сл.весник на РСМ бр. 32/20),
Правилникот за урбанистичко планирање ("Сл.весник на РСМ", бр. 225/20), како и други
важечки прописи и нормативи од областа на урбанизмот.

ИЗМЕНМА И ДОПОЛНА НА ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА БЛОК 32, КО
ТЕТОВО, ПЛАНСКИ ПЕРИОД 2021-2026, се донесува за плански опфат кој се наоѓа во
граници на Генералниот урбанистички план на град Тетово, донесен со Одлука бр. 07430/3 од 16.04.2003год, како и во границите на Детален урбанистички план за Блок 32,
Тетово, и истиот содржи:
- Графички приказ на планските решенија на опфатот
- Текстуален дел со услови и одредби за градење и;
Нумерички дел со билансни показатели за планскиот опфат и за инфраструктурата.
Содржината на текстуалниот, графичкиот и нумеричкиот дел од урбанистичкиот план е
регулирана со членот 13 од Законот за урбанистичко планирање (Сл.Весник на РСМ
бр.32/20).
Доколку во планскиот опфат постојат споменици, споменички целини или др.
Заштитени добра со статус на културно наследство, ДУП треба да содржи детални
параметри за заштита на недвижното културно наследство.
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3. МЕТОДОЛОГИЈА
Основа за изработка на ИЗМЕНМА И ДОПОЛНА НА ДЕТАЛЕН
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА БЛОК 32, КО ТЕТОВО, ПЛАНСКИ ПЕРИОД 2021-2026, ке
биде стратегијата за развој и наменската употреба на земјиштето според оваа Планска
програма и според Изводот од Генералниот урбанистички план на град Тетово, донесен
со Одлука бр. 07-430/3 од 16.04.2003год , како и Детален урбанистички план за Блок 32,
Тетово. Урбанистичкиот план да се изработи врз основа на методологијата, која
произлегува од одредбите утврдени со Законот за Урбанистичко планирање (Сл.весник
на РСМ бр. 32/20) и подзаконските акти кои произлегуваат од него и други Закони и
подзаконски акти кои ја допираат оваа област.
Планот се изработува во фаза Нацрт и Предлог План. На Нацрт планот согласно
со Законот се врши Стручна Ревизија, чии забелешки се вградуваат во планскиот
документ. Општината е должна да спроведи јавна презентација и јавна анкета на начин
и постапка согласно со членот 27 од Законот за урбанистичко планирање (Сл.весник на
РСМ бр. 32/20).
4. НАМЕНА
После извршеното теренско разгледување на предметниот плански опфат, се
констатира дека во истиот постојат изградени објекти со основната класа на намена А1
- домување во станбени куќи, А2 - домување во станбени згради и Е1-сообраќајни,
линиски и други инфраструктури, и каде што и самите парцели даваат можност за
просторен развој и унапредување во рамките на законската регулатива. На тој начин ќе
се овозможи порационално искорисување на просторот односно рационално
распоредување на основните со компатибилните намени во планскиот опфат, и воедно
водење посебно внимание на заштита на животната средина.
Групи на класа на намена, со класа на намени за изработка на ДУП се:
А2 - домување во згради,
Б2- големи единици за трговија,
Е1/-сообраќајни, линиски и други инфраструктури
Дефинирани согласно член 77 од Правилникот за урбанистичко планирање ("Сл.весник
на РСМ", бр. 225/20) и со можност за вградување на компатибилни класи на намена на
основната, во рамки на дозволениот процент од Правилникот за урбанистичко
планирање ("Сл.весник на РСМ", бр. 225/20).
5. ГРАНИЦИ
Планскиот опфат за ИЗМЕНМА И ДОПОЛНА НА ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАН ЗА БЛОК 32, КО ТЕТОВО, ПЛАНСКИ ПЕРИОД 2021-2026, се наоѓа во границите
на постојниот ДУП за Блок 32, Тетово. Границата на планскиот опфат е затворена
полигонална линија, и истата оди по осовините на постојните, односно планираните
улици, согласно:
-

Детален урбанистички план за Блок 32, Тетово

Границата на планскиот опфат е затворена полигонална линија и истата оди по
осовината на улиците и тоа: Започнува од крстосницата на ул. “Илирија” со ул. “Видоја
Смилески Бато”, продолжува кон североисток по ул. “Видоја Смилески Бато” и оди се
до пресекот со ул. “Методија Андонов Ченто” (Борис Кидрич), свртува кон севеозапад
по ул.”Методија Андонов Ченто” (Борис Кидрич) и оди се до пресекот со Станбена улица
“120”, свртува кон југо-запад по Станбена улица “120” и оди се до пресекот со ул.
“Илирија”, свртува кон југоисток по ул. “Илирија” и оди се до пресекот со ул. “Видоја
Смилески Бато”, каде што и започнува.
Големината на планскиот опфат изнесува пириближно 4.60 ха.(46044,50м2)
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7. ФИНАНСИРАЊЕ
За реализација на овој Урбанистички план не се потребни средства од буџетот
на Општина Тетово, како доносител на планската документација.
Инвеститорите, односно иницијаторите за изработка на овој Урбанистичкли
план, во целост ќе ги сносат трошоците за изработка, ревизија и донесување на
деталниот урбанистички план.
Инвеститори на овој ДУП се приватни лица.
6. ПОДАТОЦИ И ИИНФОРМАЦИИ
Податоците и информациите потребни за изработка на урбанистичкиот план со
кој располагаат надлежните органи, по брање на изработувачот на планот, се
доставуваат до изработувачот во определениот рок согласно членот 47 од Законот за
урбанистичко планирање (Сл.весник на РСМ бр. 32/20).
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- granica na katastarska parcela
- promena
- asfaltiran pat
- granica na UB 32 (p= 4.60ha)

бул
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рИ
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ија

- opfat na a`urirawe(p=6.54ha)
- stanben objekt
- deloven objekt
- stanbeno-deloven objekt

- trafostanica
- el. bandera
- ormar za el. napojuvawe
- kandilabra
- telefonski stolb
- snimena to~ka na teren

- pomo{ni objekti
- star objekt koj na lice mesto ne postoi

- {ahta
- drvo
- decimetarska mre`a
UPRAVITEL:

GEOPLANJF

Dru{tvo za geodetski uslugi i in`enering
GEOPLAN - JF Dooel Tetovo

OBJEKT:

GEOPLAN - JF Dooel. Tetovo
DPTU RENOVA DOO, s.Xep~i{te
Urban blok 32, KO TETOVO 1

FAZA:
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Република Северна Македонија
Општина Тетово
Дервиш Цара,68
1200,Тетово

Republika e Maqedonisë së Veriut
Komuna e Tetovës
Dervish Cara, 68
1200,Tetovë

urbanism@tetova.gov.mk
Сектор за урбанизам
и управување со градежно земјиште
Бр.Nr. 10-5173/2 27.05.2021

Sektori për urbanizëm
dhe menaxhim me tokën ndërtimore

До:
ПОЛОГПРОЕКТ-ПРО, ДОО
Гостивар

Dorëzuar te:
POLLOGPROEKT-PRO, SHPK
Gostivar

ПРЕДМЕТ: Известување

LËNDA: Njoftim

Почитувани,
Комисијата за урбанизам при општина Тетово врз основа
на член 39 од Законот за урбанистичко планирање
("Службен весник на РСМ" бр.32/2020) во врска со
Вашето барање, заведено со архивски бр. 10-5173/1 од
18.05.2021 год. која се однесува на иницијатива за
изработка на урбанистички проект за вон опфат на
урбанистички план за формирање градежна парцела на
КП 447 и 449 KO Лавце со намена А4, Ве известуваме
дека Вашата иницијатива не се прифаќа.
Комисијата за урбанизам при општина Тетово ја разгледа
доставената иницијитива и констатира дека нема
катастарски регистриран пристапен пат и во согласно
Законот за просторно и урбанистичко планирање
("Службен весник на РСМ" бр.32/2020) и Правилникот за
стандарди и нормативи за урбанистичко планирање
(“Службен весник на РСМ „бр. 225/2020) иницијативата
не се прифаќа.

Të nderuar,
Komisioni për urbanizëm i komunës së Tetovës, bazuar në
nenin 39 të Ligjit për planifikim urbanistik (“Gazeta zyrtare e
RSM-së” nr. 32/2020) lidhur me kërkesën Tuaj, të evidentuar
me nr.arkivor 10-5173/1 dt. 18.05.2021 vj. që i referohet
iniciativës për përpunimin e projektit urbanistik jashtë
përfshirjes për plan urbanistik për formimin e parcelës
ndërtimore në PK 447 dhe 449 KK Llacë me destinim A4,
Ju njoftojmë se iniciativa Juaj nuk pranohet.
Komisioni për urbanizëm i komunës së Tetovës, e shqyrtoi
iniciativën e dorëzuar dhe konstatoi se nuk ka të rregjistruar
rruge kadastrale për qasje dhe në bazë të Ligjit për planifikim
urbanistik dhe hapësinor (“Gazeta zyrtare e RSM së” nr.
32/2020) dhe Regullores për standarde dhe normative për
planifikim urbanistik ("Gazeta zyrtare e RMV " nr. 225/2020)
inicijativa nuk pranohet.

Градоначалник / Kryetar,
Теута Арифи /Teuta Arifi
Комисија за урбанизам/
Komisioni për urbanizëm
1. Бушра Зејнели-преседател
Bushra Zejneli-kryetar
2. Виолета Ј. Стевчевска-член
(со овластување бр.0.0530 издадено на 22.10.2020)

Violeta J.Stevçeska-anëtar
(me autorizim nr.0.0530 të lëshuar me dt .22.10.2020)

3. Иво Ѓорѓиев - надворешен член
(со овластување бр.0.0101 издадено на 16.10.2020)

Ivo Gjorgjiev- anëtar i jashtëm
(me autorizim nr.0.0101 të lëshuar me dt . 16.10.2020)

4. Афродита Абдиу- надворешен член
Afrodita Abdiu - anëtar i jashtëm
5.Абдираим Синани-надворешен член
(со овластување бр.0.0562 издадено на 24.01.2017)

Abdiraim Sinani-anëtar i jashtëm
(me autorizim nr.0.0562 të lëshuar me dt . 24.01.2017)
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