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ПРОЕКТНА ПРОГРАМА
ЗА

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ
ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО

НАМЕНА СТАНБЕНИ КУЌИ ВО СОСТАВ
НА СЕЛСКИ СТОПАНСКИ ДВОР

НА КП бр.497,
КО ПРОСЕНИКОВО

ОПШТИНА СТРУМИЦА

Т.бр.2137-1/20

СЕПТЕМВРИ–2021г.





Правна поука: Против овој реален акт може да се изјави приговор до Централниот регистар на 
Република Северна Македонија во рок од 8 дена од денот на приемот.

СОПСТВЕНИЦИ

ЕМБГ/ЕМБС: 1109957465027

Име и презиме/Назив: АЛЕКСАНДРА ЕДРОВСКА

Адреса: СПИРО ЗАХОВ бр.5/14 СТРУМИЦА, СТРУМИЦА

Тип на сопственик: Основач/сопственик

Паричен влог MKD: 0,00

Непаричен влог MKD: 326.300,00

Уплатен дел MKD: 326.300,00

Вкупен влог MKD: 326.300,00

Вид на одговорност: Не одговара

ДЕЈНОСТИ

Приоритетна дејност/
Главна приходна шифра:

71.11 - Архитектонски дејности

ОПШТА КЛАУЗУЛА ЗА БИЗНИС

Евидентирани се дејности во надворешниот промет

Други дејности: .

ОВЛАСТУВАЊА

Овластени лица

ЕМБГ: 1109957465027

Име и презиме: АЛЕКСАНДРА ЕДРОВСКА

Адреса: СПИРО ЗАХОВ бр.5/14 СТРУМИЦА, СТРУМИЦА

Овластувања: Управител без ограничување во внатрешниот трговски промет и 
застапник без ограничување во надворешниот трговски промет

Овластено лице: Овластено лице

ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ

E-mail: vizura_sr@yahoo.com

Напомена: 
Во тековната состојба прикажани се само оние податоци за кои има запишана вредност.

*Видот на сопственоста се определува врз основа на својството на основачот/содружникот 
/сопственикот и служи исклучиво за статистички цели на Државниот завод за статистика на 
Република Северна Македонија

Страна 2 од 2Број:  0805-50/155020200036713





Предлог Планска програма за изработка на Државна урбанистичка планска документација за

КП бр. 711, 710 и 717/2 КО Дабиље, Општина Струмица, Општина Босилово
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ОПИС НА ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ:

Согласно  Законот  за  урбанистичко планирање  (Сл.в.на  РМ  бр.32/20)  и
Правилникот  за  урбанистичко  планирање  (Сл.в.на  РСМ бр.225/20г.) се  изработи
проектна програма за изработка на  Урбанистички проект за изгадба на објекти со
намена  станбени  куќи  во  состав  на  селски  стопански  двор  на  КП  бр.497,  КО
ПРОСЕНИКОВО, Општина Струмица.

Се врши уредување и користење на просторот во рамки на една катастарска
парцела  во  која  се определува  површина за  градење  и  максимална  висина  на
градба, во согласност со стандардите и нормативите за урбанистичко планирање од
Правилникот за урбанистичко планирање. Во оваа граница се зафаќа  1 057.09м2

површина на плански опфат.

ПРОЕКТНИ БАРАЊА ЗА ГРАДБИТЕ ВО РАМКИТЕ НА ПРОЕКТН ОПФАТ:

Проектниот опфат да ја опфаќа површината на КП бр.497, КО Просениково,
Општина  Струмица,  која се  наоѓа  во  атарот  на  село Просениково,  Општина
Струмица.

Постапката  за  донесување  на  проектот  ја  води  локалната  самоуправа  на
Општина  Струмица,  а  со  заверување од страна на градоначалникот  на Општина
Струмица,  започнува неговата примена.  Изработувачот на планот е ДП „ВИЗУРА“
дооел Струмица (лиценца бр.0.0031). Инвеститор на документацијата е сопственикот
на земјиште на КП бр.497, КО Просениково.

Основната цел за изработка на УП произлегува од потребата на сопственикот
за градење во парцелата,  кое се дефинира со една градба,  намена на градбата,
висина во катови и метри и други одредби заради поттикнување и забрзување на
процесот на уредување на просторот и тоа:

-Утврдување на границите до кои може да се оди со градба по хоризонтала и
вертикала.

-Утврдување  на  намената  на  земјиштето  и  градбите,  со  непречено
функционирање на истите.

-Обезбедување на непречно одвивање на моторниот, пешачкиот и статичниот
сообраќај.

-Инфраструктурните  системи  за  водовод,  канализација  и  електрични
инсталации да обезбедат поквалитетно и современо живеење, здрава и безбедна
животна средина.

-Со планска градба, стандардизација на материјали и елементи во фасадните
обликувања,  да  се  формира естетски  убав  изглед  на  секоја  улица  и  населеното
место во целост.

Проектниот  опфат  да  ја  опфаќа  катастарската  парцела со  КП  бр.497,  КО
Просениково, Општина Струмица. Основната класа на намената на земјиштето да е
А1.5-Станбени куќи во состав на селско стопански двор,  а компатибилна Б1–мали
комерцоијални и деловни намени-30%.

Во рамките на проектниот опфат со кој формираме нова градежна парцела да
се планираат површини за градење со гранични вредности во ширина и висина. Да
се планира една градежна парцела, со основна класа на намена А1.5-Станбени куќи
во состав на селско стопански двор.
                                                                                                          Составил:
Септември – 2021г. Александра Едровска – д.и.а. 
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