
              
РЕПУБЛИКА  СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

      ОПШТИНА ДОЈРАН 

УП1Бр.12-333 од 28.09.2021год. 

; 
 

ПОТВРДА ЗА ЗАВЕРКА НА ОДОБРЕН УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ 
(Урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште, со кој се врши 

урбанистичко-архитектонско обликување на планираните градби и внатрешниот сообраќај 

на една поголема градежна парцела оформена во урбанистичкиот план) 
 
До 
МАРЈАН  ТУНЕВ 
Од Нов Дојран 
 
ПРЕДМЕТ:Потврда за заверка на одобрен урбанистички проект за парцелирано градежно 
земјиште на ГП.1.4 со намена времено сместување-А4-3 Викенд куќи на 
КП.бр.317/2,КО.Стар Дојран од УП за село Дојран локалитет ,,Карач,,Блок 34,општина 
Дојран 
 
 Почитувани, 
 
 Општина Дојран ја разгледа доставената документација со барањето за 
одобрување на  Урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште на ГП.1.4 со 
намена времено сместување-А4-3 Викенд куќи на КП.бр.317/2,КО.Стар Дојран од УП за 
село Дојран локалитет ,,Карач,,Блок34,општина Дојран, изработен согласно член 58 став 
(2) точка 1 од Законот за урбанистичко планирање, изработен од ДРУШТВО ЗА 
ПРОЕКТИРАЊЕ, РЕВИЗИЈА И НАДЗОР ЗУМ ПРОЕКТ ДОО Скопје со тех.бр.36/21-У од 
Септември- 2021година и врз основа на член 62 став 10 од Законот за просторно и 
урбанистичко планирање (Сл.весник на РМ бр.32/20) ја издава следнава: 
 

П О Т В Р Д А 
 

Се издава Потврда за заверка на одобрен  урбанистички проект за парцелирано градежно 
земјиште 

 
Урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште на ГП.1.4 со намена 

времено сместување-А4-3 Викенд куќи на КП.бр.317/2,КО.Стар Дојран од УП за село 
Дојран локалитет ,,Карач,,Блок34,општина Дојран, изработен согласно член 58 став 
(2) точка 1 од Законот за урбанистичко планирање, изработен од ДРУШТВО ЗА 
ПРОЕКТИРАЊЕ, РЕВИЗИЈА И НАДЗОР ЗУМ ПРОЕКТ ДОО Скопје со тех.бр.36/21-У од 
Септември- 2021година  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Образложение 
 
 Инвеститорот Марјан Тунев од Нов Дојран со живеалиште на адреса на ул.Маршал 
Тито бр.56, преку ополномоштениот подносител на барање за одобрување на 
Урбанистички проект ДРУШТВО ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ, РЕВИЗИЈА И НАДЗОР ЗУМ 
ПРОЕКТ ДОО од Скопје, поднесе барање за одобрување на урбанистички проект за 
парцелирано градежно земјиште:  
 

Во прилог е доставена следната документација: 
 

 Проектна програма заверена од инвеститорот; 
 Извод од Урбанистички план, издаден од општина Дојран; 
 Урбанистички проект за  парцелирано градежно земјиште на ГП.1.4 со намена 

времено сместување-А4-3 Викенд куќи на КП.бр.317/2,КО.Стар Дојран од УП за село 
Дојран локалитет ,,Карач,,Блок34,општина Дојран, изработен согласно член 58 став 
(2) точка 1 од Законот за урбанистичко планирање, изработен од ДРУШТВО ЗА 
ПРОЕКТИРАЊЕ, РЕВИЗИЈА И НАДЗОР ЗУМ ПРОЕКТ ДОО Скопје со тех.бр.36/21-У 
од Септември- 2021година, со лиценца за изработување на урбанистички планови  
број  0058  од 10.11.2011 год., издадена од Министерство за транспорт и врски –
Скопје;  

 Потврда за тематска и тополошка усогласеност од Агенцијата за катастар на 
недвижности: 

 Извештај од извршена стручна ревизија со тех.бр.0901-546/21 од страна на  
Друштво за трговија и услуги„БИЛД УРБАН“ДООЕЛ од Скопје; 

 Геодетски елаборат за посебни намени Нумерички податоци со дел.бр.08-245/3 
од 12.08.2020 година изработен од ДРУШТВО ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ И 
ПРЕМЕР,, ГЕО ЈИС,, ДОО БИТОЛА ; 

 Геодетски елаборат за посебни намени Ажурирана геодетска подлога со 
дел.бр.13-54/3 од 23.09.2021 година изработен од ДПТУ,,ГЕО СЕНС,,ССМ Дооел 
од  Струмица ; 

 Полномошно; 
 Имотен лист; 
Градоначалникот на Општина Дојран, по разгледувањето на доставеното барање и 
приложената документација, согласно наведениот Закон ја издава бараната Потврда 
за заверка на одобрен Урбанистички проект за  парцелирано градежно земјиште на 
ГП.1.4 со намена времено сместување-А4-3 Викенд куќи на КП.бр.317/2,КО.Стар Дојран 
од УП за село Дојран локалитет ,,Карач,,Блок34,општина Дојран. 
  

Изработил:Блажо  Катранџиев 

 

 Доставено до: 

           -Барател (2 примероци) 

           -Архива                                                                                                

                              ГРАДОНАЧАЛНИК  
                   НА ОПШТИНА ДОЈРАН 
 
                  __________________________ 
                          АНГО  АНГОВ 
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