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ПОТВРДА ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА СО 
НАМЕНА Е1.1 – СООБРАЌАЈНИ ПАТНИ ИНФРАСТРУКТУРИ НА ДЕЛ ОД КП БР.12881/1 И 
ДЕЛ ОД КП 14228, КО ВЕЛЕС, ОПШТИНА ВЕЛЕС 

 
 

Општина Велес ја разгледа доставената дoкументација со барањето за одобрување 
на Урбанистички проект за инфраструктура со намена Е1.1 – Сообраќајни патни 
инфраструктури на дел од КП бр. 12881/1 и дел од КП 14228, КО Велес, Општина Велес, 
изработен од Друштво за градежништво, промет, посредување и услуги ТИПИНГ ДООЕЛ 
Велес, со техн.бр.0206-03/22 од Март 2022 година и согласно Законот за урбанистичко 
планирање (член 58, став 2 од Законот за урбанистичко планирање, Сл. Весник на РСМ број 
32/2020) и Правилникот за урбанистичко планирање, (Сл.Весник на Р.С.М. број 225/2020 и 
219/21), ја издава следната: 

 

                                                     П О Т В Р Д А 

Се издава Потврда за одобрување на Урбанистички проект за инфраструктура со 

намена Е1.1 – Сообраќајни патни инфраструктури на дел од КП бр. 12881/1 и дел од КП 

14228, КО Велес, Општина Велес, изработен од Друштво за градежништво, промет, 

посредување и услуги ТИПИНГ ДООЕЛ Велес, со техн.бр.0206-03/22 од Март 2022 година, 

врз основа на Извод од план  УП бр.13-296/4 од 04.03.2019 година. 

О б р а з л о ж е н и е 

Друштво за градежништво, промет, посредување и услуги ТИПИНГ ДООЕЛ Велес, 

поднесе барање за одобрување на Урбанистички проект за инфраструктура со намена Е1.1 

– Сообраќајни патни инфраструктури на дел од КП бр. 12881/1 и дел од КП 14228 КО Велес, 

Општина Велес, изработен од Друштво за градежништво, промет, посредување и услуги 

ТИПИНГ ДООЕЛ Велес, со техн.бр.0206-03/22 од Март 2022 година, врз основа на Извод од 

план  УП бр.13-296/4 од 04.03.2019 година. 

Во постапката е приложена следната документација: 

1. Урбанистички проект за инфраструктура со намена Е1.1 – Сообраќајни патни 

инфраструктури на дел од КП бр. 12881/1 и дел од КП 14228, КО Велес, Општина 

Велес, изработен од Друштво за градежништво, промет, посредување и услуги 

ТИПИНГ ДООЕЛ Велес, со техн.бр.0206-03/22 од Март 2022 година; 

2. Проектна програма од инвеститорот, 

3. Извештај од стручна ревизија на урбанистички проект, со тех.број 03-173/22 од 

Јуни 2022 година, изработен од Друштво за планирање, проектирање и 
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инженеринг ДООЕЛ “Нимаер” – Струга де Скопје, со седиште на ул. “Лондонска 

бр.19, ТЦ Олимпико лок.34, Скопје; 

4. Геодетски елаборат за геодетски работи за посебни намени со деловоден бр. 

0805-690/4 од 26.11.2018 година, изработен од Друштво за геодетски работи 

“ГЕОБИРО Борче ДООЕЛ Велес”, Заверено од АКН со број 1110-138/2018 од 

26.11.2018 година; 

5. Електронски запис од АКН од 06.05.2022 година, дека го исполнува квалитетот од 

тематски и тополошки аспект; 

6. Полномошно од инвеститорот; 

7. Позитивни мислења од субјектите од член 47 од Законот за урбанистичко 

планирање: 

 Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје со бр. 10-26/4 – 138 од 01.06.2022 

година, 

 Македонски Телеком АД Скопје со бр.07-284971/1 од 19.05.2022 

 Дирекција за заштита и спасување подрачно одделение Велес со Арх 

бр.09-104/2 од 11.05.2022 година, 

 ЈКП Дервен со бр. 09-1104/2 од 27.05.2022 година. 

 

Општина Велес по разгледување на доставеното барање и приложената 

документација, согласно наведениот Закон ја издава бараната Потврда за одобрување на 

урбанистички проект. 

                                                                                                     

                                                                                                                              

        Градоначалник  

                                                                                           на Општина Велес 

                 Марко Колев 
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