
              
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

       ОПШТИНА НОВО СЕЛО 

    Бр.10-1401/3  од 13.06.2022год. 

                  Ново Село 

 
                                                                                                                До 

                                                                                                                                      Општина Ново Село 
 

ПРЕДМЕТ:Потврда за заверка на одобрен  Урбанистички проект за инфраструктура за изградба на водоснабдителен 
систем за село Самоилово,Општина Ново Село. 

Почитувани, 

 Општина Ново Село ја разгледа доставената документација со барањето за заверка на  Урбанистички проект 
за инфраструктура за изградба на водоснабдителен систем за село Самоилово,Општина Ново Село.,со технички број  
ПИ-6/21 од мај  2021 година,  изработен од ДПИТУ „МГ ПРОЕКТ “   ДООЕЛ Скопје и врз основа на  Законот за  
урбанистичко планирање (,,Сл.весник на РМ,, 32/20) ја издава следнава: 
 

ПОТВРДА ЗА ЗАВЕРКА НА ОДОБРЕН УП 

(уп член 58 став 2) 

               Се издава Потврда за заверка на Урбанистички проект за инфраструктура за изградба на водоснабдителен 
систем за село Самоилово,Општина Ново Село., технички број  ПИ-6/21 од мај  2021 година,  изработен од ДПИТУ „МГ 
ПРОЕКТ “   ДООЕЛ Скопје.   

 
Образложение 

                Правното лице Општина Ново Село, преку ополномошникот поднесе барање бр.10-2443/1 од 16.11.2021год.-
број на постапка 41429 за  одобрување на Урбанистички проект за инфраструктура за изградба на водоснабдителен 
систем за село Самоилово,Општина Ново Село., технички број  ПИ-6/21 од мај  2021 година,  изработен од ДПИТУ „МГ 
ПРОЕКТ “   ДООЕЛ Скопје, за што е доставена следната документација: 

 

 Урбанистички проект за инфраструктура за изградба на водоснабдителен систем за село 
Самоилово,Општина Ново Село., технички број  ПИ-6/21 од мај  2021 година,  изработен од ДПИТУ „МГ 
ПРОЕКТ “   ДООЕЛ Скопје со лиценца за изработување на урбанистички планови  број  П.385/А  од 
13.04.2018 год., издадена од Министерство за транспорт и врски –Скопје;  

 Стручна ревизија на  Урбанистички проект за инфраструктура за изградба на водоснабдителен систем за 
село Самоилово,Општина Ново Село,со технички број  03-62/22 од 02,2022 година изработена  од  
Друштво за планирање, проектирање и инженеринг дооел „НИМАЕР“ -СТРУГА д.е. СКОПЈЕ, со лиценца 
за Ревизија на урбанистички планови  број  01  од 08.07.2016год., издадена од Министерство за транспорт 
и врски –Скопје;  

 Проектна Програма заверена од инвеститорот;  

 Геодетски елаборат за посебни намени- ажурирана геодетска подлога со дел. бр.08-84/3 од 11.05.2021год 

дел.. изработена од ДГР  ГЕОДЕТИК      ДООЕЛ од СКОПЈЕ; 

 Стручно мислење бр.10-1401/2 од 01.06.2022год. 

 Електронски запис  од АКН; 

 Извод од урбанистички план бр.10-1231/2 од 28.05.2021год 

 Податоци и информации од надлежните комунални претпријатија и државни институции. 
 
 
 
 



 Полномошно од Правното лицето Општина Ново Село со кое се ополномоштува правното лице ДПИТУ „МГ 
ПРОЕКТ “   ДООЕЛ Скопје и нејзиниот управител Љубомир Терзиоски,  да аплецираат пред надлежните 
органи за Урбанистички Проект.,  под број 02-2456/1 од 19.11.2021год.  

Општина Ново Село ја разгледа доставената документација, согласно наведениот Закон ја издава бараната 
потврда за заверка на  Урбанистички проект за инфраструктура за изградба на водоснабдителен систем за село 
Самоилово,Општина Ново Село.,со технички број  ПИ-6/21 од мај  2021 година,  изработен од ДПИТУ „МГ ПРОЕКТ “   
ДООЕЛ Скопје. 

 

 Доставено до: 

           -Барател (2 примероци) 

           -Архива 

                                                                                                                 ОПШТИНА НОВО СЕЛО                                                                                    

                                                                                                                       ГРАДОНАЧАЛНИК  
            

                                                                                                                          Ѓорѓе Божинов 
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