
ПРЕДЛОГ-ПРОГРАМА
             за изработка , измена и дополна  како и донесување  на Деталните  Урбанистички Планови , урбанистички планови за село и 
урбанистички планови за вон населено место на територијата на Општина Маврово и Ростуша за 2014 год.

    1. Преглед на Програма за изработка на Урбанистички Планови



ЗА НАСЕЛЕНО 
МЕСТО

УРБАН 
БЛОК (УБ) ГРАНИЦИ НА БЛОКОВИТЕ

ФАЗА НА 
ПОСТАПКА

НАМЕНА И 
ПОВРШИНА 

НА БЛОКОВИТЕ 
ВО ХА

ЦЕНА НА ЧИНЕЊЕ

во денари

Маврови 
Анови

УБ – „12“

- Рег. пат низ М.Анови            - Улица-
пат кон пол. ст.        – Сервисна улица 
од спој со претх. сообр. до врбен. Пат 
- Гран. на нас. место на север (врбен. 
пат и над него)           - од врб.пат по 

долот кај нац. парк по граница на јавни 
функц. до спој со рег.пат  

__неотпочнат__
Мешани функции

8,36

Ажур. под.100.320,оо 

Урб. План:200.640,оо

Ревизија: 20.064,оо 

ВКУПНО 321.024,оо

Маврови 
Анови

дел од УБ – 
„14“ 

~ ½ од 
опфатот на 

УБ 14

Над општ. зграда - делот над патот за 
полиц. стан.  до пошта со комплекс 12 

бараки-одмор. и дел околу нив   
__неотпочнат__

Зона - Туризам и 
угостителство

6,60

Ажур. под.79.200,оо 

Урб. План:158.400,оо

Ревизија: 15.840,оо 

ВКУПНО 253.440,оо

Атар на 
с.Присојница

УПВНМ во 
делот под 

с.Присојница

Помеѓу Регионален пат за Дебар и 
река Радика од под раскрсницата со 
патот за с.Присојница во должина од 

380 м. кон Ростуше 

неотпочнат

Лесна незагадувачка 
индустрија

~ 2,5 ха

Усл. за пл.45.000,оо

Ажур. под.30.000,оо 

Урб. План:90.000,оо

Ревизија: 9.000,оо 

ВКУПНО 174.000,оо

Жировница
УПС за 

с.Жировница За цело с.Жировница неотпочнат ~ 35 ха

Усл. за пл. 40.000,оо

Ажур. под.315.000,оо 

Урб. План:630.000,оо

Ревизија:65.000,оо

ВКУПНО 1.050.000,оо

Трница
  УПС за м.в. 

Трница Трница Неотпочнат

 А1-Индивидуално 
домување во викенд 
куќи

  ~ 8 ха

Усл. за пл. 63.000,оо

Ажур. под.96.000,оо 

Урб. План:192.000,оо

Ревизија: 19.200,оо 

ВКУПНО 370.200,оо

Тресонче
УП за 

с.Тресонче с.Тресонче
Изработен 

ПРЕДЛОГ план
Финансира ЕЛЕМ

Селце 
УП за 

с.Селце с.Селце
изработен НАЦРТ 

план
Финансира ЕЛЕМ

Росоки
УП за 

с.Росоки
Изработен Финансира ЕЛЕМ



    СЕ  ВКУПНО = 3.685.664.оо ден.
 

- ЛУПД, УПВНМ и делови-блокови од одредени планови за село - може да се изработуваат и на предлог на приватни 
инвеститори во текот на 2014 год. но за истите не влегуваат во оваа програма-буџет бидејќи би се изработувале со 
самофинансирање на барателите . 

           составил
Ќирко Џуковски д.и.а.
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