
 

                 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ 

Одделение за урбанизам, комунални дејности, ЛЕР и  

    заштита на животната средина  

УП1 бр: 10-295/21 од 05.02.2022 год  
Маврови Анови 

 

Врз основа на член 62, од Законот за урбанистичко планирање (Сл. Весник на РСМ 

бр: 32/20), член 50, точка 4 од Законот за Локална самоуправа (Сл. на РСМ бр: 5/02), 

Повереникот на Општина Маврово и Ростуше ја објавува следната: 

 

 

О Д Л У К  А 

За организирање на Јавен увид за : ,,Урбанистичко-проектната документација - 
Урбанистички проект за инфраструктура, за изградба на линиски инфраструктурен објект 
за водоснабдување на село Скудриње, дел од траса вон опфат на урбанистички план и 
дел во опфат на Општ Акт за с.Скудриње, КО Скудриње, со намена Е1.5- инфраструктури 
на водоснабдување, Општина Маврово и Ростуше,, 

Ч л е н 1 

 

Со оваа Одлука се организира Јавен увид во постапка за донесување на:,, 
,,Урбанистичко-проектната документација - Урбанистички проект за 
инфраструктура, за изградба на линиски инфраструктурен објект за 
водоснабдување на село Скудриње, дел од траса вон опфат на урбанистички 
план и дел во опфат на Општ Акт за с.Скудриње, КО Скудриње, со намена Е1.5- 
инфраструктури на водоснабдување, Општина Маврово и Ростуше,, 

Ч л е н 2 

 

Јавниот увид ќе  се спроведува  во период од 15 работни дена од денот на објавата на 

Соопштението до јавноста на веб страната на општина Маврово и Ростуше  

 



 

 

 

Ч л е н 3 

 

Јавниот увид ќе се спроведува од 09.02.2022г. до 01.03.2022г.  

 

Ч л е н 4 

 

По Јавниот увид ќе се изработи Записник од Јавен увид на урбанистичкиот проект, со  

образложение за прифатените и неприфатените забелешки за УП-кт од страна на 

стручна Комисија формирана од Градоначалникот на Општината. По позитивно мислење 

од комисијата се изготвува решение за одобрување.. 

 

 Ч л е н 5 

 

Оваа Одлука  влегува во сила со денот на донесувањето. 

 

 

 

Општина Маврово и Ростуше 

 

Повереник: 

Медат Куртовски 
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