
  
 

 
 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ 

Одделение за урбанизам, комунални 

дејности, ЛЕР и заштита на 

животната средина 

Маврови Анови 

 

Бр.Уп1 10-57  

од  14.03.2022 

         

        Повереникот на Општина Маврово и Ростуше, решавајќи по барањето на Комисијата за 

урбанизам, за одобрување на проектната програма, согласно  Законот за урбанистичко планирање 

(Сл.Весник на РСМ бр.32/20), го издава следното: 

 

Решение 

     Се одобрува проектна програма за изработка на урбанистички проект за вон опфат за 

урбанистички план, пристапен пат, на дел од  КП бр.158/5 КО Маврово вон градежен реон, Општина 

Маврово и Ростуше, по барање на ДП,, Визура” ДООЕЛ Струмица. 

Образложение 

 Барателот ДП,, Визура” ДООЕЛ Струмица, поднесе барање за одобрување на проектна програма 

за изработка на урбанистички проект за вон опфат на урбанистички план, пристапен пат, на дел од  

КП бр.158/5 КО Маврово вонградежен реон, Општина Маврово и Ростуше. 

 

Со барањето ја приложи следната документација и докази: 

 Проектна програма за изработка на урбанистички проект за вон опфат на урбанистички 

план, пристапен пат, на дел од  КП бр.158/5 КО Маврово вон градежен реон, Општина 

Маврово и Ростуше. 

 Геодетски елаборат за ажурирана  геодетска подлога. 

 

           Комисијата формирана од  Градоначникот  на Општина Маврово и Ростуше , по 

разгледувањето  на приложената документација со барањето , констатира дека барањето е 

основано и проектната програма може да се одобри  со предлог  за одобрување со бр.10-95/2 од 

09.03.2022 год. 

 

            Повереникот на Општина Маврово и Ростуше по извршениот увид на приложаната 

документација со барањето и предлог од Комисијата за урбанизам констатира дека барањето е 

основано и се исполети условите од Законот за урбанистичко планирање(Сл. Весник на РСМ бр. 

32/20).  и врз основа  на  тоа  донесе  решение како  во  диспозитивот. 

 

Упатство за правно средство 
Против  ова  решение  незадоволната странка  има  право  на  жалба  во  рок  од  15  дена  од  

приемот,  до  министерот  кој  раководи  со  органот  на државна управа  надлежен  за вршење на 

работите  од  областа  на  уредување  на  просторот ,  таксирана   со  250 денари 

          

Повереник 

Медат Куртовски   

Општина Маврово и Ростуше 
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