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СЕКТОР/ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ,ЛЕР И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА 
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УП1 број: 10-142 
 

од  18.08.2022год. 
 

 

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

Урбанистички проект за село за формирање на градежна парцела на дел од блок 13 од 

урбанистички план за с.Маврово на КП бр.1615, КП бр.1618/5, дел од КП бр.1618/6 дел и дел од 

КП бр.1618/1 КО Маврово с.Маврово, со тех.бр. 02-УП/21 изработен од Урбан Планер Дооел  

Гостивар, со намена А1.1- Домување во куќи , а врз основа на член 62 став (10) од Законот за 

урбанистичко планирање (Сл.Весник на РСМ бр. 32/2020), ја издава следнaта: 

 
                                                                     ПОТВРДА 

Се одобрува Урбанистички проект за село за формирање на градежна парцела на дел од блок 13 

од урбанистички план за с.Маврово на КП бр.1615, КП бр.1618/5,  дел од КП бр.1618/6  

 и дел од КП бр.1618/1 КО Маврово с.Маврово, со тех.бр. 02-УП/21 изработен од Урбан Планер 

Дооел  Гостивар, со намена А1.1- Домување во куќи , 

 

                                                                  Образложение   

 
Барателот Урбан Планер Дооел  Гостивар  поднесе  барање за одобрување  на   

Урбанистички проект за село за формирање на градежна парцела на дел од блок 13 од 

урбанистички план за с.Маврово на КП бр.1615, КП бр.1618/5, дел од КП бр.1618/6  

и дел од КП бр.1618/1 КО Маврово с.Маврово, со тех.бр. 02-УП/21 изработен од Урбан Планер 

Дооел  Гостивар, со намена А1.1- Домување во куќи ,  Општина Маврово-Ростуше.   

 
Комисијата формирана од Градоначалникот  на Општина Маврово и Ростуше во состав: м-р 

Садредин Елезоски , г.и., Валентина   Попоска,  д.и.а., Вера  Попоска, д.и.а. констатира дека е 

постапено по забелешките  и  има  издадено  позитивно  мислење   УП1 број: 10-142 
од  17.08.2022 год. 

 
Повереникот  на Општина Маврово и Ростуше  по извршениот увид на приложената 

документација  и  позитивното  мислење  од  комисијата УП1 број: 10-142 од  17.08.2022 год. 

констатира  дека барањето е основано и се исполнети условите од Законот за урбанистичко 

планирање а врз основа на член 62 став (10), (Сл.Весник на РСМ бр. 32/2020)  се донесе решение 

како во диспозитивот. 

                                              УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО 

 

 Против ова Решение, барателот може да поднесе жалба во рок од 15 дена од денот на 

приемот на  Решението до министерот кој раководи со органот на државната управа 

надлежен за вршење на  работите од областа на уредувањето на просторот. 

 

                                                                                                                               Повереник 

Медат Куртовски 
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