
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНАМАКЕДОНИЈА

ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУША
Одделение за урбанизам,комунални дејности, ЛЕР и

заштита на животната средина

УП 1 број:10– 67/21 од 21.05.2021
год.МавровиАнови

Согласно член 44 став (7) од Законот за урбанистичко планирање (Службен
Весник на РСМ бр.32/20), Градоначалникот на општината врз основа на доставен
Предлог од страна на Комисијата за урбанизам од членот 38 од овој Закон, ја
одобрува Планската програма за урбанистички планови од членот
10 став (1) точки 1, 2, 3 и 4 на овој Закон, со следното:

РЕШЕНИЕ

За одобрување на Планска програма за изработка на ,,Измена и дополнување
за дел од Урбанистички план за село Маврово за Блок 12, Општина Маврово-
Ростуше,, , со техн. Бр.: 18/21 изработена од ДПУП ,,Полог Проект - Про,, -Гостивар
од Април 2021год., со површина на плански опфат од: 4.511 хектари, и аплицирана
преку информацискиот систем,,е-урбанизам,, како број на постапка 34443.

Упатство за правно средство:
Против ова Решение Барателот може да поднесе жалба во рок од 15 дена од денот
на приемот на Одобрението до Министерот кој раководи со органот на државната
управа надлежен за вршење на работите од областа на уредување на просторот.

Жалбата се таксира со 250ден Адмистративни такси.

Градоначалник:
Медат Куртовски
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