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                 О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е 

 

- Барање за одобрување на проектната документација под бр. 0307/79-01 од 04.11.2021г. 

 
По разгледувањето на доставеното барање и приложената документација констатирано е дека се 

исполнети условите за издавање на Потврда за одобрување на Урбанистички проект. 
 
 
 

Медат Куртовски 

 39116 поднесено од правното лице Друштво за проектирање, градежништво, трговија и услуги Полог 
проект-про, Гостивар при што е доставена следната документација: 

-   Извештај од извршена стручна ревизија - на УП–со техн.бр.03-401/21 од септември 
2022г. изготвена од страна на ДООЕЛ,,НИМАЕР,,-Струга,д.е.-Скопје. 
-   Геодетски елаборат-за ажурирање на подлога–со техн.бр.0801-239 од 
19.08.2022год. изработен од,,Кат Стар-Про,,-Гостивар,PDFформат-потпишан, 
- полномошно од Исаковиќ Богдан и Ивковиќ Небојша,  дадена на ДПУП,,Пологпроект- 
Про,,Гостивар, заверено кај нотар Берат Мехмеди бр. УЗП 857/2021,Гостивар со УЗП
 5880/2020 од 14.12.2020г. 
-   Извод од План за с.Маврово, со бр.:10-510/2 од 24.09.2021год. издаден од Општина 

Градоначалник:  

Маврово и Ростуше. 
-   Проектна програма за изработка на УП бр.0307/55-01 од 05.08.2021г. -  
 Прилози од проверка во ГР. 

             од 13.10.2022год.
  
Општина Маврово и Ростуше ја разгледа доставената документација за одобрување нa Урбанистичкиот 
проект за разработка на Урбанистички План (УП) за с.Маврово и формирање на градежни парцели и тоа: 
ГП_21.1 и ГП_21.2 на КП 1918/2, и делови од КП 1918/3, 1918/4 КО МАВРОВО и дел од КП 988, КО 
МАВРОВО ВГР, со намена А1.1 - домување во куќи со дворови, с.Маврово, Општина Маврово 
Ростуше,со техн.бр.68/21 од септември 2022г., а врз основа на член 58 и член 62 од Законот за 
Урбанистичко планирање ( Сл.Весник на РСМ бр.32/20) и Правилникот за стандарди и нормативи на 
урбанистичко планирање ( Сл.Весник на РСМ бр.225/20) ја издава следната 

За одобрување на Урбанистичкиот проект за разработка на Урбанистички План (УП) за с.Маврово и 
формирање на градежни парцели и тоа: ГП_21.1 и ГП_21.2 на КП 1918/2, и делови од КП 1918/3, 1918/4 
КО МАВРОВО и дел од КП 988, КО МАВРОВО ВГР, со намена А1.1 - домување во куќи со дворови, 
с.Маврово, Општина Маврово Ростуше,со техн.бр.68/21 од септември 2022г. 

Општина Маврово и Ростуше постапи по барањето за одобрување на Урбанистичкиот проект за 
разработка на Урбанистички План (УП) за с.Маврово и формирање на градежни парцели и тоа: ГП_21.1 и 
ГП_21.2 на КП 1918/2, и делови од КП 1918/3, 1918/4 КО МАВРОВО и дел од КП 988, КО МАВРОВО ВГР, 
со намена А1.1 - домување во куќи со дворови, с.Маврово, Општина Маврово Ростуше,со техн.бр.68/21 од 
септември 2022г., преку електронскиот систем е- урбанизам во постапка УП член 58 став 2 со број

 - Урбанистичкиот проект за разработка на Урбанистички План (УП) за с.Маврово и формирање на 
градежни парцели и тоа: ГП_21.1 и ГП_21.2 на КП 1918/2, и делови од КП 1918/3, 1918/4 КО МАВРОВО и 
дел од КП 988, КО МАВРОВО ВГР, со намена А1.1 - домување во куќи со дворови, с.Маврово, Општина 
Маврово Ростуше,со техн.бр.68/21 од септември 2022г.,  во PDF и DWG  формат. 
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