
 
 

 
 
 

       РЕПУБЛИКА  СЕВЕРНА  МАКЕДОНИЈА 
ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ 

Aдреса: с.Ростуше, 1254 – пошта с.Ростуше, Телефон: (042) 478-815 и (042) 489-900 

web:   www.mavrovoirostuse.gov.mk; e-mail: mavrovorostuse@yahoo.com 

Одделение за урбанизам, комунални дејности, ЛЕР и 
заштита на животната средина 

УП1 број 10-194/22 од 23.01.2023год. 
Маврови Анови 

 
Градоначалникот 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 вон опфат на 

урбанистички план за изградба на објект со намена А4.3-викенд куќи и други објекти 

за времено сместување на КП бр.665/2 и КП бр.665/9, КО Леуново, општина Маврово и 

Ростуше, со тех. бр.002а-УП/2020 год. од декември 2022 год., изработена од ДПГТУ ,,Урбан 

Планер,, ДООЕЛ - Гостивар, со површина на опфат 721,81 м2, аплицирана во информациски 

систем ,, е-урбанизам”, во делот на постапките ПП-2020 (планска/проектна програма), како   

постапка бр.45749. 

 

Образложение 

 

Барателот ДПГТУ ,,Урбан Планер,, ДООЕЛ – Гостивар, поднесе барање за одобрување 

на проектна програма за: урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за 

изградба на објект со намена А4.3-викенд куќи и други објекти за времено сместување 

на КП бр.665/2 и КП бр.665/9, КО Леуново, општина Маврово и Ростуше 

    

Со барањето ја приложи следната документација и докази: 

-    Барање за одобрување на Проектна програма со дел. бр.22-40 од 09.12.2022 ; 

-    Проектна програма за изработка на Урбанистички Проект вон опфат на  

     урбанистички план за изградба на објект со намена А4.3-викенд куќи и други  

     објекти за времено сместување на КП бр.665/2 и КП бр.665/9, КО Леуново,  

     Општина Маврово и Ростуше, со тех. бр.002а-УП/2020 год. од декември 2022 год. 

- графички прилог,,Ажурирана геодетска подлога со нанесен проектен опфат ,,    

- графичкиот прилог ,, теренска скица(ажурирана геодетска подлога)”дигитално потпишана. 

- Услови за планирање на просторот со тех. бр.Y38422 од септември 2022 г.,  издадени од 

Агенцијата за планирање на просторот.   

- Решение за Услови за планирање на просторот со арх.бр. УП1 -15 1700/2022 од 

05.09.2022г. донесено  од Министерство за животна средина -Сектор за просторно 

планирање 
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- Полномошно од  Александар и Тони Милошески, заверено кај  Нотар Весна Василеска од 

Гостивар  со УЗП 1057/2022 од 10.05.2022 г. 

- Имотен лист    бр.735 за КП бр. 665/2, КО Леуново 

- Имотен лист  бр. 736 за КП бр.665/9, КО Леуново 

 

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.10-194/22 од 20.01.2023 год. 

 

Градоначалникот на општина Маврово и Ростуше по извршениот увид на приложената 

документација со барањето и предлогот за одобрување 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 

 

 

 

Градоначалник: 

 

Медат Куртовски 
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