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   УП1 број: 10-202 
  од март  2023г. 

 
Општина Маврово и Ростуше ја разгледа доставената документација за одобрување нa 
Урбанистички    проект за разработка на УП за с.Маврово, Блок 24 и формурање на градежни 
парцели и тоа ГП_24.40, ГП_24.41, ГП_24.42 и ГП_24.43 на дел од КП 2010, КО Маврово со намена  
А1.3 – домување во куќи во низ, с.Маврово, општина Маврово и Ростуше, со тех.број 19/22 од 
февруар 2023 г., изработен од ПОЛОГПРОЕКТ- ПРО Доо Гостивар, а врз основа на член 58 и член 
62 од Законот за Урбанистичко планирање ( Сл.Весник на РСМ бр.32/20),  Правилникот за 
урбанистичко планирање ( Сл.Весник на РСМ бр.225/20) и Правилникот за изменување и 
дополнување на  Правилникот за урбанистичко планирање ( Сл.Весник на РСМ бр.219/21 и 104/22),  
ја издава следната 

 
П О Т В Р Д А 

 
Урбанистички    проект за разработка на УП за с.Маврово, Блок 24 и формурање на градежни 
парцели и тоа ГП_24.40, ГП_24.41, ГП_24.42 и ГП_24.43 на дел од КП 2010, КО Маврово со намена  
А1.3 – домување во куќи во низ, с.Маврово, општина Маврово и Ростуше, со тех.број 19/22 од 
февруар 2023 г. 

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е 
 

Општина Маврово и Ростуше постапи  по барањето за одобрување на Урбанистички    проект за 
разработка на УП за с.Маврово, Блок 24 и формурање на градежни парцели и тоа ГП_24.40, 
ГП_24.41, ГП_24.42 и ГП_24.43 на дел од КП 2010, КО Маврово со намена  А1.3 – домување во куќи 
во низ, с.Маврово, општина Маврово и Ростуше, со тех.број 19/22 од февруар 2023 г., поднесено  
преку електронскиот систем ,,е- урбанизам”  во постапка УП по член58 став2, со број 43580 
поднесено од правното лице  Друштво за проектирање, градежништво, трговија и услуги ,,Полог 
проект-про’’, Гостивар. Во постапката за одобрување на урбанистичкиот проект е доставена 
следната документација: 
  - Урбанистички    проект за разработка на УП за с.Маврово, Блок 24 и формурање на градежни 
парцели и тоа ГП_24.40, ГП_24.41, ГП_24.42 и ГП_24.43 на дел од КП 2010, КО Маврово со намена  
А1.3 – домување во куќи во низ, с.Маврово, општина Маврово и Ростуше, со тех.број 19/22 од 
февруар 2023 г., во PDF и DWG  формат. 

- Геодетски елаборат за геодетски работи за посебни намени –ажурирана геодетска подлога–со  

  деловоден број:0801-438/3 од 21-12-2021 година, изработено oд Н ГЕО ПРОИНГ –ИМ Гостивар, 

  PDF формат- потпишан со известување за електронска заверка на истиот 

 Проектна програма со дел.бр. 0307/55-01 od 05.08.2021г.

 Извод од Урбанистички план  со тех. бр.10-93/2 од 09-03-2022 година;

 Извештај од извршена стручна ревизија-на УП со техн.бр.03-166/22 од февруар 
2023г.изготвена од страна на ДООЕЛ НИМАЕР-д.е-Скопје

 Идеен проект во PDF и DWG формат

 Доказ за платена административна такса- Уплатници во висина од6.000 ден.

 Проверка во ГРГЗ

 Барање за одобрување на УП со дел.бр.0307/42-01 од 01.06.2022г.

 Полномошно од Тодороски Бојан од Скопје на ПОЛОГПРОЕКТ-ПРО Доо Гостивар, 

од 04.03.2022г.
 
По разгледувањето на доставеното барање и приложената документација констатирано е дека се 
исполнети условите за издавање на Потврда за одобрување на Урбанистички проект. 

 
Градоначалник:  

 Медат Куртовски 


		2023-03-03T14:50:39+0100
	MEDAT KURTOVSKI




