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БР.11 – 1047 / 5 
од 07. 10. 2021 год. 

             Ж Е Л И Н О 
 

Градоначалникот на Општина ЖЕЛИНО, решавајќи по барањето на Фекри Мисими со 

адреса: село Сенокосе, општина Врапчиште, поднесено од полномошник ДПТГ „ ПРО - 

ИНЖЕНЕРИНГ“ доо Тетово, под број 09 – 125/2021 од 28. 06. 2021 година, за одобрување 

на Проектна Програма, врз основа на член 62 став 3 од „Закон за  урбанистичко 

планирање“(„Службен  весник на РСМ“ бр. 32 / 2020), го издава следното: 

  РЕШЕНИЕ  

  Се одобрува „Проектна програма за изработка на.Урбанистички проект за вон опфат на 

урбанистички план, со намена Г.3.3. - Сервиси за одржување на специјализирана опрема , 
алати, инструменти,сервиси за вградена опрема и инсталации во градби, на Кп.бр. 752/1 и 
752/2  КО Требош вон град, општина Желино“, а изготвена од  ДППГТУ „ ПРО-ИНЖЕНЕРИНГ “ 

доо Тетово,  со технички бр.04-04/2021/2 од септември/ 2021. 
                                                                             (вид и име на урбанистичкиот план) 

 

      ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 

 Барателот Фекри Мисими со адреса: село Сенокосе, општина Врапчиште, поднесе бара 
ње преку полномошник ДПТГ „ ПРО -ИНЖЕНЕРИНГ“ доо Тетово,под број 09– 125 / 2021 од 
28. 06. 2021 година, за одобрување на Проектна Програма со технички број 04–04/2021/2  
изготвена од ДППГТУ „ПРО-ИНЖЕНЕРИНГ “ доо Тетово,за изработка на урбанистички про 
ект за вон опфат на урбанистички план,со намена Г.3.3.-Сервиси за одржување на специ 
јализирана опрема, алати,инструменти,сервиси за вградена опрема и инсталации во 
градби, на Кп.бр. 752/1 и 752/2  КО Требош вон град, општина Желино,. 
 
Со барањето ја приложи следната документација и докази: 

1. Предлог проектна програма 

2. Решение за Услови за планирање бр.15-888/2021 со Елаборат со тех.бр. Y08821 

3.Заверен геодетски Елаборат за ажурирана подлога со доказ за сопственост  

Комисијата за урбанизам формирана од Градоначалникот на општина Желино , со 

Решение бр. 11 – 772 / 1  од  11. 05. 2021 година , по проучувањето на приложената докум 

ентација со барањето и извршениот увид, констатира дека барањето е основано и Предлог 

проектната Програма може да се одобри. Истото го потврди со Предлог за одобрување до 

Градоначалникот на општина Желино со бр.11- 1047 / 4   од 04. 10. 2021 година. 
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Градоначалникот на општината Желино по извршениот увидна приложената 

документација со барањето и предлогот од Комисијата за урбанизам констатира дека 

барањето е основано и се исполнети условите од член 62 од Законот за  урбанистичко 

планирање (Сл.Весник на РСМ бр. 32 / 2020 и донесе решение како во диспозитивот. 

 

 УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО: 

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

на приемот на одобранието до органот на државната управа надлежен за вршење на 

работите од областа на уредувањето на просторот. 

 

 Жалбата се таксира со 250,00 ден. административни такси. 

 

                                                                                        Општина  Желино 

ГРАДОНАЧАЛНИК 
               Мr. Blerim Sejdi 

                         ________________ 
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