
 
ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ-СКОПЈЕ                      АНКЕТЕН ЛИСТ бр. ____________ 
                                                                                        
Врз основа на член 35 од Законот за просторно и урбанистичко планирање, Општина 
Ѓорче Петров спроведува повторна Јавна анкета и Јавна презентација на ДУП за 
Градска четврт СЗ 24, Блок СЗ 24.03, Општина Ѓорче Петров, Скопје, согласно Стручното 
мислење од Комисијата за урбанизам на Општина Ѓорче Петров. 
  

1.  Вид на урбанистички план: Предлог  на ДУП за Градска четврт СЗ 24, Блок СЗ 24.03, Општина
Ѓорче Петров, Скопје 

2. Граници на плански опфат со 
површина од  4,61 ха. 
 

Границата на планскиот опфат е дефинирана со границите на 
блокот СЗ 24.03, како што е одреден со Регулацискиот план на ГУП 
на Град Скопје за четврт СЗ 24 2016-2022. Истата се движи како 
што следи: 

- на север се движи по осовината на собирната улица „Ѓорче 
Петров“, како што е планирана со ГУП на Град Скопје 2012-
2022; 

- на запад се движи по осовината на сервисната улица „С3“, 
како што е планирана со РПЧ СЗ 24 Скопје 2016-2022; 

- на југ се движи по осовината на сервисната улица „С1“, како 
што е планирана со РПЧ СЗ 24 Скопје 2016-2022 и 

- на исток се движи по осовината на собирната улица „Сремски 
Фронт“ / „Алексо Демниевски“ (D.01A-C.44A), како што е 
планирана со ГУП на Град Скопје 2012-2022. 

Површината на планскиот опфат во рамките на опишаните 
граници изнесува 4,61 ha.

3. Место на излагање: УЗ Дексион
4. Период на излагање: од 08 до 16 часот, секој работен ден од 18.09 до 24.09.2019 год. 

 
  



 
Податоци за граѓани и правни лица кои даваат забелешки: (пополнува физичко 
или правно лице) 
 

5. физичко или правно лице    
 (име и презиме, или назив на правното лице)

 

6. Адреса: 

7. Број на телефон за контакт  
8. Адреса на објектот, катастарска парцела, број 

на градежна парцела од планот или опис за 
местоположба на парцелата за која се 
однесува забелешката:  

 

З а б е л е ш к а: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дата                                                  М.П.    Своерачен потпис 
                                (за правни лица) 
 
___________________                             ____________________ 


