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Стр. 1 Бр.10 Службен Гласник на Општина Ѓорче Петров 06 Септември 2012  
 

 
Врз основа на член 24 од Законот за Просторно и урбанистичко планирање (“Сл. 

весник на РМ” бр.51/95, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11 и 53/11), пречистен текст, член 24 
став 1 точка 23 од Статутот на Општината “Ѓорче Петров”(Службен Гласник на Општина 
Ѓорче Петров бр.5/06), Градоначалникот на Општина Ѓорче Петров  донесе 
 

 
О Д Л У К А 

За организирање Јавна презентација и Јавна анкета по Нацрт-Одлуката 
за утврдување на Детален урбанистички план за 

дел од УЗ Даме Груев - УБ3 
Општина Ѓорче Петров - Скопје 

 
 

Ч л е н 1 
Со оваа Одлука се организира Јавна презентација и Јавна анкета по Нацрт - 

Одлуката за утврдување на Детален урбанистички план за дел од УЗ Даме Груев - 
УБ3),  утврден од страна на Советот на општина  Ѓорче Петров.   

 
Ч л е н 2 

Соопштението за организирање на Јавна анкета ќе биде објавено во јавните 
гласила ,,Дневник’’ и “Утрински весник” и веб сајтот на Општината 
www.opstinagpetrov.gov.mk 

 
Ч л е н 3 

Јавната анкета ќе трае 15 работни денови од денот на објавувањето на 
Соопштението во јавните гласила од член 2 на оваа Одлука. 

 
Ч л е н 4 

Јавната презентација и Јавната анкета по Нацрт-Одлуката за утврдување на 
Детален урбанистички план за дел од УЗ Даме Груев -УБ3, Општина Ѓорче Петров, ќе 
се спроведе со излагање на Нацрт - Планот во просториите на У.З.” Даме Груев” - 
Општина Ѓорче Петров . 

 
Ч л е н 5 

Заинтересираните граѓани и правни лица во предвидениот рок  ќе можат да ги 
дадат своите забелешки, предлози и мислења на анкетни листови. 

 
Ч л е н 6 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а  ќе се објави во 
“Службен гласник на Општина Ѓорче Петров” . 
 
 
Број  08-2626/1                  Општина Ѓорче Петров  
Од 06.09.2012 година               Г р а д о н а ч а л н и к, 
С к о п ј е                     Сокол Митровски с.р. 
 



  
 
Стр. 2 Бр.10 Службен Гласник на Општина Ѓорче Петров 06 Септември 2012  

 
 

Врз основа на член 24 од Законот за Просторно и урбанистичко планирање (“Сл. 
весник на РМ” бр. 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11 и 53/11) и член 24 став 1 точка 23 од 
Статутот на Општината “Ѓорче Петров” (Службен Гласник на Општина Ѓорче Петров  бр.5/06), 
Градоначалникот на Општина Ѓорче Петров  го дава следното 
 

С ОО П Ш Т Е Н И Е 
 

 Се известуваат граѓаните и правните лица од просторот опфатен со Планот дека 
Градоначалникот на Општина Ѓорче Петров донесе Одлука за  организирање  
 

    Јавна презентација и Јавна анкета 
 

 По Нацртот на Деталниот урбанистички план за дел од УЗ Даме Груев - УБ3,  
Општина Ѓорче Петров, што ги опфаќа следните граници на урбан опфат: 

 
- на југозапад: по осовина на  ул: ״Лука Геров״  
- на североисток:по осовина на  улица 1077 
- на  северозапад:  по осовина на ул: “Тиранска” 
- на југоисток: осовина на  ул: “Николај Островски״ 

утврден од страна на Советот на Општина Ѓорче Петров (“Службен Гласник на Општина 
Ѓорче Петров” број 9/2012). 
 
Големината на планскиот опфат изнесува  18,14 ха. 
 
 Нацртот на Деталниот урбанистички план за дел од УЗ Даме Груев-УБ3,  ќе биде 
изложен во просториите на УЗ “Даме Груев”,  во период од 15 работни дена, сметано од 
10.09.2012  до 28.09.2012,  секој работен ден од 09.00-18.00ч. по објавување на 
соопштението во дневните весници “Дневник” и “Утрински весник”, како и на  веб сајтот на 
Општината www.opstinagpetrov.gov.mk 

 Стручна расправа за ДУП дел од УЗ Даме Груев-УБ3 ќе се одржи на 13.09.2012  во 
14ч. во просториите на Секторот за урбанизам при општина Ѓорче Петров.  
 Јавната презентација ќе се одржи на 14.09.2012 (петок)  во  11ч. во просториите на 
УЗ “Даме Груев”. 
 Анкетните листови за учество во јавната анкета ќе можат да се подигнат во УЗ “Даме 
Груев”. 
  Во определениот рок заинтересираните правни и физички лица од конкретното 
подрачје опфатено со Планот можат да достават писмени забелешки на анкетните листови. 
 
 
 
Број 08 -2626/2 
од 06.09.2012 година                  Општина Ѓорче Петров 
 Скопје                                                                            Градоначалник,        

            Сокол Митровски с.р. 
 

http://www.opstinagpetrov.gov.mk/


  
Стр. 3 Бр.10 Службен Гласник на Општина Ѓорче Петров 06 Септември 2012  

 
 

Врз основа на член 24 од Законот за Просторно и урбанистичко планирање (“Сл. 
весник на РМ” бр.51/95, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11 и 53/11), пречистен текст, член 24 став 
1 точка 23 од Статутот на Општината “Ѓорче Петров”(Службен Гласник на Општина Ѓорче 
Петров бр.5/06), Градоначалникот на Општина Ѓорче Петров  донесе 
 
 

О Д Л У К А 
За организирање Јавна презентација и Јавна анкета по Нацрт-Одлуката 

за утврдување на Детален урбанистички план за 
дел од УЗ Даме Груев - УБ4 

Општина Ѓорче Петров - Скопје 
 

 
Ч л е н 1 

Со оваа Одлука се организира Јавна презентација и Јавна анкета по Нацрт - Одлуката 
за утврдување на Детален урбанистички план за дел од УЗ Даме Груев - УБ4),  утврден од 
страна на Советот на општина  Ѓорче Петров.   

 
Ч л е н 2 

Соопштението за организирање на Јавна анкета ќе биде објавено во јавните гласила 
,,Дневник’’ и “Утрински весник” и веб сајтот на Општината www.opstinagpetrov.gov.mk 

 
Ч л е н 3 

Јавната анкета ќе трае 15 работни денови од денот на објавувањето на 
Соопштението во јавните гласила од член 2 на оваа Одлука. 

 
Ч л е н 4 

Јавната презентација и Јавната анкета по Нацрт-Одлуката за утврдување на Детален 
урбанистички план за дел од УЗ Даме Груев -УБ4, Општина Ѓорче Петров, ќе се спроведе со 
излагање на Нацрт - Планот во просториите на У.З.” Даме Груев” - Општина Ѓорче Петров . 

 
  Ч л е н 5 

Заинтересираните граѓани и правни лица во предвидениот рок  ќе можат да ги дадат 
своите забелешки, предлози и мислења на анкетни листови. 

 
Ч л е н 6 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а  ќе се објави во “Службен 
гласник на Општина Ѓорче Петров” . 
 
 
 
 
Број 08-2627/1                 Општина Ѓорче Петров  
Од 06.09.2012 година                 Г р а д о н а ч а л н и к, 
Скопје             Сокол Митровски с.р. 



  
Стр. 4 Бр.10 Службен Гласник на Општина Ѓорче Петров 06 Септември 2012  

 
 
Врз основа на член 24 од Законот за Просторно и урбанистичко планирање (“Сл. 

весник на РМ” бр. 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11 и 53/11) и член 24 став 1 точка 23 од 
Статутот на Општината “Ѓорче Петров” (Службен Гласник на Општина Ѓорче Петров  бр.5/06), 
Градоначалникот на Општина Ѓорче Петров  го дава следното 
 

С ОО П Ш Т Е Н И Е 
 

 Се известуваат граѓаните и правните лица од просторот опфатен со Планот дека 
Градоначалникот на Општина Ѓорче Петров донесе Одлука за  организирање  
 

    Јавна презентација и Јавна анкета 
 

 По Нацртот на Деталниот урбанистички план за дел од УЗ Даме Груев - УБ4,  
Општина Ѓорче Петров, што ги опфаќа следните граници на урбан опфат: 

- на југозапад: по осовина на  ул: Новопроектирана 2  
- на североисток: по осовина на  ул: Лука Геров 
- на  северозапад:  по осовина на ул: “Новопроектирана 1” 
- на југоисток: осовина на  ул: “Николај Островски״ 

утврден од страна на Советот на Општина Ѓорче Петров (“Службен Гласник на Општина 
Ѓорче Петров” број 9/2012). 
 
Големината на планскиот опфат изнесува  12,40 ха. 
 

 Нацртот на Деталниот урбанистички план за дел од УЗ Даме Груев-УБ4,  ќе биде 

изложен во просториите на УЗ “Даме Груев”,  во период од 15 работни дена, сметано од 
10.09.2012  до 28.09.2012,  секој работен ден од 09.00-18.00ч. по објавување на 
соопштението во дневните весници “Дневник” и “Утрински весник”, како и на  веб сајтот на 
Општината www.opstinagpetrov.gov.mk 

 Стручна расправа за ДУП дел од УЗ Даме Груев-УБ4 ќе се одржи на 13.09.2012  во 
14ч. во просториите на Секторот за урбанизам при општина Ѓорче Петров.  

 Јавната презентација ќе се одржи на 14.09.2012 (петок)  во  12ч. во просториите на 

УЗ “Даме Груев”. 
 Анкетните листови за учество во јавната анкета ќе можат да се подигнат во УЗ “Даме 
Груев”. 
  Во определениот рок заинтересираните правни и физички лица од конкретното 
подрачје опфатено со Планот можат да достават писмени забелешки на анкетните листови. 
 
 
 
Број 08 -2627/2 
од  06.09.2012 година                       Општина Ѓорче Петров 
С к о п ј е                                                                                Градоначалник,        

         Сокол Митровски с.р. 
 

 

http://www.opstinagpetrov.gov.mk/


  
Стр.5  Бр.10 Службен Гласник на Општина Ѓорче Петров  06 Септември 2012  

 
 
Врз основа на член 24 од Законот за Просторно и урбанистичко планирање (“Сл. 

весник на РМ” бр.51/95, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11 и 53/11), пречистен текст, член 24 
став 1 точка 23 од Статутот на Општината “Ѓорче Петров”(Службен Гласник на Општина 
Ѓорче Петров бр.5/06), Градоначалникот на Општина Ѓорче Петров  донесе 
 
 

О Д Л У К А  
За организирање Јавна презентација и Јавна анкета по Нацрт-Одлуката   

за утврдување на изменување и дополнување  на Детален урбанистички план  дел од 
западна индустриска зона УМ ул. Лепенец-блок 2 Општина Ѓорче Петров - Скопје  

 
 

Ч л е н 1 
Со оваа Одлука се организира Јавна презентација и Јавна анкета по Нацрт - 

Одлуката за утврдување на изменување и дополнување  на Детален урбанистички 
план  дел од западна индустриска зона УМ ул. Лепенец-блок 2,  утврден од страна на 
Советот на општина  Ѓорче Петров.   

 
Ч л е н 2 

Соопштението за организирање на Јавна анкета ќе биде објавено во јавните 
гласила ,,Дневник’’ и “Утрински весник” и веб сајтот на Општината 
www.opstinagpetrov.gov.mk 

 
Ч л е н 3 

Јавната анкета ќе трае 15 работни денови од денот на објавувањето на 
Соопштението во јавните гласила од член 2 на оваа Одлука. 

 
Ч л е н 4 

Јавната презентација и Јавната анкета по Нацрт-Одлуката за утврдување на 
изменување и дополнување  на Детален урбанистички план дел од западна 
индустриска зона УМ ул. Лепенец-блок 2,   Општина Ѓорче Петров, ќе се спроведе со 
излагање на Нацрт - Планот во просториите на У.З.” Даме Груев” - Општина Ѓорче 
Петров . 

 
Ч л е н 5 

Заинтересираните граѓани и правни лица во предвидениот рок  ќе можат да ги 
дадат своите забелешки, предлози и мислења на анкетни листови. 

 
Ч л е н 6 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а  ќе се објави во 
“Службен гласник на Општина Ѓорче Петров” . 
 
 
Број  08-2628/1                 Општина Ѓорче Петров  
Од 06.09.2012 година                 Г р а д о н а ч а л н и к, 
С к о п ј е                         Сокол Митровски с.р. 



  
Стр. 6 Бр.10 Службен Гласник на Општина Ѓорче Петров 06 Септември 2012  
 

Врз основа на член 24 од Законот за Просторно и урбанистичко планирање (“Сл. 
весник на РМ” бр. 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11 и 53/11) и член 24 став 1 точка 23 
од Статутот на Општината “Ѓорче Петров” (Службен Гласник на Општина Ѓорче Петров  
бр.5/06), Градоначалникот на Општина Ѓорче Петров  го дава следното 
 

С ОО П Ш Т Е Н И Е 
 

 Се известуваат граѓаните и правните лица од просторот опфатен со Планот дека 
Градоначалникот на Општина Ѓорче Петров донесе Одлука за  организирање  
 

    Јавна презентација и Јавна анкета 
 

 По Нацртот на изменување и дополнување на Деталниот урбанистички план 
дел од западна индустриска зона УМ ул. Лепенец- блок 2,  Општина Ѓорче Петров, 
што ги опфаќа следните граници на урбан опфат: 

- на северозапад: по осовина на  ул: ״Лука Геров״  
- на североисток: по осовина на  ул: ״Лепенец״ 
- на  југоисток:  по осовина на ул: “Лука Геров-4” 
- на југозапад: осовина на  железница Скопје -Белград 

утврден од страна на Советот на Општина Ѓорче Петров (“Службен Гласник на Општина 
Ѓорче Петров” број 9/2012). 
 
Големината на планскиот опфат изнесува  1,50 ха. 
 
 Нацртот на изменување и дополнување на Деталниот урбанистички план  дел 
од западна индустриска зона УМ ул. Лепенец-блок 2,  ќе биде изложен во просториите 
на УЗ “Даме Груев”,  во период од 15 работни дена, сметано од 10.09.2012  до 
28.09.2012,  секој работен ден од 09.00-18.00ч. по објавување на соопштението во 
дневните весници “Дневник” и “Утрински весник”, како и на  веб сајтот на Општината 
www.opstinagpetrov.gov.mk 

 Стручна расправа за изменување и дополнување на Деталниот урбанистички 
план  дел од западна индустриска зона УМ ул. Лепенец-блок 2, ќе се одржи на 
13.09.2012  во 14ч. во просториите на Секторот за урбанизам при општина Ѓорче 
Петров.  
 Јавната презентација ќе се одржи на 14.09.2012 (петок)  во  13ч. во 
просториите на УЗ “Даме Груев”. 
 Анкетните листови за учество во јавната анкета ќе можат да се подигнат во УЗ 
“Даме Груев”. 
  Во определениот рок заинтересираните правни и физички лица од конкретното 
подрачје опфатено со Планот можат да достават писмени забелешки на анкетните 
листови. 
 
Број 08 -2628/2 
од 06.09.2012 година              Општина Ѓорче Петров 
Скопје                                                                             Градоначалник,        

         Сокол Митровски  с.р. 

http://www.opstinagpetrov.gov.mk/


  
 

Стр.7 Бр.10 Службен Гласник на Општина Ѓорче Петров 06 Септември 2012  

 
 
 
Врз основа на член 24 од Законот за Просторно и урбанистичко планирање (“Сл. 

весник на РМ” бр.51/95, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11 и 53/11), пречистен текст, член 24 став 
1 точка 23 од Статутот на Општината “Ѓорче Петров”(Службен Гласник на Општина Ѓорче 
Петров бр.5/06), Градоначалникот на Општина Ѓорче Петров  донесе 
 
 

О Д Л У К А  
За организирање Јавна презентација и Јавна анкета по Нацрт-Одлуката   

за утврдување на изменување и дополнување  на Детален урбанистички план  дел од 
западна индустриска зона УМ ул. Лепенец-блок 6 Општина Ѓорче Петров - Скопје  

 
 

Ч л е н 1 
Со оваа Одлука се организира Јавна презентација и Јавна анкета по Нацрт - Одлуката 

за утврдување на изменување и дополнување  на Детален урбанистички план  дел од 
западна индустриска зона УМ ул. Лепенец-блок 6,  утврден од страна на Советот на 
општина  Ѓорче Петров.   

 
Ч л е н 2 

Соопштението за организирање на Јавна анкета ќе биде објавено во јавните гласила 
,,Дневник’’ и “Утрински весник” и веб сајтот на Општината www.opstinagpetrov.gov.mk 

 
Ч л е н 3 

Јавната анкета ќе трае 15 работни денови од денот на објавувањето на 
Соопштението во јавните гласила од член 2 на оваа Одлука. 

 
Ч л е н 4 

Јавната презентација и Јавната анкета по Нацрт-Одлуката за утврдување на 
изменување и дополнување  на Детален урбанистички план дел од западна индустриска 
зона УМ ул. Лепенец-блок 6,   Општина Ѓорче Петров, ќе се спроведе со излагање на Нацрт - 
Планот во просториите на У.З.” Даме Груев” - Општина Ѓорче Петров . 

 
Ч л е н 5 

Заинтересираните граѓани и правни лица во предвидениот рок  ќе можат да ги дадат 
своите забелешки, предлози и мислења на анкетни листови. 

 
Ч л е н 6 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а  ќе се објави во “Службен 
гласник на Општина Ѓорче Петров” . 
 
 
Број 08-2629/1                 Општина Ѓорче Петров  
Од 06.09.2012 година                 Г р а д о н а ч а л н и к, 
С к о п ј е                                 Сокол Митровски с.р. 



  
Стр 8 Бр.10 Службен Гласник на Општина Ѓорче Петров 06 Септември 2012  

 
 
Врз основа на член 24 од Законот за Просторно и урбанистичко планирање (“Сл. 

весник на РМ” бр. 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11 и 53/11) и член 24 став 1 точка 23 
од Статутот на Општината “Ѓорче Петров” (Службен Гласник на Општина Ѓорче Петров  
бр.5/06), Градоначалникот на Општина Ѓорче Петров  го дава следното 
 

С ОО П Ш Т Е Н И Е 
 

 Се известуваат граѓаните и правните лица од просторот опфатен со Планот дека 
Градоначалникот на Општина Ѓорче Петров донесе Одлука за  организирање  
 

    Јавна презентација и Јавна анкета 
 

 По Нацртот на изменување и дополнување на Деталниот урбанистички план 
дел од западна индустриска зона УМ ул. Лепенец- блок 6,  Општина Ѓорче Петров, 
што ги опфаќа следните граници на урбан опфат: 

- на југозапад: по осовина на  ул: ״Шарпланинска״  
- на север: по граница на постоен ДУПдел од зап. инд. зона УМ ул. Лепенец 
- на  југоисток:  по осовина на планирана ул: ״Лепенец״ 

утврден од страна на Советот на Општина Ѓорче Петров (“Службен Гласник на Општина 
Ѓорче Петров” број 9/2012). 
 
Големината на планскиот опфат изнесува  3,28 ха. 
 
 Нацртот на изменување и дополнување на Деталниот урбанистички план  дел 
од западна индустриска зона УМ ул. Лепенец-блок 2,  ќе биде изложен во просториите 
на УЗ “Даме Груев”,  во период од 15 работни дена, сметано од 10.09.2012  до 
28.09.2012,  секој работен ден од 09.00-18.00ч. по објавување на соопштението во 
дневните весници “Дневник” и “Утрински весник”, како и на веб сајтот на Општината 
www.opstinagpetrov.gov.mk 

 Стручна расправа за изменување и дополнување на Деталниот урбанистички 
план  дел од западна индустриска зона УМ ул. Лепенец-блок 2, ќе се одржи на 
13.09.2012  во 14ч. во просториите на Секторот за урбанизам при општина Ѓорче 
Петров.  
 Јавната презентација ќе се одржи на 14.09.2012 (петок)  во  14ч. во 
просториите на УЗ “Даме Груев”. 
 Анкетните листови за учество во јавната анкета ќе можат да се подигнат во УЗ 
“Даме Груев”. 
  Во определениот рок заинтересираните правни и физички лица од конкретното 
подрачје опфатено со Планот можат да достават писмени забелешки на анкетните 
листови. 
 
Број 08 -2629/2 
од 06.09.2012 година        Општина Ѓорче Петров 
Скопје                                                                                Градоначалник,        

                  Сокол Митровски с.р 
 

http://www.opstinagpetrov.gov.mk/


  
Стр. 9 Бр.10 Службен Гласник на Општина Ѓорче Петров 06 Септември 2012  

 
 

Врз основа на член 24 од Законот за Просторно и урбанистичко планирање (“Сл. 
весник на РМ” бр.51/95, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11 и 53/11), пречистен текст, член 24 
став 1 точка 23 од Статутот на Општината “Ѓорче Петров”(Службен Гласник на Општина 
Ѓорче Петров бр.5/06), Градоначалникот на Општина Ѓорче Петров  донесе 
 
 

О Д Л У К А  
За организирање Јавна презентација и Јавна анкета по Нацрт-Одлуката   

за утврдување на изменување и дополнување  на Детален урбанистички план  
 ״Крајбрежен појас, локалитет спортски терени-дел од блок 1״

Општина Ѓорче Петров - Скопје  
 

Ч л е н 1 
Со оваа Одлука се организира Јавна презентација и Јавна анкета по Нацрт 

Одлуката за утврдување на изменување и дополнување  на Детален урбанистички 
план ״Крајбрежен појас, локалитет спортски терени-дел од блок 1״,  Општина Ѓорче 
Петров - Скопје,  утврден од страна на Советот на општина  Ѓорче Петров.   

 
Ч л е н 2 

Соопштението за организирање на Јавна анкета ќе биде објавено во јавните 
гласила ,,Дневник’’ и “Утрински весник” и веб сајтот на Општината 
www.opstinagpetrov.gov.mk 

 
Ч л е н 3 

Јавната анкета ќе трае 15 работни денови од денот на објавувањето на 
Соопштението во јавните гласила од член 2 на оваа Одлука. 

 
Ч л е н 4 

 Јавната презентација и Јавната анкета по Нацрт-Одлуката за утврдувањена 
изменување и дополнување  на Детален урбанистички план Крајбрежен појас, 
локалитет спортски терени-дел од блок 1״ Општина Ѓорче Петров - Скопје,   ќе се 
спроведе со излагање на Нацрт - Планот во просториите на У.З.” Ѓорче Петров - 
Општина Ѓорче Петров . 

 
Ч л е н 5 

Заинтересираните граѓани и правни лица во предвидениот рок  ќе можат да ги 
дадат своите забелешки, предлози и мислења на анкетни листови. 

 
Ч л е н 6 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а  ќе се објави во 
“Службен гласник на Општина Ѓорче Петров” . 
 
Број  08-2630/1                 Општина Ѓорче Петров  
Од 06.09.2012 година                    Г р а д о н а ч а л н и к, 
С к о п ј е                           Сокол Митровски с.р 
 



  
Стр. 10 Бр.10 Службен Гласник на Општина Ѓорче Петров 06 Септември 2012  
 
 

Врз основа на член 24 од Законот за Просторно и урбанистичко планирање (“Сл. 
весник на РМ” бр. 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11 и 53/11) и член 24 став 1 точка 23 
од Статутот на Општината “Ѓорче Петров” (Службен Гласник на Општина Ѓорче Петров  
бр.5/06), Градоначалникот на Општина Ѓорче Петров  го дава следното 
 

С ОО П Ш Т Е Н И Е 
 

 Се известуваат граѓаните и правните лица од просторот опфатен со Планот дека 
Градоначалникот на Општина Ѓорче Петров донесе Одлука за  организирање  
 

    Јавна презентација и Јавна анкета 
 

 По Нацртот на изменување и дополнување на Деталниот урбанистички план 
Крајбрежен појас, локалитет спортски терени-дел од блок 1,  Општина Ѓорче Петров, 
што ги опфаќа следните граници на урбан опфат: 

- на север: осовина на ул: ״ Новопроектирана 4״ 
- на  исток:  по осовина на Бул:״ Македонска војска״ 
- на југоисток: осовина на ул: ״Алекса Демниевски״ 
- на запад: ул: ״Мице Козар״ 

утврден од страна на Советот на Општина Ѓорче Петров (“Службен Гласник на Општина 
Ѓорче Петров” број 9/2012). 
 
Големината на планскиот опфат изнесува  1,00 ха. 
 
 Нацртот на изменување и дополнување на Деталниот урбанистички план  
Крајбрежен појас, локалитет спортски терени-дел од блок 1,  Општина Ѓорче Петров, 
ќе биде изложен во просториите на УЗ “Ѓорче Петров”,  во период од 15 работни дена, 
сметано од 10.09.2012  до 28.09.2012,  секој работен ден од 08.00-16.00ч. по 
објавување на соопштението во дневните весници “Дневник” и “Утрински весник”, 
како и на веб сајтот на Општината www.opstinagpetrov.gov.mk 

 Стручна расправа за изменување и дополнување на Деталниот урбанистички 
план  дел од западна индустриска зона УМ ул. Лепенец-блок 2, ќе се одржи на 
13.09.2012  во 14ч. во просториите на Секторот за урбанизам при општина Ѓорче 
Петров.  
 Јавната презентација ќе се одржи на 14.09.2012 (петок)  во  10ч. во 
просториите на УЗ “Ѓорче Петров”. 
 Анкетните листови за учество во јавната анкета ќе можат да се подигнат во УЗ 
“Ѓорче Петров”. 
  Во определениот рок заинтересираните правни и физички лица од конкретното 
подрачје опфатено со Планот можат да достават писмени забелешки на анкетните 
листови. 
 
Број 08 -2630/2 
од  06.09.2012 година             Општина Ѓорче Петров 
Скопје                                                                                    Градоначалник,        

           Сокол Митровски с.р. 

http://www.opstinagpetrov.gov.mk/

