
 
ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ – СКОПЈЕ АНКЕТЕН ЛИСТ бр. ____________ 
                                                                                        
Врз основа на член 35 од Законот за просторно и урбанистичко планирање, Општина Ѓорче 
Петров спроведува Јавна анкета и Јавна презентација на Архитектонско урбанистичкиот 
проект на КП 3475/12, КП 3475/15, КП 3475/14, КП 3475/2, КП 3475/6, КП 3475/5 и дел од 
КП 3475/1, за формирање на ГП 1.1 за објект со намена Г4- стоваришта, од УПВНМ Клучка 
стопански двор, КО Кучково, општина Ѓорче Петров, согласно Стручното мислење од 
Комисијата за урбанизам на Општина Ѓорче Петров. 
  
1.  Вид на урбанистички план: Архитектонско урбанистичкиот проект на КП 3475/12, КП 

3475/15, КП 3475/14, КП 3475/2, КП 3475/6, КП 3475/5 и дел 
од КП 3475/1, за формирање на ГП 1.1 за објект со намена Г4- 
стоваришта, од УПВНМ Клучка стопански двор, КО Кучково, 
општина Ѓорче Петров 

2. Граници на плански опфат со 
површина од  4857м2,  
односно 0,48ha 

-на север границата почнува да се движи од најсеверната точка 
помеѓу тромеѓето на КП 3474/1, КП 4486 и КП 3475/5 и 
продолжува во северо источен правец по северната граница на 
Кп 3475/5 и КП 3475/1; 
-На исток границата се движи во југоисточен правец, при што ја 
сече КП 3475/1 и продолжува по источните гтраници на КП 
3475/5, КП 3475/6, КП 3475/14, КП 3475/15 и КП 3475/12; 
-на југ границата започнува од најјужната точка и се движи во 
западен правец долж јужната граница на КП 3475/12; 
-на запад границата се движи во северен правец долж 
западните граници на КП 3475/12, КП 3475/15, КП 3475/14, КП 
3475/2, КП 3475/6 и КП 3475/5. 

3. Место на излагање: Одделение за просторно и урбанистичко планирање во  
Општина Ѓорче Петров

4. Период на излагање: од 08 до 15 часот,секој работен ден од 05.10. до 09.10.2020год.
 
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. 
(за правни лица) 

Своерачен потпис 


