
 
ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 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 ЛУПД со намена Е2 – Комунална 
супраструктура (фотоволтажни ќелии) со јачина до 1 МW, за дел од КП 393/1, КО Орман-
вон г.р., Општина Ѓорче Петров, согласно Стручното мислење од Комисијата за урбанизам на 
Општина Ѓорче Петров. 
  

1. Назив и вид на урбанистичко –
плансска документација: 

ЛУПД со намена Е2 – Комунална супраструктура 
(фотоволтажни ќелии) со јачина до 1 МW, за дел од КП 
393/1, КО Орман-вон г.р., Општина Ѓорче Петров 

2. Граници на плански опфат со 
површина од  2,76 ha. 
 

Планскиот опфат на ЛУПД со намена Е2 – Комунална 
супраструктура (фотоволтажни ќелии) со јачина до 1 МW, за 
дел од КП 393/1, КО Орман-вон г.р., Општина Ѓорче Петров се 
наоѓа во северниот дел на Општина Ѓорче Петров, на југо-
запад надвор од село Орман. Границите на планскиот опфат се 
следни: 

‐ на север поминува низ дел од КП 393/1 КО Орман-вгр; 
‐ на исток поминува низ дел од КП 393/1 КО Орман-вгр; 
‐ на југ поминува низ дел од КП 393/1 КО Орман-вгр – 

покрај постоен пристапен пат; 
‐ на запад поминува низ дел од КП 393/1 КО Орман-вгр. 

Вкупната површина опфатена во рамките на опишаната 
граница на планскиот опфат изнесува 27.638,60 m² (2,76 ha).

3. Место на излагање: М.З. Орман
4. Период на излагање: од 08 до 16 часот, 

секој работен ден од 05.10 до 09.10.2020 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. 

(за правни лица) 
Своерачен потпис 

 


