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Бр. / No. /  10-1080/3 
20.12.2018 год. / bers 
СКОПЈЕ – SKOPJE                                              

        До  

                                                           Универзитет ,,Кирил и Методиј’’ 

                                             Архитектонски факултет  

                Скопје 

 

СТ Р У Ч Н О  МИ С Л Е Њ Е 

 

За Предлог на Планска програма  за изработка на ДУП за  градска четврт С.08 блок С.08.04  

Од Комисијата за урбанизам, формирана од Градоначалникот на општина Шуто Оризари 

со Решение број    од 

          До Комисијата за урбанизам при општина Шуто Оризари од страна на Планерот 

Универзитет ,,Свети Кирил и Методиј’’-Архитектонски факултет –Скопје , и овластениот 

планер потписник проф.др.Владимир Арсовски дипл. инж.архитект преку е-урбанизам е 

доставена планска програма со тех.бр.03-328/1 од 23.11.2018 година. за изработка на 

Детален урбанистрички план за Градска четврт С.08 блок С.08.04 согласно Генералниот 

урбанистички план на град Скопје за период 2012-2022 година. 

Комисијата за урбанизам, на состанокот одржан на 17.12 21018 година , ја разгледа 

доставената Планска програма  за изработка на предлог на Детален урбанистички план, и 

согласно со Законот за Просторно и урбанистичко планирање (Сл.весник на РМ бр.199/14, 

44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18) и Генералниот урбанистилки план на Град Скопје и го 

констатитра следното: 

Наведена е постоечката состојба, а треба да се цитира ГУП 

1.Планскиот опфат на ДУП, Блок Со8.04 , не е во општина Бутел туку се наоѓа во Општина 

Шуто Оризари-Скопје, и е дефиниран со ГУП  на  Град Скопје 2012-2022 

година.Северозападно се граничи соосовините по новопланирани сервисни улиуци ,,С 3’’  



и ,,С 2’’, западно по осовината по собирна улица ,,Индира Ганди’’ (ул.Шуто Оризари) и 

североистоно и југоисточно по осовината по новопланирана сервисна улица ,,С 4’’. 

2.Да се дефинира и внимава на процентот на изграденост согласно ГУП за намените А 1-

домување на во станбени куќи и Б1-институции во рамките на градската четврт С.08 и 

блок С.08 блок С.08.04. 

3.Да се дефиира дозволеноста на спратност и висината на кота до венец и број на 

станбени едииници, за станбено индивидуално домување, на станбени индивидуални 

објекти во низ. 

4.Да седефинира и предвиди пристапна улица до станбените индивидуални објекти кои 

се наоѓаат од источната страна на предметните катастарски парцели и која ќе поминува 

низ нив, со оглед на тоа што дел од истите се сопственост на РМ. 

 

Од тие причини Комисијата за урбанизам на општина Шуто Оризари ја враќа за корекција 

и доработка Планската програма. 

 

 

   Комисија за урбанизам: 

 

 

                                                       1.Лјупчо Павлов-Председател---------------------------------------- 

 

                                                             2.Георги Клинчаревски-член------------------------------------------ 

 

                                                              3.Елена Дракуловска –Гигов-член---------------------------------- 

 

                                                              4.Ненад Бошковски-член---------------------------------------------- 

 

                                                              5.Кристина Јовковска Коваленска-член--------------------------- 
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