
 
ГРАНИЦИ НА  КОМПЛЕКСИТЕ  ЗА НАПЛАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА  

УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ 
 
Границите на комплексите и зоните  за  наплата  на  надоместокот за  уредување 
на  градежно  земјиште во урбаниот дел на Општина Гази Баба,  се  одредени  во  
член  12  од  Одлуката  за  уредување на  градежно  земјиште  на  подрачјето  на  
Општина  Гази  Баба. (Сл. гласник на Град Скопје бр. 5/97, 7/98, 8/99, 15/99 и 
4/2002) односно: 
 

КОМПЛЕКС-1 
 

ДЕЛ-1 (Општина Гази Баба) 
Описот започнува од тромеѓето на административните граници помеѓу 

Општина Гази Баба, Општина Аеродром и Општина Центар поточно на 
надвозникот над р. Вардар од пругата Скопје-МЖ-Куманово, ја прати пругата на 
север по западната граница на пругата до ул.”Беласица” (403), по ул.”Беласица” 
(403) оди до крстосницата со бул.”Никола Карев” (1450) тромеѓето помеѓу 
административнате граници на Општина Гази Баба, Општина Центар и Општина 
Чаир, продолжува на север по административната граница со Општина Чаир и ја 
следи јузната граница на Парк шума Гази Баба и преку крстосницата кај влезот во 
Железара-продолжува по бул.”Хрватска”(1459). Продолжува на југ- го сече бул. 
“Александар Македонски” (1482), продолжува по бул. “Војводина” (1491), ја 
поминува линијата Скопје-МЖ-Куманово до мостот на р. Вардар и потоа оди на 
запад спротивно на течението по р. Вардар до надвозникот на р. Вардар од 
пругата Скопје-МЖ-Куманово, каде завршува описот на комплекс-1 за Општина 
Гази Баба. 

КОМПЛЕКС-2 

 
ДЕЛ-2- (Општина Гази Баба) 
Описот започнува од подвозникот на бул.”Александар Македонски” (1482) и 

бул.”Хрватска” (1459) и по бул.” Хрватска”(1459) до крстосница со ул.”16 
Македонска Бригада” (624) кај влезот во   ф-ка “Железарница” ДЛ 7Н11-48-7, 
продолжува југозападно по јужните падини на Гази Баба се до тромеѓето помеѓу 
административнате граници на Општина Гази Баба, Општина Центар и Општина 
Чаир, продолжува на север по административната граница со Општина Чаир и ја 
прати западната границата на Парк Шума Гази Баба се до крстосницата 
ул.”Цветан Димов” (135), ул.”Џон Кенеди” (399) и бул.”Христијан Тодоровски 
Карпош” (1468). Оди на север по бул.”Христијан Тодоровски Карпош” (1468) до 
тромеѓето на административната граница помеѓу Општина Бутел, Општина Чаир и 
Општина Гази Баба, свртува на исток и оди по новопроектирана улица “Алпи” (886) 
се до крстосница со бул.”Хрватска” (1459), и по бул.”Хрватска” (1459) оди до 
крстосница со бул.”Христијан Тодоровски Карпош” (1468), свртува на север по 
бул.”Христијан Тодоровски Карпош” (1468) ја поминува жел. пруга Скопје-МЖ-
Кичево и крстосница со ул.”Цетињска” (1100) се до крстосницата со 
новопроектирана ул.”Боца Иванова” (1092). Свртува на исток по ул.”Боца Иванова” 
(1092) и на север до прекршна точка 71 гр. од тука границата сртува во правец на 
североисток и оди по источната граница на КП 12004 КО Скопје Р=1:2500 до 
граничка точка, односно меѓна белега бр.10. Од тука продолжува во правец на 



североисток по северната граница на КП 12054 (пат за Раштак), продолжува по 
југоисточната граница на КП 11669, до тромеѓата помеѓу КП 11669, КП 11670 и КП 
11827 (пат), ДЛ 71 КО Скопје Р=1:2500. Од тука границата свртува во правец на 
североисток и оди по северната граница на КП 11670 до тромеѓата помеѓу КП 
11670, КП 11671 и КП 11669. Границата на градежен реон свртува во правец на 
севроисток и оди по северните граници на КП 11671, КП 11684, КП 11687, 
продолжува по западната граница на КП 11660 и северната граница на КП 11660, 
КП 11659, КП 11657 до тромеѓата помеѓу КП 11657, КП 11656 и КП 11633 ја сече 
КП 11633 и свртува во правец на југ и оди по западната граница на КП 11595 до  
тромеѓата помеѓу КП 11595, КП 11633 и КП 11639.  

Оттука градежната линија продолжува по јужната граница на КП 11639 и 
источната граница на истата парцела се до тромеѓата помеѓу КП 11639 КП 11709, 
и КП 11819. Оттука свртува југоисточно и оди по јужната граница на КП 11819, 
свртува по северозападната граница на КП 11712 до тромеѓата помеѓу КП 11712, 
КП 11711, КП 11640 свртува кон југоисток по североисточната граница на КП 11712 
до  тромеѓата помеѓу КП 11712, КП 11640 и КП 11603. Оттука границата се движи 
во правец на североисток ја сече КП 11603 и излегува на тромеѓата помеѓу КП 
11643 (пат), КП 11604 и КП 11641 (пат) т.е. прекр.точка 72 гр. ДЛ 70 КО Скопје 
Р=1:2500. 

Оттука границата свртува југоисточно и оди по левата страна на патот КП 
11643, ја сече КП 11647 (пат за Црешево), продолжува во истиот правец 
југоисточно по североисточната страна на КП 11831 (пат) се до тромеѓата помеѓу 
КП 11831 од КО Скопје и КП 1008 и КП 1009 од КО Стајковци прекр.точка 73 
гр.Оттука свртува во правец на исток и оди по северната граница на КП 1008 до 
тромеѓата помеѓу КП 1008, КП 1011, КП 687 КО Стајковци, односно прекр.точка 74 
гр. ДЛ 5 КО Стајковци.  

Оттука границата на градежен реон свртува во правец на југ и оди по 
источната страна на КП 1008, ја сече КП 1041 (пат) и продолжува по источната 
страна на КП 1006 до тромеѓата помеѓу КП 1005, КП 1006, и КП 1037 (пат) односно 
прек.точка 75 гр, ДЛ 4 КО Стајковци. Оттука свртува во правец на запад и оди по 
јужната граница на КП 1006, КП 1007 КО Стајковци и продолжува по јужната 
граница на КП 11802 од КО Скопје се до прекр.точка 76 гр. 

Од прекр.точка 76 гр. ДЛ 70 КО Скопје која што е тромеѓа помеѓу КП 11802, 
КП 11649 и КП 11650 (пат Сингелиќ) продолжува по истиот правец кон југозапад и 
притоа ги сече следниве КП 11808, КП 11807, КП 11806, КП 11805 се до оградата 
на Железара т.е. прекр.точка 77 гр. Оттука свртува југоисточно и оди по оградата 
на Рудници и железарница ДЛ 76 КО Скопје се до прекр.точка 78 гр. која е 
пресечна точка помеѓу КП 12913 (пат) и оградата на Рудници и железарница, 
свртува на исток и оди по северната граница на КП 12913, ДЛ 77 од КО Скопје до 
тромеѓа помеѓу КП 12913 (пат) КП 12920 и КП 12896 односно прекр.точка 79 гр. 
Границата свртува во правец на југоисток ја сече КП 12868, КП 12928 и излегува на 
северната ограда од стрелиштето “Микеи” односно прекр.точка 80 гр. свртува во 
правец на југ и излегува на бул.”Александар Македонски”(1482), оди по булеварот 
на запад до подвозникот-раскрсницата на пругата Скопје-МЖ-Ѓорче Петров до 
подвозникот на бул.”Александар Македонски” (1482) и бул.”Хрватска” (1459), каде 
завршува описот на комплекс-2 за Општина Гази Баба. 
 
 
 
 



КОМПЛЕКС-3 
 

ДЕЛ-3- (Општина Гази Баба) ХИПОДРОМ 
Описот започнува од крстосницата на бул.”Хрватска” (1459) и бул.”Војводина” 

(1491) - оди на исток по бул.”Александар Македонски” (1482) ДЛ 7Н11-48-12 до 
сервисна пруга, свртува на север ја поминува пругата и излегува на северната 
ограда од стрелиштето “Микеи” односно прекр.точка 80 гр. свртува во правец на 
исток и оди по оградата на “Микеи” се до североисточен агол на оградата на 
“Микеи” прекр.точка 81 гр. се движи во правец на североисток ја сече КП 12868 и 
излегува на тромеѓа помеѓу КП 1571, КП 1548  (ул.”Јужноморавска бригада”) и 
новопроектираната сообраќајница, односно прекр.точка 82 гр. свртува на југоисток 
по ул.”Јужно-Моравски Бригади” (856) и на југ по ул.”Маџари”(862) се до автопатот 
Скопје-Велес односно бул.”Александар Македонски”(1482), свртува на исток по 
автопатот Скопје-Велес ја минува меѓна белега број 5 и се поклопува со границите 
на катастарските општини  КО Сингелиќ и КО Инџиково, односно меќните белеги  
бр.5, бр.4, бр.3, бр.2, бр.1  и доаѓа до тромеѓата  помеѓу катастарските општини  
КО Сингелиќ и КО Инџиково и КО Маџари ДЛ 7Н11-49-15. 

Од тромеѓата  помеѓу катастарските општини  КО Сингелиќ и КО Инџиково и 
КО Маџари границата на градежен реон оди во правец на исток и оди по северната 
граница на КП 2839/2 (Скопје-Е-75-Велес) КО Маџари односно ја прати границата 
помеѓу КО Инџиково и КО Маџари до меѓната белега бр.5 КО Маџари и КО 
Инџиково ДЛ.7Н11-50-13, продолжува во правец на исток и оди по северната 
ограда на автопатот Скопје-Велес Е-75 КП 2839/2 Ко Маџари ДЛ.7Н11-50-16, 7Н11-
50-17, продолжува по северната граница на КП 2832, КП 2855 се до прекршна 
точка помеѓу КП 2055, КП 2855 (пат) и КП 2060 (автопат Скопје-Велес Е-75) 
односно прекршна точка  99 гр. Свртува во правец на југ и оди по источната 
граница на надвозникот КП 9855 до тромеѓата помеѓу КП 2056 КП 2832 и КП 2855 
или прекр.точка 100 гр., свртува во правец на запад, ја сече КП 2060 и опди по 
северната граница на КП 2061 се до прекршна точка помеѓу КП 2061, КП 2832 и КП 
2064, односно прекр.точка 101 гр. Граничната линија свртува југоисточно и оди по 
југоисточната граница на КП 2064 (автопат Скопје-Велес Е-75), ДЛ.7Н11-50-18 и 
доаѓа до тромеѓа помеѓу КП 2061, КП 2064 и КП 2857 односно прекршна точка 102 
гр. 

Оттука границата свртува во правец на запад и оди по јужната граница на КП 
2064, ја сече КП 2857 и оди се до тромеѓата помеѓу КП 2074, КП 2072 и КП 2857 
т.е. прекршна точка 103 гр. Оттука границата свртува северозападно и оди по 
северната граница на КП 2072, КП 2074, КП 2075, КП 2080 и КП 2084 се до 
тромеѓата помеѓу КП 2084, КП 2858 и КП 2857 прекр.точка 104 гр. Оттука границата 
свртува југозападно по границите на КП 2858 го сече патот КП 2859 и доаѓа до 
тромеѓата помеѓу КП 2126, КП 2127 и КП 5859 т.е. прекр.точка 105 гр. Границата 
свртува во правец на југ и оди по источната граница на КП 2127 се до тромеѓата на 
КП 2126, КП 2127 и КП 2815 или прекр.точка 106 гр., свртува југозападно по 
јужните граници на КП 2127, КП 2141, КП 2148, КП 2149 се до тромеѓата меѓу КП 
2149, КП 2150 и КП 2826/1 односно прекр.точка 107 гр. КО Маџари ДЛ.7Н10-10-1, 
свртува југозападно ја сече КП 2826/1 и КП 2829 (теретна пруга Илинден-станица 
Трубарево) и доаѓа до прекр.точка 108 гр. која е пресек помеѓу транспортната 
пруга и пат Скопје-Велес-А1-4, од каде свртува во правец на југозапад по 
катастарската граница меѓу КО Маџари и КО Трубарево и доаѓа до меѓна белега 
број 6,  катастарска граница меѓу КО Маџари и КО Трубарево (железничка пруга) 
КП 2829. 



Оди на запад по ул.”Благоја Стевковски”(820) и излегува на раскрсницата со 
ул.”Маџари”(862) и по ул.”Маџари”(862) доаѓа до жел. линијата Скопје-МЖ-
Куманово од каде свртува на југозапад по новопроектираната ул.”Февруарски 
поход”(1474),се до р. Вардар. Потоа свртува на запад и спротивно од течението на 
р. Вардар оди до мостот на р.Вардар со бул. “Војводина” (1491), свртува на север 
бул. “Војводина” (1491), ја сече железничка линија Скопје-МЖ-Куманово, се до 
надвозникот над бул. “Александар Македонски” (1482), и крстосницата на 
бул.”Хрватска” (1459) и бул.”Војводина” (1491), каде завршува описот на комплекс-
3 за Општина Гази Баба. 
 
 КОМПЛЕКС-4 
 

ДЕЛ-4 а- (Општина Гази Баба- Ченто) 
Описот започнува од тромеѓа помеѓу КП 1571, КП 1548  (ул.”Јужноморавска 

бригада”) и новопроектираната сообраќајница, односно прекр.точка 82 гр.  
Од тука границата свртува во правец на северозапад  и оди по југозападната 

граница  на КП 1549 и оди до тромеѓата помеѓу КО Сингелиќ 1, КО Сингелиќ 2 и КО 
Гази Баба, свртува во правец на североисток и оди по катастарската граница  
помеѓу КО Сингелиќ 1 и КО Сингелиќ 2,  до меѓна белега  бр.9 ДЛ7Н11-49-5, свртува 
во правец на југоисток и оди по северната граница на КП 5133 (канал) и доаѓа до 
гранична меѓна белега број 8 помеѓу катстарските општини на КО Сингелиќ 1 и КО 
Сингелиќ 2, ДЛ. 7Н11-49-5. Оттука границата на градежен реон свртува во правец на 
североисток и оди по западната граница на КП 1493, КП 1490, КО Сингелиќ 2 
продолжува по северната граница на КП 1486, КП 1485 до прекр.точка 83 гр. 
односно северна меѓа помеѓу КП 1484 и КП 1485, свртува во правец на југ до 
тромеѓата помеѓу КП 1485, КП 1484 и КП 1483, односно прекр.точка 84 гр. КО 
Сингелиќ 1 ДЛ.7Н11-49-5. 

Од оваа тромеѓа граничната линија свртува во правец на југоисток и оди по 
северните граници на КП 1483 КП 1481, КП 1479, КП 1478/1, КП 1476, КП 1474, КП 
1472, КП 1470, КП 1468, КП 1467 до четворомеѓето помеѓу КП 1467, КП 1466, КП 
1464, КП 1462, односно прекршна точка 85 гр. свртува во правец на североисток и 
оди по северозападната граница на КП 1464 и КП 1465 до прекршна точка 86 гр. 
која се наоѓа на југозападниот агол на КП 1430, КО Сингелиќ 1, свртува во правец 
на север и оди по катастарска граница помеѓу КО Сингелиќ 1 и КО Сингелиќ 2, 
односно по северната граница на КП 1430, КП 1429, КП 1428, КП 1427, КП 1425 од 
КО Сингелиќ 1 до северозападниот агол на КП 1424 од КО Сингелиќ 1 прекршна 
точка 87 гр. ДЛ 7Н11-49-5. 

Од оваа прекршна точка граничната линија оди во правец на север и оди по 
западните и северните граници од локациите предвидени со ДУП (детален 
урбанистички план) за МЗ Маџари 2, (предлог план, одлука бр.08-1480/1 од 
14.07.1994 г) и нацрт план за МЗ Крсте Мисирков од 1995 година. За горе 
споменатите локации нема ново снимање и изработени детални листови во 
размера 1: 1000. Така да во градежниот реон влегуваат КП 869/2, КП 861/1, КП 
869/6 и КП 869/5, КО Сингелиќ ДЛ бр.6 во размера Р= 1:2500 . 

Од тука  граничната линија доаѓа до прекршна точка 88 гр. која се наоѓа на 
југозападниот агол КП 1341, КО Сингелиќ 1, ДЛ 7 Н11-49-3, продолжува во правец 
на североисток и оди по северозападните граници на КП 1341, КП 1340, КП 1128, 
КП 1126, КП 1124, КП 1122, КП 1120, КП 1118, КП 1116, КП 1114, КП 1112, КП 1110, 
КП 1108, КП 1106, КП 1105, по северните граници на КП 1104, КП 1103, КП 1102, 
КП 1100, КП 1098, КП 1097, КП 1096, КП 1095, КП 1094, КП 1093, КП 1092 и 



продолжува по североисточните граници на КП 1214, КП 1213, КП 1212, до 
тромеѓата помеѓу КП 1211, КП 1216 и КП 1217, односно прекршна точка 89 гр. КО 
Сингелиќ 1, ДЛ 7Н11-49-3.  

Од оваа тромеѓа граничната линија свртува кон североисток и оди по 
северозападната граница на КП 1217 до прекршната точка 90 гр. односно тромеѓата 
помеѓу КП 1217, КП 1216 и КП 5155 (ул. “Роман Каскалиевиќ”) свртува во правец на 
исток ја сече КП 5155(ул. “Роман Каскалиевиќ”), доаѓа до тромеѓата помеѓу КП 5132, 
КП 5155 и КП 5139, односно прекршна точка 91 гр. Свртува во правец на југоисток и 
оди по североисточната граница на КП 5155 (ул. Роман Каскалиевиќ), до тромеѓето 
помеѓу КП 1244, КП 5132 и КП 5155 КО Сингелиќ 1, продолжува по истиот правец и 
оди по северните граници на КП 1244 и КП 1243, до тромеѓата помеѓу КП 1243, КП 
5132 и КП 5131 односно прекршна точка 92 гр. свртува во правец на југ и оди по 
источните граници КП 1243, КП 1245, КП 1246, КП 5155, КП 1018, КП 1017, КП 1016, 
КП 1015, до тромеѓата помеѓу КП 1015, КП 5131 и КП 5143, односно прекршна точка 
93 гр.  

Продолжува во истиот правец, ја пресекува КП 5143 (улица) и КП 5152 (ул. 
“Кристофор Жефаровиќ”) и доаѓа до тромеѓата помеѓу КП 998, КП 1011 и КП 5152, 
односно прекршна точка 94 гр., КО Сингелиќ 1 ДЛ 7Н11-50-1. 

Свртува во правец на југоисток и оди по североисточните граници на КП 
1011, КП 2347, КП 2348, КП 2349, КП 2350, КП 2351, КП 2352, КП 2355, КП 2359, 
источните граници на КП 2360/2 и КП 2340, КП 2361/1, КП 2361/5, ја сече улицата 
“Кристофер Жефаровиќ” и продолжува по источната граница на КП 2460, КП 2461, 
КП 2500 и КП 2501, продолжува во истиот правец ја пресекува КП 5145 (ул. “Антон 
Попов”) и доаѓа до тромеѓата помеѓу КП 2571, КП 5145 (ул. “Антон Попов”) и КП 
5175 (ул. “Сава Михајлов”) односно до прекршна точка 95 гр. КО Сингелиќ ДЛ 
7Н11-50-4. 

Од прекршна точка 95 гр. границата на градежниот реон оди во правец на југ 
по источните граници на КП 2571, КП 2660, КП 2669, КП 5170, КП 2628, КП 2627, КП 
2625, КП 2622, КП 2621, КП 2615, КП 5176, КП 2834, КО Сингелиќ ДЛ 7Н11-50-4, до 
тромеѓата помеѓу КП 2834, КП 2844 и КП 5175, односно прекршна точка 96 гр. 

Границата продолжува по источната граница на КП 2844, КП 2876, КП 2865 
до меѓна белега број 27 од  каде свртува во правец на запад и се движи по јужните 
граници на КП 2865, КП 2866, КП 2867, КП 2868, КП 2869, КП 2870., КП 2871, КП 
2872, КП 2873, КП 2874,  КП 5177 (пат) КО Инџиково до двомеѓата помеѓу КП 3065 
и КП 5177, односно меѓна белега бр.26, продолжува по источната граница на КП 
3063, КП 3065, КП 3066, КП 3069, КП 3070, КП 3071, КП 3072, КП 3773, КП 3107, КП 
3108 до меѓна белега бр.25, од каде свртува западно по јужната граница на 
парцела КП 3108, КП 3133  од каде свртува југоисточно  и оди по источната 
граница на КП 3134, свртува во правец на запад и оди по јужните граници на  КП 
3135, КП 3136, КП 3137 се до меѓна белега бр.22.  

Од тука свртува во правец на југ и оди по источните граници на  КП 3140, КП 
3141, до меѓна белега број 21, свртува на запад и оди по јужните граници на  КП 
3141, КП 3142 до меѓна белега бр.20, ја сече ул.”Сава Михајлов-2” се до меѓна 
белега бр.19, ДЛ 7Н11-50-7 КО Сингелиќ. Оттука границата свртува во правец на 
југ и оди по источната граница на КП 3199, КП 3200, КП3231, КП 3206, КП 3207, КП 
3209, КП 3210, КП 3211, до меѓна белега број 18 со ул.”Финска”  ДЛ.7Н11-50-10. Од 
тука продолжува во правец на југ ја сече ул.”Финска” до меѓна белега бр.17, 
свртува во правец на запад и оди по јужна граница на ул.”Финска” и  КП 4773, КП 
4774, КП 5197 (пат), до крај на патот, до меѓна белега бр.16 која што претставува 
гранична белега помеѓу КО Инџиково и КО Сингелиќ, оттука свртува на југ по 
катастарската граница меѓу КО Инџиково и КО Сингелиќ до меѓна белега бр.15. 



Свртува на  запад и оди по јужната граница на КП 4791, КП 4792, КП 4793, КП 
4801, КП 4802, КП 4809 до тромеѓа помеѓу КП 4809, КП 4874 и КП 4875 (игралиште 
на ФК “Солидност”) меѓна белега бр.11. 

Од тука свртува во правец на југ и оди по источната граница на КП 4875 до 
меѓна белега бр.10. 

Од тука границата продолжува во правец на југ и оди по источната граница  
на КП 575 КО Инџиково ДЛ. 5  Р=1:2500 до тромеѓата помеѓу КП 575, КП 579 и КП 
546 или прекр.точка 97 гр. свртува во правец на запад и оди по јужната граница на 
КП 575 до тромеѓата помеѓу КП 575, КП 578 и КП 546. Свртува во правец на југ и 
оди по источните граници на КП 578, КП 548, до прекр.точка 98 гр. помеѓу КП 548, 
КП 547 и КП 549, свртува во правец на запад и оди по јужните граници на КП 548, 
КП 563 до меѓна белега број 5 и се поклопува со границите на катастарските 
општини  КО Сингелиќ и КО Инџиково , односно меќните белеги  бр.5, бр.4, бр.3, 
бр.2, бр.1  и доаѓа до тромеѓата  помеѓу катастарските општини  КО Сингелиќ и КО 
Инџиково и КО Маџари ДЛ 7Н11-49-15. 

Од тромеѓето помеѓу катастарските општини КО Сингелиќ 1, КО Инџиково и 
КО Маџари границата на градежниот реон оди во правец на југ до автопатот 
Скопје-Велес односно бул.”Александар Македонски”(1482), оди на запад се до 
ул.”Маџари”(862), свртува на север по ул.”Маџари”(862) и продолжува по 
ул.”Јужно-Моравски Бригади” (856) се до тромеѓа помеѓу КП 1571, КП 1548  
(ул.”Јужноморавска бригада”) и новопроектираната сообраќајница, односно 
прекр.точка 82 гр., каде завршува описот на комплекс-4-а за Општина Гази Баба - 
нас. Ченто. 
 

ДЕЛ-4 б- (Општина Гази Баба- с. Маџари) 
Описот започнува од составот на р. Вардар и новопроектираната 

ул.”Февруарски поход”(1474), продолжува на североисток по новопроектираната 
ул.”Февруарски поход”(1474), ја поминува жел. линијата Скопје-МЖ-Куманово и по 
ул.”Маџари”(862) излегува на раскрсницата со ул.”Благоја Стевковски”(820), оди на 
исток по ул.”Благоја Стевковски”(820) се до меѓна белега број 6,  катастарска 
граница меѓу КО Маџари и КО Трубарево (железничка пруга) КП 2829. 

Границата продолжува кон југозапад по катстарската граница меѓу КО 
Маџари и КО Трубарево меѓна белега број 4 ДЛ.7Н10-9-3 меѓна белега број 
3, меѓна белега број 2 ДЛ.7Н10-9-6 и ДЛ.7Н10-9-9 се до прекр.точка 109 гр. 
која се наоѓа на пресекот помеѓу патот КП 2874 и пругата КП 2830, свртува 
во правец на исток и оди по северната граница на каналот КП 547, КП 548, 
КО Трубарево ДЛ.1 Р=1:2500, КП 563  Дл.8 КО Трубарево, се до тромеѓе 
помеѓу КП 563, КП 574/1 (пат) и КП 534 КО Трубарево ДЛ.број 5 односно 
прекр.точка 110 гр. Границата свртува во правец на југозапад и оди по 
северозападната граница на КП 574/1, КП 574/2 во истиот правец ја сече КП 
567 и КП 598 и излегува до регулационото корито на р.Вардар прекр.точка 
број 111 гр. ДЛ.број 5 КО Трубарево Р=1:2500. Од тука свртува во правец на 
запад и оди по северната граница на регулационото корито на р.Вардар и 
оди се до пресекот на железниот мост на р.Вардар односно меѓна белега 
број 1 помеѓу КО Маџари и КО Трубарево ДЛ.7Н10-9-12, свртува во правец 
на југозапад и оди по источната страна на железниот мост се  до тромеѓата 
помеѓу КО Маџари, КО Трубарево и КО Кисела Вода 2 меѓна белега број 1 
ДЛ.7Н10-9-12. Од оваа тромеѓа граничната линија продолжува по р.Вардар 
спротивно од течението на северозапад и по р. Вардар оди се до составот 



на р.Вардар и новопроектираната ул.”Февруарски поход”(1474), каде 
завршува описот на комплекс-4-б за Општина Гази Баба - с. Маџари. 

Границите на комплексите одат по оската на улицата со кои се 
одредува комплексот. 
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