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 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 57 став 1  алинеа 3 од Статутот на 
Општина Кисела Вода („Службен гласник на Град Скопје“ бр. 8/05 и „Службен гласник на 
Општина Кисела Вода“ бр. 13/06), Градоначалникот на Општина Кисела Вода, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување Заклучок за усвојување на Годишен извештај 
за работа на ЈДГ ,,Весели Цветови,, на Општина Кисела Вода

во Град Скопје за 2011-2012 година
 

1.Се објавува  Заклучокот  за усвојување на  Годишниот извештај  за работа на ЈДГ 
,,Весели Цветови,, на Општина Кисела Вода во Град Скопје за 2011-2012 година, донесен на 
седницата на Советот на Општина Кисела Вода, одржана на 2 октомври 2012 година.

2.Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Кисела Вода“.

                    Број 08-7072/1    ГРАДОНАЧАЛНИК
                  3.10.2012 година                        на Општина Кисела Вода
                       С к о п ј е               Марјан Ѓорчев  с.р. 
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Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 5/02) и член 34 од Статутот на Општина Кисела Вода („Службен гласник 
на Град Скопје“ бр. 8/2005 и ,,Службен гласник на Општина Кисела Вода,, бр. 13/06), а во 
врска со член 98  став 1 алинеа 2 од Законот за заштита на децата  („Службен весник на Р.М.“ 
бр.170/2010), Советот на Општина Кисела Вода на Педесеттата  пленарна седница одржана 
на 2 октомври 2012 година, донесе

З А К Л У Ч О К

за усвојување на  Годишниот извештај  за работа
на ЈДГ ,,Весели Цветови,, на Општина Кисела Вода

во Град Скопје за 2011-2012 година

             

1.Се усвојува Заклучокот  за усвојување на  Годишниот извештај  за работа на ЈДГ 
,,Весели Цветови,, на Општина Кисела Вода во Град Скопје за 2011-2012 година.

 2.Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Кисела Вода“.

  Број 07-6845/1               ПРЕТСЕДАТЕЛ
 2 октомври  2012 година                    на Советот на Општина Кисела Вода
  С к о п ј е                       Звонко Спасовски  с.р.  
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 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 57 став 1  алинеа 3 од Статутот на 
Општина Кисела Вода („Службен гласник на Град Скопје“ бр. 8/05 и „Службен гласник на 
Општина Кисела Вода“ бр. 13/06), Градоначалникот на Општина Кисела Вода, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е

             
за објавување Заклучок за усвојување на Годишен извештај 

за работа на ЈДГ ,,8 Март,, на Општина Кисела Вода
во Град Скопје за 2011-2012 година

 

1.Се објавува  Заклучокот  за усвојување на  Годишниот извештај  за работа на ЈДГ ,,8 
Март,, на Општина Кисела Вода во Град Скопје за 2011-2012 година, донесен на седницата на 
Советот на Општина Кисела Вода, одржана на 2 октомври 2012 година.

2.Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Кисела Вода“.

    Број 08-7072/2     ГРАДОНАЧАЛНИК
 3.10.2012 година                        на Општина Кисела Вода
      С к о п ј е                Марјан Ѓорчев с.р.  
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Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 5/02) и член 34 од Статутот на Општина Кисела Вода („Службен гласник 
на Град Скопје“ бр. 8/2005 и ,,Службен гласник на Општина Кисела Вода,, бр. 13/06), а во 
врска со член 98  став 1 алинеа 2 од Законот за заштита на децата  („Службен весник на Р.М.“ 
бр.170/2010), Советот на Општина Кисела Вода на Педесеттата  пленарна седница одржана 
на 2 октомври 2012 година, донесе

   З А К Л У Ч О К

за усвојување на  Годишниот извештај  за работа
на ЈДГ ,,8 Март,, на Општина Кисела Вода

во Град Скопје за 2011-2012 година

             

1.Се усвојува Заклучокот  за усвојување на  Годишниот извештај  за работа на ЈДГ ,,8 
Март,, на Општина Кисела Вода во Град Скопје за 2011-2012 година.

 2.Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Кисела Вода“.

  Број 07-6845/2            ПРЕТСЕДАТЕЛ
 2 октомври  2012 година                 на Советот на Општина Кисела Вода
  С к о п ј е                  Звонко Спасовски  с.р.  
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 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 57 став 1  алинеа 3 од Статутот на 
Општина Кисела Вода („Службен гласник на Град Скопје“ бр. 8/05 и „Службен гласник на 
Општина Кисела Вода“ бр. 13/06), Градоначалникот на Општина Кисела Вода, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е

      за објавување Одлука за прифаќање на физибилити студија
 за модернизација на системот за јавно осветлување

    во Општина Кисела Вода

 

1.Се објавува  Одлуката за прифаќање на физибилити студија за модернизација на 
системот за јавно осветлување  во Општина Кисела Вода, донесена на седницата на Советот 
на Општина Кисела Вода, одржана на 2 октомври 2012 година.

2.Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Кисела Вода“.

    Број 08-7072/3           ГРАДОНАЧАЛНИК
 3.10.2012 година                              на Општина Кисела Вода
       С к о п ј е           Марјан Ѓорчев  с.р.  
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Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (“Службен 
весник на РМ” бр.5/02), член 16 и 17 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство (,, 
Службен весник на РМ,, бр.6/2012)  и член 34 став 1 точка 42  од Статутот на Општина Кисела 
Вода (“Службен гласник на Град Скопје” бр.8/05 и ,,Службен гласник на Општина Кисела Вода 
бр.13/06), Советот на Општина Кисела Вода, на Педесеттата пленарна седница одржана на 2 
октомври  2012 година, донесе

О Д Л У К А

за прифаќање на физибилити студија за модернизација на системот за јавно осветлување 
во Општина Кисела Вода

Член 1

Со оваа Одлука се прифаќа физибилити студијата за модернизација на системот за 
јавно осветлување во Општина Кисела Вода.

Физибилити студијата за јавно приватно партнерство е составен дел на оваа Одлука.

Член 2

Отпочнувањето на постапката за јавно приватно партнерство и условите и начинот за 
реализација на постапката ќе се утврдат со посебна Одлука од Советот на Општина Кисела 
Вода.

               Член 3

Оваа одлука влегува во сила со  денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Кисела Вода”.

  
        Број 07-6845/3                     ПРЕТСЕДАТЕЛ
 2 октомври  2012 година                      на Советот на Општина Кисела Вода
           С к о п ј е                 Звонко Спасовски с.р.  
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 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 57 став 1  алинеа 3 од Статутот на 
Општина Кисела Вода („Службен гласник на Град Скопје“ бр. 8/05 и „Службен гласник на 
Општина Кисела Вода“ бр. 13/06), Градоначалникот на Општина Кисела Вода, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување Одлука за започнување на постапка
за доделување на договор за јавно приватно партнерство

за модернизација на системот за јавно осветлување
на Општина Киела Вода

1.Се објавува  Одлуката  за започнување на постапка за доделување на договор за јавно 
приватно партнерство за модернизација на системот за јавно осветлување на Општина Киела 
Вода, донесена на седницата на Советот на Општина Кисела Вода, одржана на 2 октомври 
2012 година.

2.Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Кисела Вода“.

    Број 08-7072/4     ГРАДОНАЧАЛНИК
 3.10.2012 година                        на Општина Кисела Вода
      С к о п ј е                Марјан Ѓорчев  с.р.  
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Врз основа на член 17 и 18 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство (“сл. 
Весник на Р.М”. бр.6/2012), член 36 став 1 точка 15 од Законот за Локална Самоуправа (“сл. 
Весник на Р.М”. бр. 05/2002),  член 34 став 1 точка 42  од Статутот на Општина Кисела Вода 
(“Службен гласник на Град Скопје” бр.8/05 и ,,Службен гласник на Општина Кисела Вода 
бр.13/06), Советот на Општина Кисела Вода на Педесеттата  пленарна седница одржана на 2 
октомври  2012 година, донесе

О Д Л У К А

за започнување на постапка за доделување на договор  за воспоставување на јавно 
приватно партнерство за модернизација на системот за јавно осветлување на Општина 

Кисела Вода

Член 1
Советот на Општина Кисела Вода донесува Одлука за започнување на постапка за 

доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за модернизација 
на системот за јавно осветлување на Општина Кисела Вода.

Член 2
Одлуката за започнување на постапка за воспоставување на јавно приватно партнерство 

се донесува заради остварување на следните цели
- Намалување на трошоците за потрошена електрична енергија за улично јавно  

осветлување на годишно ниво;
- Реконструкцијата и модернизацијата на уличното јавно осветлување да доведе до 

поголема заштеда на електричната енергија и до намалување на трошоците за идно 
одржување на истото, односно намалување на трошоците за резервни електрични 
светилки, трошоци за работна сила и механизацијата за замена на светилките;

- Да се постигне зголемување на ефикасноста во давањето на услугите кон граѓаните  во 
делот на уличното јавно осветлување, да се подобри естетскиот изглед на населените 
места, како и условите за одвивање на сообраќајот и движење на пешаците во ноќни 
услови;

- Подобра ефикасност во смисла на степен на осветленост (квалитет) и времетраење на 
осветлувањето.

Член 3
Проценета вредност на договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство 

изнесува 310.420.593,00  денари.
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Член 4
Времетраењето на договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство ќе 

се определи со одлуката за избор на приватен партнер, со тоа што временскиот период на 
договорот не може да биде подолг од 12 години.

Член 5
Постапката за избор на приватен партнер и доделување на договор за воспоставување 

на јавно приватно партнерство ќе ја спроведе Комисија за спроведување на постапка за 
доделување на договор за воспоставување јавно приватно партнерство формирана од страна 
на Градоначалникот на Општина Кисела Вода со Решение бр. 08-5319/1 од 19.07.2012 година.

Член 6
Доделувањето на договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство да се 

спроведе во согласност со Законот за концесии и јавно приватно партнерство и во согласност 
со Законот за јавни набавки  во рок не подолг од (12) дванаесет месеци од денот на стапување 
во сила на оваа Одлука.

Член 7
Одлуката за избор на приватен партнер, на предлог на Комисијата, ја донесува Советот 

на Општина Кисела Вода. Висината, начинот на плаќање на надоместокот и времетраење 
на концесијата се критериум за евалуирање и избор на најповолна понуда и истите ќе бидат 
содржани во одлуката за избор на приватниот партнер.

Член 8
Се задолжува и овластува Градоначалникот на Општина Кисела Вода  преку Комисија 

за спроведување на постапка за доделување на договор  за воспоставување на јавно 
приватно партнерство формирана со Решение бр. 08-5319/1 од 19.07.2012 година да изврши 
подготвување, организирање и спроведување на постапката за доделување на договорот  за 
воспоставување на јавно приватно партнерство   (изготвување на тендерската документација, 
објавување на јавниот повик за доставување на понуди за доделување на договор  за 
воспоставување на јавно приватно партнерство, евалуација на понудите, изготвување на 
извештај за евалуација, предлог одлука за избор на приватен партнер, да подготви договор 
почитувајќи ги одредбите на Оваа одлука и условите во дадениот предлог за започнување 
на постапка, да потпише договор како и за други дејствија поврзани со спроведувањето на 
постапката за доделување на договорот за воспоставување на ЈПП со избраниот понудувач 
по донесувањето на Одлуката на Советот за избор на приватниот партнер согласно Законот 
за Концесии и ЈПП и Законот за јавни набавки). 

Член 9
Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација се определува 

во износ од 6.000 денари.
Член 10

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Кисела Вода”.

        Број 07-6845/4                     ПРЕТСЕДАТЕЛ
 2 октомври  2012 година                      на Советот на Општина Кисела Вода
           С к о п ј е                  Звонко Спасовски с.р. 
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 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 57 став 1  алинеа 3 од Статутот на 
Општина Кисела Вода („Службен гласник на Град Скопје“ бр. 8/05 и „Службен гласник на 
Општина Кисела Вода“ бр. 13/06), Градоначалникот на Општина Кисела Вода, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување Заклучок за усвојување на Извештајот
за документацијата на спомен обележјето 

на бранителите од 2001 година во населба Драчево

1.Се објавува  Заклучокот за усвојување на Извештајот за документацијата на спомен 
обележјето  на бранителите од 2001 година во населба Драчево, донесен на седницата на 
Советот на Општина Кисела Вода, одржана на 2 октомври 2012 година.

2.Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Кисела Вода“.

     Број 08-7072/5          ГРАДОНАЧАЛНИК
 3.10.2012 година                               на Општина Кисела Вода
        С к о п ј е             Марјан Ѓорчев с.р.  
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Врз основа на член 104  од Статутот на Општина Кисела Вода („Службен гласник на Град 
Скопје“ бр. 8/2005 и ,,Службен гласник на Општина Кисела Вода,, бр. 13/06), а расправајќи 
по Извештајот за документацијата на спомен обележјето  на бранителите од 2001 година 
во населба Драчево, Советот на Општина Кисела Вода на Педесеттата  пленарна седница 
одржана на 2 октомври 2012 година, донесе

З А К Л У Ч О К

за усвојување на Извештајот за документацијата
на спомен  обележјето  на бранителите од 2001 година

во населба Драчево

1.Се усвојува Извештајот за документацијата на спомен  обележјето  на бранителите од 
2001 година во населба Драчево.

2. Во Комисијата која ќе биде формирана од градоначалникот на Општина Кисела Вода 
со цел да се дојде до идејното решение, односно да се стапи во контакт со наградениот за 
идејното решение да влезат  како претставници од Советот сите членови на Комисијата за 
култура и спорт на Советот на Општина Кисела Вода.

 3. Заклучокот стапува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 
гласник на Општина Кисела Вода,,.

        Број 07-6845/5                   ПРЕТСЕДАТЕЛ
 2 октомври  2012 година                      на Советот на Општина Кисела Вода
          С к о п ј е                  Звонко Спасовски с.р.
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 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 57 став 1  алинеа 3 од Статутот на 
Општина Кисела Вода („Службен гласник на Град Скопје“ бр. 8/05 и „Службен гласник на 
Општина Кисела Вода“ бр. 13/06), Градоначалникот на Општина Кисела Вода, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување Програма за измена и дополнување на
Програмата (КА) Културни манифестации и творештво

(Капитални трошоци) на Општина Кисела Вода за 2012 година

1.Се објавува  Програмата  за измена и дополнување на Програмата (КА) Културни 
манифестации и творештво  (Капитални трошоци) на Општина Кисела Вода за 2012 година,  
донесена на седницата на Советот на Општина Кисела Вода, одржана на 2 октомври 2012 
година.

2.Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Кисела Вода“.

      Број 08-7072/6       ГРАДОНАЧАЛНИК
 3.10.2012 година                            на Општина Кисела Вода
       С к о п ј е       Марјан Ѓорчев  с.р. 
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Врз основа на  член  22 став 1 од Законот за локална самоуправа  (,,Службен весник на 
РМ,, бр. 5/02), член 34 точка 41 од Статутот на Општина Кисела Вода (,,Службен  гласник на 
Град Скопје,, бр. 08/05)  и ,,Службен гласник на  Општина Кисела Вода,, бр. 13/06), а во врска 
со Одлуката за усвојување на Програмата за поставување на спомен обележја на територија 
на Општина Кисела Вода за период 2008-2012 (,,Службен гласник на Општина Кисела Вода,, 
бр. 13/08) и Програмата (КА) Културни манифестации и творештво (Капитални трошоци) за 
2012 година (,,Службен гласник на Општина Кисела Вода,, бр. 13/11) Советот на Општина 
Кисела Вода на Педесеттата пленарна седница  одржана на 2 октомври 2012 година , донесе

П Р О Г Р А М А 

за измена и дополнување на Програмата (КА) 
Културни манифестации и творештво 
(Капитални трошоци) за 2012 година

Член 1

Измената и дополнувањето се однесува на Програмата (КА) Културни манифестации и 
творештво ( Капитални трошоци) за 2012 година  за името и содржината на проектот  Спомен 
– обележје, скулптура посветена на загинатите бранители од Општина Кисела Вода во 
конфликтот од 2001 година во  ,,Меморијална фонтана со партерно уредување и пропратна  
фигура на постамент во чест на загинатите бранители од Општина Кисела Вода во конфликтот 
2001 година,,

                   Член 2

  Дополнувањето  се однесува  на проектот и содржината. 
--- Локација на спомен обележјето е Паркот во Населба Драчево.
--- Иницијатива за подигање на спомен обележјето е од страна на граѓаните од ОКВ
--- Реализатор на проектот е Општина Кисела Вода.
--- Фонтаната, партерното уредување и пропратната фигура ќе бидат реализирани од цврст и 
траен материјал.
--- На спомен обележјето ке бидат поставени месингани плочи на кои ќе бидат испишани 
имињата на шесте загинати бранители од Општина Кисела Вода во конфликтот во 2001 година 
со пригоден текст и годините на раѓање и смртта. 

                                                                     Член 3

Средствата за реализација на  проектот во износ од 5.000.000,00 денари се предвидени 
во Програмата (КА) Културни манифестации и творештво (Капитални трошоци) за 2012 година, 
од истите ќе се издвојат 120.000,00 денари за првонаграденото идејно решение. 
  



"Slu`ben glasnik na Op{tina Kisela Voda"

 

Broj 11 / Strana 16 03 Oktomvri 2012

                                                                      
 Член 4

Измените и дополнувањата на Програмата (КА) Културни манифестации и творештво 
(Капитални трошоци) за 2012 година стапуваат во сила со денот на донесувањето, а ќе се 
објават во ,,Службен гласник на Општина Кисела Вода,,.

           Број 07-6845/6            ПРЕТСЕДАТЕЛ
 2 октомври  2012 година                         на Советот на Општина Кисела Вода
              С к о п ј е                  Звонко Спасовски с.р.
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 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 57 став 1  алинеа 3 од Статутот на 
Општина Кисела Вода („Службен гласник на Град Скопје“ бр. 8/05 и „Службен гласник на 
Општина Кисела Вода“ бр. 13/06), Градоначалникот на Општина Кисела Вода, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување Одлука за измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина 
Кисела Вода за 2012 година

1.Се објавува  Одлуката за измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина 
Кисела Вода за 2012 година,  донесена на седницата на Советот на Општина Кисела Вода, 
одржана на 2 октомври 2012 година.

2.Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Кисела Вода“.

      Број 08-7072/7               ГРАДОНАЧАЛНИК
 3.10.2012 година                                    на Општина Кисела Вода
        С к о п ј е                 Марјан Ѓорчев  с.р.  
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        Vrz osnova na ~len 36 stav  1 to~ka 2 od Zakonot za lokalna ta samouprava (Sl.vesnik na RM 
br. 5/2002 godina)  i  ~len 29  stav 1 od Zakonot  za finansirawe na edinicite na lokalna 
samouprava (Slu`ben vesnik na RM br. 61/2004, 96/2004 I 67/2007)  I ~len 34 od Statutot na 
Op{tina Kisela Voda  (Slu`ben glasnik na grad Skopje br.08/05 I slu`ben glasnik na Op{tina 
Kisela Voda br13/06 ) , Sovetot na Op{tina Kisela Voda na 50 plenarna sednica odr`ana na  
02.10. 2012  godina , donese

O     D     L     U     K     A
Za izmena na rasporedot na sredstvata vo Buxetot na  Op{tina 

Kisela Voda  za 2012 godina

^len 1

So ovaa odluka se vr{i izmena na rasporedot na sredstva vo Buxetot na op{tina  Kisela Voda za 
2012 godina I toa na sledniot na~in :

Potprograma

Potstavka
Buxet Samofin. Donacii Dotacii Krediti

N10 OSNOVNO OBRAZOVANIE

423410 0 -100.000 0 0 0Prehranbeni produ kti i pijalaci

426990 0 -90.000 0 0 0Drugi operativni rashodi

483190 0 -95.000 0 0 0Kupuvawe na drug mebel

424210 0 285.000 0 0 0Odr`uvawe na zgradi

0 0 0 0 0

^len 2

Odlukata vleguva vo sila so denot na donesuvaweto i stanuva sostaven del na Buxetot na 
op{tinata za 2012 godina, a ke se objavi vo Slu`ben glasnik na op{tina Kisela Voda.

Br.07-6845/7     
02.10.2012 Zvonko Spasovski

Pretsedatel na Sovetot na Op{tina

OP[TINA KISELA VODA
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 57 став 1  алинеа 3 од Статутот на Општина Кисела 
Вода („Службен гласник на Град Скопје“ бр. 8/05 и „Службен гласник на Општина Кисела 
Вода“ бр. 13/06), Градоначалникот на Општина Кисела Вода, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување Одлука за престанок на мандатот на членот на
Советот  на Општина Кисела Вода - Томе Димишковски

1.Се објавува  Одлуката за престанок на мандатот на членот на Советот  на Општина 
Кисела Вода - Томе Димишковски,  донесена на седницата на Советот на Општина Кисела 
Вода, одржана на 2 октомври 2012 година.

2.Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Кисела Вода“.

    Број 08-7072/8     ГРАДОНАЧАЛНИК
 3.10.2012 година                        на Општина Кисела Вода
      С к о п ј е                 Марјан Ѓорчев  с.р.  
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 Врз основа на член 46 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на РМ,, 
бр.5/02), член  31 од Статутот на Општина Кисела Вода (,,Службен гласник на Град Скопје, 
бр.8/05 и ,,Службен гласник на Општина Кисела Вода,, бр.13/06) и член 38 од Деловникот 
на Советот на Општина Кисела Вода (,,Службен гласник на Град Скопје,,  бр.8/05), Советот 
на Општина Кисела Вода на Педесеттата  пленарна седница одржана на 2 октомври 2012 
година, донесе 

О Д Л У К А

за престанок на мандатот на членот на Советот 
на Општина Кисела Вода - Томе Димишковски

                         Член 1

 Мандатот на членот на Советот на Општина Кисела Вода – Томе Димишковски му 
престанува,  поради неоправдано отсуство повеќе од три седници во континуитет.

                         Член 2

 Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 
гласник на Општина Кисела Вода,,.

       Број 07-6845/8                         ПРЕТСЕДАТЕЛ
 2 октомври 2012 година                на Советот на Општина Кисела Вода
         С к о п  ј е                              Звонко Спасовски  с.р.   
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 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 57 став 1  алинеа 3 од Статутот на 
Општина Кисела Вода („Службен гласник на Град Скопје“ бр. 8/05 и „Службен гласник на 
Општина Кисела Вода“ бр. 13/06), Градоначалникот на Општина Кисела Вода, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е

               за објавување Одлука за утврдување правен статус на бесправен
објект на КП 4205/1 КО Кисела Вода 1 за кое може да се изврши вклопување на објектот во 

урбанистичко-планска документација 
ДУП населба “Кисела Вода” МЗ 70 – локалитет 2

  

     1.Се објавува  Одлуката за  утврдување правен статус на бесправен
објект на КП 4205/1 КО Кисела Вода 1 за кое може да се изврши вклопување на објектот 
во урбанистичко-планска документација  ДУП населба “Кисела Вода” МЗ 70 – локалитет 2,  
донесена на седницата на Советот на Општина Кисела Вода, одржана на 2 октомври 2012 
година.

2.Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Кисела Вода“.

 
      Број 08-7072/9                 ГРАДОНАЧАЛНИК
 3.10.2012 година                                  на Општина Кисела Вода
        С к о п ј е                Марјан Ѓорчев  с.р. 
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Врз основа на член 22 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа (“Службен 
весник на РМ” бр. 5/02), член 34 од Статутот на Општина Кисела Вода (“Службен гласник на 
Град Скопје” бр. 8/05 и “Службен гласник на Општина Кисела Вода” бр. 13/2006), член 11, 
член 17 став 6, и член 2 став 1  алинеја 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска документација (,,Службен весник на РМ“ број 
56/11) Советот на Општина Кисела Вода на Педесеттата  пленарна седница, одржана на 2 
октомври  2012 година донесе 

О Д Л У К А

за утврдување правен статус на бесправен објект 
на КП 4205/1 КО Кисела Вода 1 за кое може да се изврши вклопување на објектот во 

урбанистичко-планска документација 
ДУП населба “Кисела Вода” МЗ 70 – локалитет 2

  

Член 1

Во врска со поднесеното барања за утврдување на правен статус на бесправен објект, 
број уп.бр. 08-547/1 од 24.03.2011 година, од страна на лицето Стерија Костовски од Скопје 
со стан на ул „Локов“ бр. 34 и Коста Костовски од Скопје со стан на ул „Локов“ бр. 
34, а кое се однесува на објект кој лежи на дел од КП 4096/1 КО Кисела Вода 1, Советот 
на Општина Кисела Вода констатира дека може да се изврши промена на намената на 
градежната парцела ГП 9.5, - домување во станбена зграда – А2 дадена во важечката планска 
документација ДУП населба “Кисела Вода” МЗ 70 – локалитет 2 во домување во станбена 
зграда – А1 заради вклопување на бесправнот изградениот објект, согласно одредбите од 
членот 2,  став 1,  алинеја 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти 
во урбанистичко планска документација (Службен весник на Република Македонија бр. 56/201
1).                                                                                                                                                                                                                                               

Со цел вклопување на објектот од став 1 на овој член, ќе се изработи и донесе 
урбанистичко планска документација за конкретната урбанистичка планска документација. 

Член 2

 Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 
гласник на Општина Кисела Вода,,.

        Број 07-6845/9                 ПРЕТСЕДАТЕЛ
 2 октомври 2012 година         на Советот на Општина Кисела Вода
          С к о п  ј е              Звонко Спасовски  с.р.   
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 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 57 став 1  алинеа 3 од Статутот на 
Општина Кисела Вода („Службен гласник на Град Скопје“ бр. 8/05 и „Службен гласник на 
Општина Кисела Вода“ бр. 13/06), Градоначалникот на Општина Кисела Вода, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување Одлука за  утврдување правен статус 
на бесправен објект на КП 3730/1 КО Горно Лисиче Градежен

за кое може да се изврши вклопување на објектот во
урбанистичко-планска документација ДУП “Пинтија”

– Општина Кисела Вода

  
1.Се објавува  Одлуката за  утврдување правен статус  на бесправен објект на КП 

3730/1 КО Горно Лисиче Градежен за кое може да се изврши вклопување на објектот во  
урбанистичко-планска документација ДУП “Пинтија” – Општина Кисела Вода,  донесена на 
седницата на Советот на Општина Кисела Вода, одржана на 2 октомври 2012 година.

2.Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Кисела Вода“.

   Број 08-7072/10     ГРАДОНАЧАЛНИК
 3.10.2012 година                        на Општина Кисела Вода
      С к о п ј е                 Марјан Ѓорчев с.р.  

 



"Slu`ben glasnik na Op{tina Kisela Voda"

 

Broj 11 / Strana 24 03 Oktomvri 2012

Врз основа на член 22 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа (“Службен 
весник на РМ” бр. 5/02), член 34 од Статутот на Општина Кисела Вода (“Службен гласник 
на Град Скопје” бр. 8/05 и “Службен гласник на Општина Кисела Вода” бр. 13/2006), член 
11, член 17 став 6, и член 2 став 1  алинеја 5 од Правилникот за стандарди за вклопување 
на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (Службен весник на РМ“ број 
56/11) Советот на Општина Кисела Вода на Педесеттата пленарна седница, одржана на 2 
октомври 2012 година, донесе 

О Д Л У К А

за утврдување правен статус на бесправен објект 
на КП 3730/1 КО Горно Лисиче Градежен за кое може да се изврши вклопување на објектот 

во урбанистичко-планска документација
ДУП “Пинтија” – општина Кисела Вода

  

Член 1

Во врска со поднесеното барања за утврдување на правен статус на бесправен објект, 
број уп.бр. 08-6889/1 од 18.08.2011 година, од страна на лицето Борис Николов, а кое се 
однесува на објект кој лежи на КП 3730/1 КО Горно Лисиче Градежен, на место викано 
„Пинтија“, ул. “1439” бр. 26 од Скопје, Советот на Општина Кисела Вода констатира дека 
може да се изврши промена на трасата на сообраќајната инфраструктура дадена во важечката 
планска документација, заради вклопување на бесправнот изградениот објект, согласно 
одредбите од членот 2,  став 1,  алинеја 6 од Правилникот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска документација (Службен весник на Република 
Македонија бр. 56/2011). 

Со цел вклопување на објектот од став 1 на овој член, ќе се изработи и донесе урбанистичко 
планска документација за конкретниот детален урбанистички план. 

Член 2

 Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 
гласник на Општина Кисела Вода,,.

        Број 07-6845/10          ПРЕТСЕДАТЕЛ
 2 октомври 2012 година           на Советот на Општина Кисела Вода
          С к о п  ј е                Звонко Спасовски с.р.   
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 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 57 став 1  алинеа 3 од Статутот на 
Општина Кисела Вода („Службен гласник на Град Скопје“ бр. 8/05 и „Службен гласник на 
Општина Кисела Вода“ бр. 13/06), Градоначалникот на Општина Кисела Вода, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување Одлука за утврдување правен статус 
на бесправен објект на КП 2099/3 КО Горно Лисиче

градежен за кое може да се изврши вклопување на објектот
во урбанистичко-планска документација УДНМ “УСЈЕ”

  
1.Се објавува  Одлуката за утврдување правен статус   на бесправен објект на КП 

2099/3 КО Горно Лисиче  градежен за кое може да се изврши вклопување на објектот  во 
урбанистичко-планска документација УДНМ “УСЈЕ”,  донесена на седницата на Советот на 
Општина Кисела Вода, одржана на 2 октомври 2012 година.

2.Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Кисела Вода“.

  
    Број 08-7072/11            ГРАДОНАЧАЛНИК
 3.10.2012 година                             на Општина Кисела Вода
       С к о п ј е             Марјан Ѓорчев  с.р.
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Врз основа на член 22 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа (“Службен 
весник на РМ” бр. 5/02), член 34 од Статутот на Општина Кисела Вода (“Службен гласник на 
Град Скопје” бр. 8/05 и “Службен гласник на Општина Кисела Вода” бр. 13/2006), член 11, 
член 17 став 6, и член 2 став 1  алинеја  6 од Правилникот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска документација (,,Службен весник на РМ“ број 
56/11) Советот на Општина Кисела Вода на Педесеттата  пленарна седница, одржана на 2 
октомври  2012 година, донесе 

О Д Л У К А

за утврдување правен статус на бесправен објект 
на КП 2099/3 КО ГОРНО ЛИСИЧЕ ГРАДЕЖЕН за кое може да се изврши вклопување на 

објектот во урбанистичко-планска документација УДНМ “УСЈЕ”
  

Член 1

Во врска со поднесеното барања за утврдување на правен статус на бесправен објект, 
број уп.бр. 08-261/1 од 16.03.2011 година, од страна на лицето Боге Стојаноски, а кое се 
однесува на објект кој лежи на КП 2099/3 место викано “Горно Лисиче” КО Горно Лисиче 
Градежен, Советот на Општина Кисела Вода констатира дека може да се изврши промена 
на трасата на сообраќајната инфраструктура дадена во важечката планска документација, 
заради вклопување на бесправнот изградениот објект, согласно одредбите од членот 2,  став 1,  
алинеја 6 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко 
планска документација (Службен весник на Република Македонија бр. 56/2011).                                                                                                          

Со цел вклопување на објектот од став 1 на овој член, ќе се изработи и донесе урбанистичко 
планска документација за конкретната урбанистичка планска документација. 

Член 2

 Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 
гласник на Општина Кисела Вода,,.

        Број 07-6845/11          ПРЕТСЕДАТЕЛ
 2 октомври 2012 година            на Советот на Општина Кисела Вода
         С к о п  ј е                Звонко Спасовски с.р.   
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 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 57 став 1  алинеа 3 од Статутот на 
Општина Кисела Вода („Службен гласник на Град Скопје“ бр. 8/05 и „Службен гласник на 
Општина Кисела Вода“ бр. 13/06), Градоначалникот на Општина Кисела Вода, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување Одлука за утврдување правен статус на
бесправен објект на КП 4096/1 КО Кисела Вода 1 за кое може
да се изврши вклопување на објектот во урбанистичко-планска
документација ДУП населба “Кисела Вода” МЗ 70 – локалитет 3

  

1.Се објавува  Одлуката за утврдување правен статус   на бесправен  објект на КП 4096/1 
КО Кисела Вода 1 за кое може да се изврши вклопување на објектот во урбанистичко-планска 
документација ДУП населба “Кисела Вода” МЗ 70 – локалитет 3,  донесена на седницата на 
Советот на Општина Кисела Вода, одржана на 2 октомври 2012 година.

2.Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Кисела Вода“.

     Број 08-7072/12           ГРАДОНАЧАЛНИК
   3.10.2012 година                              на Општина Кисела Вода
         С к о п ј е           Марјан Ѓорчев  с.р. 
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Врз основа на член 22 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа (“Службен 
весник на РМ” бр. 5/02), член 34 од Статутот на Општина Кисела Вода (“Службен гласник на 
Град Скопје” бр. 8/05 и “Службен гласник на Општина Кисела Вода” бр. 13/2006), член 11, 
член 17 став 6, и член 2 став 1  алинеја 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска документација (,,Службен весник на РМ“ број 
56/11) Советот на Општина Кисела Вода на Педесеттата пленарна седница, одржана на 2 
октомври  2012 година, донесе 

О Д Л У К А

за утврдување правен статус на бесправен објект 
на КП 4096/1 КО Кисела Вода 1 за кое може да се изврши вклопување на објектот во 

урбанистичко-планска документација 
ДУП населба “Кисела Вода” МЗ 70 – локалитет 3

  

Член 1

Во врска со поднесеното барања за утврдување на правен статус на бесправен објект, 
број уп.бр. 08-2810/1 од 21.06.2011 година, од страна на лицето ДПТУ “Колид Компани АС” 
ДОО с. Колешино, а кое се однесува на објект кој лежи на дел од КП 4096/1 КО Кисела 
Вода 1, Советот на Општина Кисела Вода констатира дека може да се изврши промена на 
намената на градежната парцела ГП 2.9, - лесна индустрија – Г2 дадена во важечката планска 
документација ДУП населба “Кисела Вода” МЗ 70 – локалитет 3 во комерцијално деловен објект 
(Б2) заради вклопување на бесправнот изградениот објект, согласно одредбите од членот 
2,  став 1,  алинеја 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во 
урбанистичко планска документација (Службен весник на Република Македонија бр. 56/2011). 
                                                                                                                                                                                                                                                
Со цел вклопување на објектот од став 1 на овој член, ќе се изработи и донесе урбанистичко 
планска документација за конкретната урбанистичка планска документација. 

Член 2

 Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 
гласник на Општина Кисела Вода,,.

       Број 07-6845/12          ПРЕТСЕДАТЕЛ
 2 октомври 2012 година           на Советот на Општина Кисела Вода
        С к о п  ј е      Звонко Спасовски с.р.   
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 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 57 став 1  алинеа 3 од Статутот на 
Општина Кисела Вода („Службен гласник на Град Скопје“ бр. 8/05 и „Службен гласник на 
Општина Кисела Вода“ бр. 13/06), Градоначалникот на Општина Кисела Вода, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување Одлука  за донесување на Изменување и дополнување на Детален 
урбанистички план за населба “Кисела 

Вода“   МЗ 70,  локалитет 2, блок 12, Општина Кисела Вода , Скопје
             

1.Се објавува  Одлуката за донесување на Изменување и  дополнување на Детален 
урбанистички план за населба “Кисела  Вода“   МЗ 70,  локалитет 2, блок 12, Општина Кисела 
Вода , Скопје,  донесена на седницата на Советот на Општина Кисела Вода, одржана на 2 
октомври 2012 година.

2.Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Кисела Вода“.

   Број 08-7072/13      ГРАДОНАЧАЛНИК
 3.10.2012 година                        на Општина Кисела Вода
       С к о п ј е       Марјан Ѓорчев  с.р.  
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Врз основа на член 26 став 5 од Законот за просторно и урбанистичко планирање 
(“Службен весник на РМ» бр. 51/05, 137/07, 91/09, 124/10,18/11 и 53/2011)  и член 34 став 
1 точка 6 од Статут на Општина Кисела Вода («Службен гласник на Град Скопје» бр. 08/05 
и «Службен гласник на Општина Кисела Вода» бр.13/2006), Советот на Општината Кисела 
Вода на Педесеттата пленарна седница одржана на 2 октомври 2012 година, донесе

                                    

                                                                                                             

О  Д  Л  У  К  А

за донесување на изменување и дополнување на Детален урбанистички план за населба 
“Кисела Вода“ МЗ 70, локалитет 2, блок 12,

Општина Кисела Вода , Скопје

Член 1

Со оваа Одлука се донесува  Изменување и дополнување на Детален урбанистички 
план за населба “Кисела Вода“ МЗ 70, локалитет 2, блок 12, Општина Кисела Вода , Скопје

Член 2

 Планскиот опфат третиран во овој ДУП, со својата местоположба припаѓа на 
Општина Кисела Вода. Локалитетот е дефиниран со следните граници:

- Од Северозапад: По осовина на ул. “Народни Херои”;
- Од Североисток: По осовина на ул. “536” и осовина на ул. “Локов” ;
- Од Југоисток: По осовина на ул. . “Франк Харкот Манинг”;
- Од Југозапад: По осовина на ул. “ Димо Хаџи Димов ”;

Во рамките на овие граници, површината на планскиот опфат изнесува 2.56 ха.

Според Генералниот урбанистички план на Град Скопје на просторот во границите на 
планскиот опфат на Изменување и дополнување на Детален урбанистички план за населба 
“Кисела Вода“ МЗ 70, локалитет 2, блок 12, Општина Кисела Вода , Скопје, планиран е развој 
нa дел од општина Кисела Вода.

Развојот на станбена единица е предвидено со:
 102 – заеднички станбени објекти и 
 103 – семејни куќи со градини

Член 3

Предлогот на Деталниот урбанистички план содржи:
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СООДРЖИНА:

ПОДАТОЦИ ОД НАДЛЕЖНИ ИНСТИТУЦИИ ЗА ИЗРАБОТКА НА ДОКУМЕНТАЦИОНА 
ОСНОВА

ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА
 3.1.Текстуален дел  ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА 
3.1.1. Географско и геодетско одредување на подрачјето на 
планскиот опфат со опис на неговите граници и 
површина 
3.1.2. Историјат на планирање и уредување на подрачјето на планскиот опфат 
3.1.3. Природни чинители на опфатот
3.1.3.1.Микроклима 
3.1.3.2. Релјефни карактеристики 
3.1.3.3.  Хидрографија 
3.1.3.4. Сеизмика на просторот 
3.1.4. Податоци за создадени вредности и чинители на планскиот опфат 
3.1.5.Инвентаризација на изградениот градежен фонд и вкупната физичка 
супраструктура 
3.1.5.1. Намена на просторот и градежен фонд 
3.1.6.Билансни показатели 
3.1.7.Инвентаризација на постојни споменички целини, градби од културно – историско 
значење и културни предели 
3.1.8.Инвентаризација на изградена комунална инфраструктура 
3.1.8.1. Сообраќај 
3.1.8.2. Комунална инфраструктура 
3.1.9.Инвентаризација на бесправно изградени градби 
3.1.10. Анализа и можности за просторен развој 
3.1.10.1. Заклучок од аналитичко-истражувачкиот дел 
3.1.10.2. Можности за просторен развој 
3.1.11. Извод од план од повиско ниво 

МИСЛЕЊА ОД НАДЛЕЖНИ ИНСТИТУЦИИ ЗА ИЗГРАДБА НА ДЕТАЛНИОТ УРБАНИСТИЧКИ 
ПЛАН

ПЛАНСКА ДОКУМЕНАТЦИЈА

         4.1.Текстуален дел  ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
4.1.1. Вид на планот, назив на подрачјето на планскиот опфат и плански период 
4.1.2. Географска и геодетска местоположба на планскиот опфат 
4.1.3 . Определби од ГУП применети во овој детален урбанистички план 
4.1.4. Планска програма 
4.1.5. Опис и образложение на планскиот концепт на просторен развој 
4.1.6. Сообраќајна и комунална инфраструктура 
4.1.6.1. Сообраќаен план 
4.1.6.2.  Хидротехничка инфраструктура 
4.1.6.3. Електро-енергетика и ПТТ инсталации 
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4.1.6.4. Топлификација 
4.1.7. Економско образложение 
4.1.8. Општи услови за изградба 
4.1.9. Посебни услови за изградба 
Урбан дел 12 
4.1.10. Нумерички показатели 
4.1.11. Билансни показатели 
4.1.12. Мерки за заштита на животна средина 

ГРАФИЧКИ ДЕЛ

ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА

3.2. Графички дел  ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА 

1. Извод од ГУП на град Скопје............................................................1:5000 
2. Извод од ДУП за населба «Кисела Вода» МЗ 70, локалитет 2, Општина Кисела 

Вода....1:1000
3. Ажурирана геодетска подлога...........................................................1:1000
4. Снимка на бесправно изградени градби..........................................1:1000
5. Инвентаризација и снимање на изградениот градежен 

фонд,вкупна физичка суперструктура и комунална 
инфраструктура...........................................................................1:1000

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1. План на намена на земјиште и градби, регулационен план и план на површини за 
градење...........................................................................................................1:1000 

2. Сообраќаен и нивелациски план........................................................1:1000
3. Инфраструктурен план........................................................................1:1000
4. Синтезен план......................................................................................1:1000

Член 4

Изменување и дополнување на Детален урбанистички план за населба “Кисела Вода“ 
МЗ 70, локалитет 2, блок 12, Општина Кисела Вода , Скопје се заверува со печат и потпис на 
Претседателот на Советот на Општина Кисела Вода.

Член 5

Секторот за урбанизам и просторно планирање при општина Кисела Вода во рок од 
60 дена од денот на донесувањето на оваа Одлука ќе обезбеди комплетна документација за 
остварување на планскиот документ.
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Член  6
 

 Деталниот урбанистички план со сите негови делови се чува, следи и за негова 
реализација се грижи Секторот за урбанизам и просторно планирање при општина Кисела 
Вода.       

Член  7

 Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен 
гласник на Општина Кисела Вода”.

         Број 07-6845/13          ПРЕТСЕДАТЕЛ
 2 октомври 2012 година          на Советот на Општина Кисела Вода
          С к о п  ј е      Звонко Спасовски с.р.   
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 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 57 став 1  алинеа 3 од Статутот на 
Општина Кисела Вода („Службен гласник на Град Скопје“ бр. 8/05 и „Службен гласник на 
Општина Кисела Вода“ бр. 13/06), Градоначалникот на Општина Кисела Вода, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е

           за објавување  Одлука  за   донесување на изменa и дополна на 
ДУП  за дел од населба Драчево, МЗ 71, УБ 8, ГП 8.9 на КП 7245/2,7245/4, KO 

Драчево, Општина Кисела Вода   Скопје                                                                                                                               

             

1.Се објавува  Одлуката за донесување на изменa и дополна на  ДУП  за дел од 
населба Драчево, МЗ 71, УБ 8, ГП 8.9 на КП 7245/2, 7245/4, KO Драчево, Општина Кисела 
Вода   Скопје, донесена на седницата на Советот на Општина Кисела Вода, одржана на 2 
октомври 2012 година.

2.Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Кисела Вода“.

   Број 08-7072/14          ГРАДОНАЧАЛНИК
 3.10.2012 година                               на Општина Кисела Вода
       С к о п ј е            Марјан Ѓорчев  с.р.  
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Врз основа на член 26 став 5 од Законот за просторно и урбанистичко планирање 
(“Службен весник на РМ» бр. 51/05, 137/07, 91/09, 124/10,18/11 и 53/2011) и член 34 став 1 
точка 6 од Статутот на Општина Кисела Вода («Службен гласник на Град Скопје» бр. 08/05 и 
«Службен гласник на Општина Кисела Вода»бр.13/2006), Советот на Општината Кисела Вода 
на Педесеттата пленарна седница одржана на 2 октомври  2012 година, донесе
                             
                                                                                                 
                   

О  Д  Л  У  К  А

    за донесување на изменa и дополна на  ДУП  за дел од населба 
Драчево, МЗ 71, УБ 8, ГП 8.9 на КП 7245/2,7245/4,KO Драчево,

 Општина Кисела Вода  Скопје                                                                                                                               

Член 1

Со оваа Одлука се донесува  измена и дополна на ДУП за дел од населба Драчево, МЗ 
71, УБ 8, ГП 8.9 на КП 7245/2, 7245/4, KO Драчево-1, Општина Кисела Вода                                                                                                                                 

Член 2

 Планскиот опфат третиран во овој ДУП, со својата местоположба припаѓа на 
Општина Кисела Вода. Локалитетот е дефиниран со следните граници: северната страна 
граничи со дел од улица Ваташа, 

     Западната страна со КП 7243 . 
     Источната страна со граничи со улица.
     Јужната страна граничи со KP 7245/3

Површината на планираниот опфат изнесува 435 m2.

Според Генералниот урбанистички план на Град Скопје на просторот во границите на 
планскиот опфат на изменување и дополнување на Детален урбанистички план за дел од нас.
Драчево, МЗ 71, УБ 8, ГП 8.9 на КП 7245/2, 7245/4, KO Драчево-1, Општина Кисела Вода  - 
Скопје планиран е развој нa дел од Општина Кисела Вода.

Развојот на станбена единица е предвидено со:
 семејни куќи 

Член 3

Предлогот на Деталниот урбанистички план содржи:

СООДРЖИНА:
ПОДАТОЦИ ОД НАДЛЕЖНИ ИНСТИТУЦИИ ЗА ИЗРАБОТКА НА ДОКУМЕНТАЦИОНА 
ОСНОВА
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ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА
 1. Вовед

2. Географско и геодетско определвуање на подрачјето на планскиот опфат 
3. Историјат на планирањето и уредувањето на подрачјето на планскиот опфат и   
    неговата околина
4. Податоци за природни чинители

4.1 Климатски карактеристики
4.2 Релјефни карактеристики
4.3 Сеизмички карактеристики
1.4 Вегетациски карактеристики и пејсаж

5.Податоци за создадени вредности и чинители 
 5,1 Намена на земјиште

5.1 Инентаризација на градежен фонд 
5.3 Демографија
5.4 Сообраќајна поврзаност
5.5 Комунална инфраструктура
5.6.Културно наследство

 6. Анализа на документациона основа
 7. Анализа на можностите за просторен развој
 8. Извод од Генерален урбанистички план

МИСЛЕЊА ОД НАДЛЕЖНИ ИНСТИТУЦИИ 
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1. Вид на план, назив на подрачјето на планскиот период
2. Геграфска и геодетска и геодетска местоположба со граници на планскиот опфат
3. Планска програма
4. Поделба и нумерација на опфати
5. Нумерички показатели на ниво на плански опфат
6. Опис и образложение на плански опфат
7. Инфраструктура

7.1.Сообраќај
7.2.Нивелациско решение
7.3.Хидротехничка инфраструктура
7.4.Електро-енергетски и ПТТ инсталации

       8. Економско образложение на начинот и динамиката на финансирање и реализација на 
             планските решенија

9. Културно наследство
10. Мерки за заштита

10.1 Мерки за заштита на животната средина
10.2.Мерки за заштита од пожар
10.3 Мерки за заштита од природни непогоди
10.4. Мерки за заштита и спасување
10.5. Мерки за заштита од воени разурнување

       11. Билансни показатели
       12. Попречни профили на сообраќајна инфраструктура
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УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДБА

1. Општи услови за изградба, развој и кристење на земјиштето за градби кои важат за 
целиот опфат

2. Посебни услови за изградба

ГРАФИЧКИ ДЕЛ

ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА

1.    Извод од ГУП на Град Скопје .....................................................................М = 1:5000
2.    Извод од ДУП .............................................................................................. М = 1:1000
3. Ажурирана геодетска подлога ......................................................................М = 1:1000
4.  Инвертаризација и снимање на бесправно изградени градби  .................М = 1:1000
5.  Инвертаризација и снимање на изграден градежен фонд ....................... М = 1:1000
6. Инвертаризација и снимање на постојна комунална инјфраструктура .... М = 1:1000

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1. План на намена на земјиште ....................................................М = 1:1000
2. Регионален план и план на површини за градење ..................М = 1:1000
3. План на парцелација ..................................................................М = 1:1000
4. Сообраќајен и нивелациски план ..............................................М = 1:1000
5. Инфраструктурен план ...............................................................М = 1:1000
6. Синтезен план .............................................................................М = 1:1000

Член 4

Деталниот Урбанистички План  за дел од населба Драчево, МЗ 71, УБ 8, ГП 8.9 на 
КП 7245/2, 7245/4, KO Драчево-1, Општина Кисела Вода се заверува со печат и потпис на 
Претседателот на Советот на Општина Кисела Вода.

Член 5

Секторот за урбанизам и просторно планирање при Општина Кисела Вода во рок од 
60 дена од денот на донесувањето на оваа Одлука ќе обезбеди комплетна документација за 
остварување на планскиот документ.

  
Член  6

 
 Деталниот урбанистички план со сите негови делови се чува, следи и за негова 
реализација се грижи Секторот за урбанизам и просторно планирање при Општина Кисела 
Вода.       
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Член  

 Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник 
на Општина Кисела Вода”.

        Број 07-6845/14          ПРЕТСЕДАТЕЛ
 2 октомври 2012 година         на Советот на Општина Кисела Вода
          С к о п  ј е                Звонко Спасовски  с.р.   
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 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 57 став 1  алинеа 3 од Статутот на 
Општина Кисела Вода („Службен гласник на Град Скопје“ бр. 8/05 и „Службен гласник на 
Општина Кисела Вода“ бр. 13/06), Градоначалникот на Општина Кисела Вода, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување Одлука  за утврдување Нацрт план за
измена и дополна на дел од Детален урбанистички план
за Црниче 2, блок 18 и 19, Општина Кисела Вода – Скопје,

Плански период 2011-2016
  

            
1.Се објавува  Одлуката за  утврдување Нацрт план за измена и дополна на дел од 

Детален урбанистички план  за Црниче 2, блок 18 и 19, Општина Кисела Вода – Скопје, 
Плански период 2011-2016,  донесена на седницата на Советот на Општина Кисела Вода, 
одржана на 2 октомври 2012 година.

2.Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Кисела Вода“.

    Број 08-7072/15      ГРАДОНАЧАЛНИК
 3.10.2012 година                           на Општина Кисела Вода
        С к о п ј е                 Марјан Ѓорчев с.р.  
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Врз основа на член 22 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа (“Службен 
весник на РМ” бр. 5/02), член 34 од Статутот на Општина Кисела Вода (“Службен гласник на 
Град Скопје” бр. 8/05 и “Службен гласник на Општина Кисела Вода” бр. 13/2006), член 11, член 
17 став 6, член 24 став 2 и член 26 став 4 од Законот за просторно и урбанистичко планирање 
(“Службен весник на РМ” бр. 51/2005, 137/2007, 91/2009, 124/2010, 18/2011, 53/2011 и 60/11), 
Советот на Општина Кисела Вода на Педесеттата пленарна седница одржана на 2 октомври  
2012 година, донесе 

О  Д  Л  У  К  А

за утврдување Нацрт план за Измена и дополна на дел од 
Детален урбанистички план за Црниче 2, блок 18 и 19, 

Општина Кисела Вода - Скопје 
плански период 2011-2016

Член 1

Со оваа Одлука се врши утврдување Нацрт план за Измена и дополна на дел од 
Детален урбанистички план за Црниче 2, блок 18 и 19, Општина Кисела Вода - Скопје плански 
период 2011-2016.

Член 2

 Планскиот опфат третиран во овој ДУП, со својата местоположба припаѓа на Општина 
Кисела Вода.
 Локалитетот е дефиниран со следните граници:
 Од Исток: по осовината на улица ”Наум Охридски”,
           Од Југозапад: по осовината на улица «Востаничка»,
           Од Север: по осовината на дел од улица «Баница»

Во рамките на овие граници, површината на планскиот опфат изнесува 5,55 ха.
Според Генералниот урбанистички план на Град Скопје на просторот во границите на 

планскиот опфат на Измена и дополна на дел од Детален урбанистички план за Црниче 2, 
блок 18 и 19, Општина Кисела Вода - Скопје планиран е развој нa дел од Општина Кисела 
Вода.

Развојот на станбена единица е предвидено со:
 102 – заеднички станбени објекти и 
 103 – семејни куќи со градини

Член 3

          Нацртот на Деталниот урбанистички план содржи:
I. Општ дел
1. Регистрација на проектантското претпријатие 
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2. Лиценца
3. Овластување на носителите на проектната документација
4. Решение за назначување на планери
II. Планска програмаДокументациона основа
III.1Мислења и согласности од државни институции
III.2 Податоци од јавни претпријатија
III.3 Ажурирана геодетска подлога
III.4 Извод од ГУП
III.5 Извод од ДУП

3.1.Текстуален дел  ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА 
3.1.1. Географско и геодетско одредување на подрачјето на 
планскиот опфат со опис на неговите граници и 
површина 
3.1.2. Историјат на планирање и уредување на подрачјето на планскиот опфат 
3.1.3. Природни чинители на опфатот 
3.1.3.1.Микроклима 
3.1.3.2. Релјефни карактеристики 
3.1.3.3.  Хидрографија 
3.1.3.4. Сеизмика на просторот 
3.1.4. Податоци за создадени вредности и чинители на планскиот опфат 
3.1.5. Инвентаризација на изградениот градежен фонд и вкупната физичка 

супраструктура
3.1.5.1. Намена на просторот и градежен фонд 
4.1.6. Билансни показатели 
3.1.7. Инвентаризација на постојни споменички целини, градби од културно – историско 
значење и културни предели 
3.1.8. Инвентаризација на изградена комунална инфраструктура 
3.1.8.1. Сообраќај 
3.1.8.2. Комунална инфраструктура 
3.1.9. Инвентаризација на бесправно изградени градби 
3.1.10. Анализа и можности за просторен развој 

Документациона основа –графички дел
3.2. Графички дел  ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА 

1A.   Извод од ГУП на град Скопје-синтезен приказ.....…...................…..1 : 5000
1Б.   Извод од ГУП на град Скопје-сообраќаен план…………….......……1 : 5000
1В.   Извод од ГУП на град Скопје -инфраструктурен план………...........1 : 5000
2.     Извод од ДУП ……………………………………………………...............1 : 1000
3.     Ажурирана геодетска подлога.............................................................1 : 1000
4.     Снимка на бесправно изградени градби…………………………........1 : 1000
5.     Инвентаризација и снимање на изградениот градежен фонд,

вкупна физичка суперструктура и комунална, инфраструктура…...1:1000

4.1.Текстуален дел  ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
4.1.1. Вид на планот, назив на подрачјето на планскиот опфат и плански период 
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4.1.2. Географска и геодетска местоположба на планскиот опфат 
4.1.3. Определби од план од повисоко ниво за подрачјето на овој детален урбанистички 

план 
4.1.4. Планска програма 
4.1.5. Опис и образложение на планскиот концепт на просторен развој 
4.1.6. Сообраќајна и комунална инфраструктура 
4.1.6.1. Сообраќаен план 
4.1.6.2.  Хидротехничка инфраструктура 
4.1.6.3. Електро-енергетика и ПТТ инсталации 
4.1.7. Економско образложение 
4.1.8. Општи услови за изградба 
4.1.9. Посебни услови за изградба 
Урбан блок 18 
Урбан блок 19 
4.1.10. Нумерички показатели 
4.1.11. Билансни показатели 
4.1.12. Мерки за заштита на животна средина 
4.1.12.1 Мерки и средства за заштита и санација на животната средина 

4.2. Графички дел ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1. Регулационен план и план на површини за градење...................1:1000 
2. Сообраќаен и нивелациски план....................................................1:1000
3. Инфраструктурен план....................................................................1:1000
4. Синтезен план..................................................................................1:1000

^len 4

 Се задолжува Секторот за урбанизам и планирање на просторот да ја подготви 
постапката за спроведување за јавна презентација и јавна анкета.

^len 5

 Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен 
гласник на Општина Кисела Вода”.

       Број 07-6845/15          ПРЕТСЕДАТЕЛ
 2 октомври 2012 година         на Советот на Општина Кисела Вода
          С к о п  ј е      Звонко Спасовски с.р.   
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 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 57 став 1  алинеа 3 од Статутот на 
Општина Кисела Вода („Службен гласник на Град Скопје“ бр. 8/05 и „Службен гласник на 
Општина Кисела Вода“ бр. 13/06), Градоначалникот на Општина Кисела Вода, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување  Програма  за измени и дополнувања на
Програмата (Ф) урбано планирање на
Општина Кисела Вода за 2012 година

  

1.Се објавува  Програмата  за измени и дополнувања на Програмата (Ф) урбано 
планирање на Општина Кисела Вода за 2012 година,  донесена на седницата на Советот на 
Општина Кисела Вода, одржана на 2 октомври 2012 година.

2.Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Кисела Вода“.

    Број 08-7072/16     ГРАДОНАЧАЛНИК
 3.10.2012 година                        на Општина Кисела Вода
      С к о п ј е                Марјан Ѓорчев  с.р.  
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Врз основа на член 22 став 1 точк а 1 од Законот за локална самоуправа (“Службен 
весник на РМ” бр. 5/02), член 34 од Статутот на Општина Кисела Вода (“Службен гласник на 
Град Скопје” бр. 8/05 и ,,Службен гласник на општина Кисела Вода,, бр. 13/06), а во врска со 
член 15 став 1 точка 1 од Законот за Град Скопје (“Службен весник на РМ” бр. 55/04), член 7, 15-
а, 17 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Службен весник на РМ» бр. 51/05, 
137/07, 91/09, 124/10,18/11, 53/2011 и 60/2011) и Законот за градежно земјиште (“Службен 
весник на РМ” бр.17/2011 и 53/2011), Советот на Општина Кисела Вода на Педесеттата 
пленарна седница, одржана на 2 октомври 2012 година, донесе

П Р О Г Р А М А

             за измени и дополнувања на Програмата (Ф) урбано планирање
                 на Општина Кисела Вода за 2012 година
    

      Член 1
 Со оваа Програма се вршат измени и дополнувања на Програмата (Ф) урбано планирање 
на Општина Кисела Вода за 2012 година во делот на Подпрограма Ф1 – урбанистичко 
планирање, приоритетна изработка на урбанистички планови и урбанистичко планирање за 
вклопување на бесправно изградени објекти,  донесена со Одлука на Советот на Општина 
Кисела Вода со број 07 - 4693/4 од 06.07.2012 год. (Службен гласник на општина Кисела Вода 
бр. 8/12).

      Член 2
 Во член 2 алинеа 1 се врши измена и дополна на границите и големината на планскиот 
опфат за изработка на ДУП за дел од УЕ Припор, општина Кисела Вода и тоа во изработка на 
ДУП за дел од УЕ Припор – дел од опфат 3 и 4, општина Кисела Вода со граници помеѓу:
  - север и северо исток, осовина на улица “Сава Ковачевиќ-15”,
  - југоисточна страна, осовина на улица “Сава Ковачевиќ-15”, осовина на улица “Сава 
Ковачевиќ -19”  и осовина на улица “Сава Ковачевиќ-19-2”
  - западна страна, улица “Сава Ковачевиќ”.
Плански опфат од 4,40 ха.

      Член 3
 Измените и дополнувањата на Програмата (Ф) урбано планирање на Општина Кисела 

Вода за 2012 година во делот на Подпрограма Ф1 – урбанистичко планирање, приоритетна 
изработка на урбанистички планови и урбанистичко планирање за вклопување на бесправно 
изградени објекти влегуваат во сила со денот на донесувањето, а ќе се објават во “Службен 
гласник на Општина Кисела Вода”. 

      Број 07-6845/16                  ПРЕТСЕДАТЕЛ
 2 октомври 2012 година       на Советот на Општина Кисела Вода
        С к о п  ј е            Звонко Спасовски  с.р.   
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 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 57 став 1  алинеа 3 од Статутот на 
Општина Кисела Вода („Службен гласник на Град Скопје“ бр. 8/05 и „Службен гласник на 
Општина Кисела Вода“ бр. 13/06), Градоначалникот на Општина Кисела Вода, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување Одлука  за донесување на Детален урбанистички
план ”11 Октомври I – 65”, дел од Блок 1,

 Општина Кисела Вода , Скопје
 

  
1.Се објавува  Одлуката  за донесување на Детален урбанистички план ”11 Октомври 

I – 65”, дел од Блок 1, Општина Кисела Вода , Скопје,  донесена на седницата на Советот на 
Општина Кисела Вода, одржана на 2 октомври 2012 година.

2.Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Кисела Вода“.

   Број 08-7072/17     ГРАДОНАЧАЛНИК
 3.10.2012 година                        на Општина Кисела Вода
       С к о п ј е                Марјан Ѓорчев  с.р.  
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Врз основа на член 26 став 5 од Законот за просторно и урбанистичко планирање 
(“Службен весник на РМ» бр. 51/05, 137/07, 91/09, 124/10,18/11 и 53/2011)  и член 34 став 
1 точка 6 од Статут на Општина Кисела Вода («Службен гласник на Град Скопје» бр. 08/05 
и «Службен гласник на Општина Кисела Вода» бр.13/2006), Советот на Општината Кисела 
Вода на Педесеттата пленарна седница одржана на  2 октомври  2012 година, донесе

                                                                                                               

О  Д  Л  У  К  А

за донесување на Детален урбанистички план ”11 Октомври I – 65”,
дел од Блок 1, Општина Кисела Вода , Скопје

Член 1

Со оваа Одлука се донесува Детален урбанистички план ”11 Октомври I – 65”, дел од 
Блок 1, Општина Кисела Вода, Скопје

Член 2

Планскиот опфат се наоѓа во југоисточниот дел на град Скопје во општина Кисела Вода. 
Пристап до него е од ул. “Првомајска” и  ул. “Михаил Чаков”.
Граници на планскиот опфат се:

 северозапад – планирана осовина на ул. “Ѓорѓи Сугаре” 
 североисток –планирана осовина  на ул. “Михаил Чаков”  
 југоисток – осовина на планиран пристап по постојниот ДУП
 југозапад – осовина на планирана пешачка патека по постојниот ДУП

Површина на планскиот опфат е 0,61 ха. 

Наменски зони по ГУП на град Скопје во граници на планскиот опфат се следните:
 102 – заеднички станбени објекти

Член 3

Предлогот на Деталниот урбанистички план содржи:

СОДРЖИНА

ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА
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1.ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ

1.  ГЕОГРАФСКО И ГЕОДЕТСКО ОДРЕДУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ
2.  ИСТОРИЈАТ НА ПЛАНИРАЊЕ
3.  ПРИРОДНИ ЧИНИТЕЛИ
4.  СОЗДАДЕНИ ВРЕДНОСТИ
5.  ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА НА ГРАДЕЖЕН ФОНД
6.  ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА НА ПОСТОЈНИ СПОМЕНИЧНИ ЦЕЛИНИ
7.  ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА НА КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА
8.  ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА НА БЕСПРАВНО ИЗГРАДЕНИ ГРАДБИ
9.  АНАЛИЗА НА СТЕПЕН НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ВАЖЕЧКИОТ  УРБАНИСТИЧКИ      ПЛАН
10. АНАЛИЗА НА МОЖНОСТИ ЗА ПРОСТОРЕН РАЗВОЈ
11. ИЗВОД ОД ПЛАН ОД ПОВИСОКО НИВО

2.ГРАФИЧКИ ДЕЛ

1.ИЗВОД ОД ГУП 
2.ИЗВОД ОД ДУП
3.АЖУРИРАНА ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА
4. ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА И СНИМКА НА БЕСПРАВНО ИЗГРАДЕНИ ГРАДБИ  
5. ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА И СНИМАЊЕ НА ИЗГРАДЕНИОТ ГРАДЕЖЕН ФОНД И ВКУПНАТА ФИЗИЧКА     
СУПРАСТРРРУКТУРА
6. КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1.ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ

1.  ВИД НА ПЛАН, НАЗИВ НА ПОДРАЧЈЕ И ПЛАНСКИ ПЕРИОД
2.  ГЕОГРАФСКА И ГЕОДЕТСКА МЕСТОПОЛОЖБА
3.  ИЗВОД ОД ПЛАН
4.  ПЛАНСКА ПРОГРАМА
5.  ОПИС И ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПЛАНСКИОТ КОНЦЕПТ
6.  ОПИС И ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПЛАНСКОТО РЕШЕНИЕ
7.  ЕКОНОМСКО ОБРАЗЛОЖЕНИЕ
8.  ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДБА
9.  ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДБА
10.НУМЕРИЧКИ ДЕЛ
11.МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА

2.ГРАФИЧКИ ДЕЛ
1.НАМЕНА НА ЗЕМЈИШТЕ И ГРАДБИ, РЕГУЛАЦИОНЕН ПЛАН, 
   ПЛАН НА ПОВРШИНИ ЗА ГРАДЕЊЕ
2. СООБРАЌАЕН И НИВЕЛМАНСКИ ПЛАН
3. ХИДРОТЕХНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА
4.ЕЛЕКТРО-ЕНЕРГЕТСКА,ТЕЛЕКОМУНИКАЦИСКА,ТОПЛИФИКАЦИСКА    ИНФРАСТРУКТУРА
5.СИНТЕЗЕН ПЛАН
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Член 4

Деталниот урбанистички план ”11 Октомври I – 65”, дел од Блок 1, Општина Кисела 
Вода, Скопје, се заверува со печат и потпис на Претседателот на Советот на Општина Кисела 
Вода.

Член 5

Секторот за урбанизам и просторно планирање при општина Кисела Вода во рок од 
60 дена од денот на донесувањето на оваа Одлука ќе обезбеди комплетна документација за 
остварување на планскиот документ.

  
Член  6

 
 Деталниот урбанистички план со сите негови делови се чува, следи и за негова 
реализација се грижи Секторот за урбанизам и просторно планирање при општина Кисела 
Вода.       

Член  7

 Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник 
на Општина Кисела Вода”.

     Број 07-6845/17          ПРЕТСЕДАТЕЛ
 2 октомври 2012 година   на Советот на Општина Кисела Вода
      С к о п  ј е          Звонко Спасовски с.р. 



"Slu`ben glasnik na Op{tina Kisela Voda" Broj 11 / Strana 49 03 Oktomvri 2012

С О Д Р Ж И Н А:

1. Заклучок за усвојување на Годишен извештај  за работа на ЈДГ ,,Весели Цветови,, на 
Општина Кисела Вода во Град Скопје за 2011-2012 година..............................................4

2. Заклучок за усвојување на Годишен извештај  за работа на ЈДГ ,,8 Март,, на Општина 
Кисела Вода  во Град Скопје за 2011-2012 година..............................................................6

3. Одлука за прифаќање на физибилити студија за модернизација на системот за јавно 
осветлување  во Општина Кисела Вода..............................................................................8

4. Одлука за започнување на постапка за доделување на договор за јавно приватно 
партнерство за модернизација на системот за јавно осветлување на Општина Киела Во
да..........................................................................................................................................10

5. Заклучок за усвојување на Извештајот за документацијата на спомен обележјето  на 
бранителите од 2001 година во населба Драчево............................................................13

6. Програма за измена и дополнување на Програмата (КА) Културни манифестации и 
творештво (Капитални трошоци) на Општина Кисела Вода за 2012 година..................15

7. Одлука за измена на распоредот на средствата  во Буџетот на Општина Кисела Вода за 
2012 година..........................................................................................................................18

8. Одлука за престанок на мандатот на членот на Советот  на Општина Кисела Вода - Томе 
Димишковски.......................................................................................................................20

9. Одлука за утврдување правен статус на бесправен објект на КП 4205/1 КО Кисела 
Вода 1 за кое може да се изврши вклопување на објектот во урбанистичко-планска 
документација  ДУП населба “Кисела Вода” МЗ 70 – локалитет 2..................................22

10. Одлука за  утврдување правен статус  на бесправен објект на КП 3730/1 КО Горно 
Лисиче Градежен за кое може да се изврши вклопување на објектот во урбанистичко-
планска документација ДУП “Пинтија” – Општина Кисела Вода.....................................24

11. Одлука за утврдување правен статус  на бесправен објект на КП 2099/3 КО Горно Лисиче 
градежен за кое може да се изврши вклопување на објектот  во урбанистичко-планска 
документација УДНМ “УСЈЕ”..............................................................................................26

12. Одлука за утврдување правен статус на бесправен објект на КП 4096/1 КО Кисела 
Вода 1 за кое може  да се изврши вклопување на објектот во урбанистичко-планска  
документација ДУП населба “Кисела Вода” МЗ 70 – локалитет 3...................................28

13. Одлука  за донесување на Изменување и  дополнување на Детален урбанистички план 
за населба “Кисела   Вода“   МЗ 70,  локалитет 2, блок 12, Општина Кисела Вода , Ско
пје;........................................................................................................................................30

14. Одлука  за   донесување на изменa и дополна на  ДУП  за дел од населба Драчево, МЗ 
71, УБ 8, ГП 8.9 на КП 7245/2, 7245/4, KO Драчево, Општина Кисела Вода   Скопје.....35                                                                                                                             

15. Одлука  за утврдување Нацрт план за  измена и дополна на дел од Детален урбанистички 
план за Црниче 2, блок 18 и 19, Општина Кисела Вода – Скопје, Плански период 2011-
2016......................................................................................................................................40

16. Програма  за измени и дополнувања на Програмата (Ф) урбано планирање на  Општина 
Кисела Вода за 2012 година................................................................................................44

17. Одлука  за донесување на Детален урбанистички план ”11 Октомври I – 65”, дел од Блок 
1, Општина Кисела Вода , Скопје......................................................................................46



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 500
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 500
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (ECI-RGB.icc)
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [694.488 864.000]
>> setpagedevice


