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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 Квартални извештаи
К1,К2 и К3 за првиот квартал од 2016 година 

– К1-кваратлен извештај за извршување на Буџетот на 
Општина Кисела Вода за  извештајниот период (кумулативно) 

за квартал од 01.01.2016 година до 31.03.2016 година; 
-К2-квартален извештај за достасани ненамирени обврски

на Општина Кисела Вода, -К3-квартален извештај за промените
на состојбата за секое задолжување на општините

и јавните претпријатија основани од општините

1.Се објавува Заклучокот за усвојување на  Кварталните  извештаи К1,К2 и К3 за првиот 
квартал од 2016 година – К1-кваратлен извештај за  извршување на Буџетот на Општина 
Кисела Вода за  извештајниот период (кумулативно) за квартал од 01.01.2016 година до 
31.03.2016 година; - К2-квартален извештај за достасани ненамирени обврски на Општина 
Кисела Вода, -К3-квартален извештај за промените на состојбата за секое задолжување на 
општините и јавните претпријатија  основани од општините, усвоени на седницата на Советот, 
одржана на 31 мај  2016 година.

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

Број 08-4510/1 ГРАДОНАЧАЛНИК
03.06.2016 година на Општина Кисела Вода
С к о п ј е Билјана Беличанец-Алексиќ с.р.
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Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на Република 
Македонија,,бр.5/02), член 104 став 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), а во врска со 
член 32 став 2 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа (,,Службен 
весник на Република Македонија,, бр.61/04, 96/04 и 67/07) расправајќи по Кварталните 
извештаи К1,К2 и К3 за првиот квартал од 2016 година – К1-кваратлен извештај за извршување 
на Буџетот на Општина Кисела Вода   за извештајниот период (кумулативно) за  квартал 
од 01.01.2016 година до 31.03.2016 година; К2-квартален извештај за достасани ненамирен 
обврски на Општина Кисела Вода; -К3-квартален извештај за промените на состојбата за 
секое задолжување на општините и јавните претпријатија основани од општините, Советот на 
Општина Кисела Вода на Четириесеттата пленарна седница одржана на 31 мај 2016 година, 
донесе 

З А К Л У Ч О К

за усвојување Квартални извештаи К1,К2 и К3 за првиот квартал
од 2015 година – К1-кваратлен извештај за извршување на Буџетот
на Општина Кисела Вода   за извештајниот период (кумулативно)

за  квартал од 01.01.2016  година до 31.03.2016 година;
-К2-квартален извештај за достасани ненамирен обврски на 

Општина Кисела Вода; -К3-квартален извештај за промените на 
состојбата за секое задолжување на   општините и јавните 

претпријатија основани од општините

1. Се усвојуваат Кварталните извештаи К1,К2 и К3 за првиот квартал  од 2015 година – 
К1-кваратлен извештај за извршување на Буџетот  на Општина Кисела Вода   за извештајниот 
период (кумулативно)  за  квартал од 01.01.2016 година до 31.03.2016 година; -К2-квартален 
извештај за достасани ненамирен обврски на  Општина Кисела Вода; -К3-квартален извештај 
за промените на  состојбата за секое задолжување на општините и јавните претпријатија 
основани од општините.

2. Заклучокот да се достави до Градоначалникот на Општина Кисела Вода и Секторот 
за финансиски работи.

 
3. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на Општина Кисела Вода,,.

Број 09-4117/3 ПРЕТСЕДАТЕЛ
31 мај  2016 година на Советот на Општина Кисела Вода
С к о п ј е Трајче Донев  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 основање на Јавна општинска установа
“ДОМ НА КУЛТУРА КВК “  Скопје 

1.Се објавува  Одлуката за основање на Јавна општинска установа “ДОМ НА КУЛТУРА 
КВК “  Скопје, донесена на седницата на Советот, одржана на 31 мај  2016 година.

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

Број 08-4510/2 ГРАДОНАЧАЛНИК
03.06.2016 година на Општина Кисела Вода
С к о п ј е Билјана Беличанец-Алексиќ с.р.
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Врз основа на член 20 став 2 , член 21 и член 38 од Законот за култура (“Службен весник 
на РМ” број 31/1998, 49/2003, 82/2005, 24/2007, 116/2010, 47/2011, 51/2011, 136/2012, 23/2013, 
187/2013, 44/2014, 61/2015, 154/2015 и 39/2016),  член 4 став 2, член 6, член 9, член 12, и член 
14 став 3 од Законот за установите („Службен весник на Република Македонија“ бр.32/2005; 
120/2005 и 51/2011) а во врска со член 34 став 1 точка 18 од Статутот на Општина Кисела 
Вода (“Службен гласник на Град Скопје” број 8/05 и “Службен гласник на Општина Кисела 
Вода” бр.13/06 и бр.15/14), Советот на Општина Кисела Вода на Четириесеттата пленарна 
седница одржана на  31 мај 2016 година, донесе

О  Д  Л  У  К  А

за основање на Јавна општинска установа
“ДОМ НА КУЛТУРА КВК” Скопје

 

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1
 Со оваа Одлука се основа Јавна општинска установа за подрачјето на Општина Кисела 

Вода и се уредува делокругот, дејноста, органите на управување и други работи од доменот 
на Јавната општинска установа.

Член 2
Јавната општинска установа се основа за остварување на локалниот интерес во 

културата од локално значење за граѓаните на Општина Кисела Вода како единица на локална 
самоуправа, од областа на сценско-уметничката дејност, дејноста на домови на култура и 
филмски проекции.  

Главна дејност на Јавната општинска установа е: Дејност на објекти за културни 
манифестации, што опфаќа дејности на концертните и театарските сали и останатите објекти 
на културата.

Член 3
Јавната општинска установа  ќе се регистрира и ќе работи под фирмата: 
Јавна општинска установа “ДОМ НА КУЛТУРА КВК “  Скопје. 
Скратеното име на Јавната општинска установа  ќе гласи:
“ДОМ НА КУЛТУРА КВК”  СКОПЈЕ.

Член 4
Седиште на Јавната општинска установа е на ул.”Христо Татарчев”  бр.44, Скопје.

Член 5
Јавната општинска установа “ДОМ НА КУЛТУРА КВК “  Скопје е во сопственост на 

Општина Кисела Вода.
Советот на Општина Кисела Вода има права и обврски на основач спрема Јавната 

општинска установа “ДОМ НА КУЛТУРА КВК “  Скопје.
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Член 6
Јавната општинска установа “ДОМ НА КУЛТУРА КВК “  Скопје ќе биде непрофитна 

установа.
Вишокот на нејзините приходи над неговите годишни расходи ќе биде дел од буџетот 

на Општина Кисела Вода, додека евентуалниот кусок на негови приходи во однос на неговите 
расходи ќе се покрива со средства од буџетот на Општина Кисела Вода за тековната година. 

ФИНАНСИРАЊЕ НА ЈАВНАТА ОПШТИНСКА УСТАНОВА

Член 7
За вршењето на дејностите од член 2 на оваа Одлука, Јавната општинска установа 

“ДОМ НА КУЛТУРА КВК “  Скопје  ќе наплаќа надоместок од корисниците на услугите.
Височината на надоместоците за вршење на дејностите од член 2 на оваа Одлука  со 

своја одлука ќе ја утврди Советот на Општина Кисела Вода. 

Член 8
Средствата за основање, работење и непречен развојот на Јавната општинска установа 

“ДОМ НА КУЛТУРА КВК “ Скопје ќе се обезбедуваат од приходите кои тоа ќе ги остварува 
со сопственото работење, од Буџетот на Општина Кисела Вода, од донации, од кредитни 
средства и од други извори во согласност со закон.
  
ОРГАНИЗАЦИЈА  НА  ЈАВНАТА ОПШТИНСКА УСТАНОВА

Член 11
Внатрешната организација на работењето на Јавната општинска установа ќе се уреди 

со Правилник за организација и систематизација на работни места, на предлог на директорот 
на Јавната општинска установа.

ОРГАНИ НА УПРАВУВАЊЕ СО ЈАВНАТА ОПШТИНСКА УСТАНОВА

Член 12
Органи на управување со Јавната општинска установа се: Управен одбор и Директор.

Член 13
      1. УПРАВЕН ОДБОР
Управниот одбор го сочинуваат пет претставници, од кои еден член се именува од 

вработените, еден од локалната самоуправа и три члена од редот на истакнати поединци од 
областа на културата.

Претставникот на локалната самоуправа во управниот одбор го предлага Градоначалникот 
на Општина Кисела Вода.

Член 14
Управниот одбор  на Јавната општинска установа:

1. Донесува статут;
2. Ги утврдува политиката и принципите за развој и работа на установата;
3. Дава согласност на Нацрт-годишната програма на установата по предлог на 
директорот;
4. Го усвојува годишниот извештај за работата на установата по предлог на директорот;
5. Дава согласност на актот за организација на работата и систематизација на 
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работните места на установата;
6. Донесува документи за финансиското работење на установата, согласно со 
прописите за материјално и финансиско работење;
7. Одлучува во втор степен за решенија што ги донесува директорот;
8. Дава образложен предлог до Градоначалникот за разрешување на директорот;
9. Донесува деловник за својата работа;
10. Го следи остварувањето на годишната програма за работа на Јавната општинска 
установа;
11. Донесува акти за аудиција и реаудиција;
12. 12. Еднаш годишно доставува извештај за својата работа до Општината и 
13. Врши други работи утврдени со закон и статут.  

Со работата на управниот одбор раководи претседателот согласно со Деловникот за 
работа на Управниот одбор

Управниот одбор одлучува со мнозинство гласови од вкупниот број членови. 
 

     2. ДИРЕКТОР НА ЈАВНАТА ОПШТИНСКА УСТАНОВА  

Член 15
Орган на раководење на Јавната општинска установа е директор, кој:
1. Ја води работата на Јавната општинска установа  ; 
2. Ја застапува Јавната општинска установа  и одговара за материјално-финансиското 
работење и за законитоста и економичноста на нејзината работа;
3. Донесува годишна програма за работа на Јавната општинска установа  установа 
по претходна согласност на Управниот одбор;
4. Ги извршува одлуките на Управниот одбор;
5. Донесува акт за систематизација и организација на работните места;
6. Донесува акти во врска со работниот однос на вработените согласно со закон;
7. Формира уметнички, односно стручен совет и други советодавни тела (трајни и 
повремени), согласно со статутот и
8. Врши и други работи согласно со закон и статут. 

Член 16
 За избор на директор на Јавната општинска установа се објавува јавен оглас во три 

дневни весници кои се издаваат на целата територија на Република Макединија од кои еден од 
весниците кој се издава на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат 
службен јазик различен од македонскиот јазик.

Директорот се избира за време од четири години и може повторно да биде избран.
За директор на Јавната општинска установа може да биде избрано лице кое ги исполнува 
следниве услови:

 
1. е државјанин на Република Македонија;
2. во моментот на избирањето со правосилна судска пресуда не му е изречена казна 
или    прекршочна санкција, забрана за вршење на професија, дејност или должност;
3. има стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен на 
високо образование утврдено со статутот на установата;
4. има минимум пет години работно искуство во областа на културата;
5. има еден од следниве меѓународно признати сертификати или уверенија за 
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активно познавање на англискиот јазик не постар од пет години:
 - ТОЕФЕЛ ИБТ - најмалку 74 бода,
 - ИЕЛТС (IELTS) - најмалку 6 бода,
 - ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) - најмалку Б2 (B2) ниво,
 - ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) - положен или
 - БУЛАТС (BULATS) - најмалку 60 бода;

6.  има положено психолошки тест и тест за интегритет. 

Член 17
Јавниот оглас за директор го распишува Градоначалникот. 
Кандидатите за директори на јавниот оглас задолжително доставуваат свој предлог на програма 

за работа и развој на установата.
Градоначалникот го избира и разрешува директорот. 

Член 18
Градоначалникот, во рок од 15 дена од денот на изборот на директорот, со директорот на 

Јавната општинска установа склучува менаџерски договор со кој се регулираат правата и обврските 
на Општината и на директорот (во натамошниот текст: менаџерскиот договор). 

Со склучувањето на менаџерскиот договор, директорот заснова работен однос во Јавната 
општинска установа на определено време, за времетраење на неговиот мандат.

Со менаџерскиот договор се утврдува и висината на платата на директорот на Јавната општинска 
установа.

Член 19
	 Директор	на	Јавната	општинска	установа	може	да	биде	разрешен	и	пред	истекот	на	мандатот	за	
којшто	е	избран:

1. на лично барање;
2. ако не ја остварува програмата за работа на установата;
3. ако по негова вина е нанесена штета на установата и
4. ако не работи во согласност со закон и статут и во други случаи предвидени со 
закон.

Член 20
Во случај кога не е избран директор на Јавната општинска установа  или предвреме 

му престанал мандатот, Градоначалникот веднаш именува вршител на должноста директор .
Вршителот на должноста директор ги има сите права и обврски на директор на Јавната 

општинска установа.
Вршителот на должноста директор, се именува за време до изборот на директор на 

Јавната општинска установа, а најдолго за шест месеци.
Градоначалникот, веднаш по именувањето вршител на должноста директор, распишува 

конкурс за директор.

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 21
Советот на Општината дава согласност на: 

1. Статутот на Јавната општинска установа;
2. Актот за употреба на средствата остварени со работењето на Јавната општинска 
установа и покривањето на загубите;
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3. Актот со кој се утврдуваат цените на услугите што Јавната општинска установа ги 
продава и ги врши за корисниците, ако таквите цени не се предмет на регулирање од 
независно регуларно тело;
4. Годишната сметка и извештајот за работењето на Јавната општинска установа. 

Член 22
Лицата што ќе бидат вработени во Јавната општинска установа ќе имаат положба, 

права и обврски од работниот однос, согласно Законот за работни односи, Закон за култура 
и Колективен договор.

Член 23
Донесувањето на Статутот на Јавната општинска установа, именувањето членови 

на неговите Управен одбор, како и изборот на директор на Јавната општинска установа, ќе 
се изврши најдоцна во рок од 120 дена од денот на запишувањето на Јавната општинска 
установа во Централниот регистар.

Член 24
Статутот на Јавната општинска установа ќе влезе во сила откако Советот на Општина 

Кисела Вода ќе даде согласност за него.

Член 25
Во рок од 30 дена по истекот на рокот од член 23 на оваа Одлука, заедно со пријавата 

за запишување на новите факти и промена на лицето што е овластено за застапување на 
установата, Јавната општинска установа е должна до Централниот регистар да ги достави 
Статутот на Јавната општинска установа, актот за именување членови на Управниот одбор, 
како и доказ за избор на директор на Јавната општинска установа. 

Член 26
 Се именува лицето Тодор Дајевски од Скопје,  ул.Јордан Хаџиконстантинов - Џинот 

бр.6/1-7 Скопје, со л.к.бр. А0295568  МВР Скопје, како лице кое ќе ги води работите до 
конституирање на Јавната општинска установа, за што врз основа на авторски договор ќе му 
се исплатува месечен нето износ од 40.000,оо денари. 

Член 27
              Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе се објави во “Службен 
гласник на Општина Кисела Вода”.

Број 09-4117/4 ПРЕТСЕДАТЕЛ
31 мај  2016 година на Советот на Општина Кисела Вода
С к о п ј е Трајче Донев 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 ДУП Градски четврт Ј20,
блок 01 Општина Кисела Вода – Скопје,

плански период 2015-2020

1.Се објавува  Одлуката за донесување на ДУП Градски четврт Ј20,  блок 01 Општина 
Кисела Вода – Скопје, плански период 2015-2020, донесена на седницата на Советот, одржана 
на 31 мај  2016 година.

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

Број 08-4510/3 ГРАДОНАЧАЛНИК
03.06.2016 година на Општина Кисела Вода
С к о п ј е Билјана Беличанец-Алексиќ 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, 53/2011 и 60/2011) 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 Општина Кисела 
Вода на Четириесеттата пленарна седница одржана на 31 мај 2016 година, донесе

О  Д  Л  У  К  А

за донесување на ДУП за Градска четврт Ј20, блок 01
Општина Кисела Вода - Скопје

плански период 2015 - 2020

Член 1
Со оваа Одлука се донесува ДУП за Градска четврт Ј20, блок 01, Општина Кисела Вода 

– Скопје за плански период 2015 – 2020 година.

Член 2
 Планскиот опфат третиран во овој ДУП, со својата местоположба припаѓа на Општина 

Кисела Вода.

Граници на опфатот се :
-на североисток : границата се движи по сервисната улица „Рилски Конгрес“;
-на југоисток: границата започнува да се движи по сервисната улица „Пржино“;
-на југозапад: границата се движи по собирната улица „ Јужна обиколница - Водно “.

Опфатот е со површина од 29,12 ха.

Член 3
Деталниот урбанистички план содржи:

ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА

1.ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ

1. ГЕОГРАФСКО И ГЕОДЕТСКО ОДРЕДУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ
2. ИСТОРИЈАТ НА ПЛАНИРАЊЕ
3. ПОДАТОЦИ ЗА ПРИРОДНИ ЧИНИТЕЛИ 
4. ПОДАТОЦИ ЗА СОЗДАДЕНИ ВРЕДНОСТИ И ЧИНИТЕЛИ
5. ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА И СНИМАЊЕ НА ИЗГРАДЕНИОТ ГРАДЕЖЕН ФОНД И 
ВКУПНАТА ФИЗИЧКА СУПРАСТРУКТУРА 
6. ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА И СНИМАЊЕ НА ПОСТОЈНИ СПОМЕНИЧНИ ЦЕЛИНИ
7. ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА И СНИМАЊЕ НА ИЗГРАДЕНА КОМУНАЛНА 
ИНФРАСТРУКТУРА
8. ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА И СНИМАЊЕ НА БЕСПРАВНО ИЗГРАДЕНИ ГРАДБИ
9. АНАЛИЗА НА СТЕПЕН НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ВАЖЕЧКИОТ  УРБАНИСТИЧКИ      
ПЛАН
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10. АНАЛИЗА НА МОЖНОСТИ ЗА ПРОСТОРЕН РАЗВОЈ
11. ДРУГИ ПРИЛОЗИ

11.1 Пописни листи од извршена инвентаризација на теренот
11.2 Нумерички податоци за постојна состојба

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

12. ВИД НА ПЛАН, НАЗИВ НА ПОДРАЧЈЕ И ПЛАНСКИ ПЕРИОД
13. МЕСТОПОЛОЖБА НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ
14. ПРОСТОРЕН КОНЦЕПТ
15. ПЛАНСКА ПРОГРАМА
16. ОПИС И ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПЛАНСКИОТ РЕШЕНИЈА
17. ЕКОНОМСКО ОБРАЗЛОЖЕНИЕ ЗА НАЧИНОТ, ОБЕМОТ И ДИНАМИКАТА НА 
ФИНАНСИРАЊЕ НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПЛАНСКИТЕ РЕШЕНИЈА
18. МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА

НУМЕРИЧКИ ДЕЛ

1. НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ
2. БИЛАНСНИ ПОКАЗАТЕЛИ
3. ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛИ НА СООБРАЌАЈНАТА ИНФРАСТРУКТУРА

УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДБА

1. ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДБА, РАЗВОЈ И КОРИСТЕЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕТО ЗА 
ГРАДБИ КОИ ВАЖАТ ЗА ЦЕЛИОТ ПЛАНСКИ ОПФАТ
2. ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДБА, РАЗВОЈ И КОРИСТЕЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕТО ЗА 
ГРАДБИ 

ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА

1. ИЗВОД ОД ГУП НА ГРАД СКОПЈЕ       1:5000
2. ПОСТОЈНИ ДЕТАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ     1:1000
3. АЖУРИРАНА ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА       1:1000
4. ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА И СНИМКА НА БЕСПРАВНО ИЗГРАДЕНИ ГРАДБИ 1:1000
5. ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА И СНИМАЊЕ НА ИЗГРАДЕНИОТ ГРАДЕЖЕН ФОНД, 
ВКУПНАТА ФИЗИЧКА СУПРАСТРУКТУРА И ИЗГРАДЕНАТА КОМУНАЛНА 
ИНФРАСТРУКТУРА          1:1000

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

6. РЕГУЛАЦИОНЕН ПЛАН        1:1000
7. ПЛАН НА ПОВРШИНИ НА ГРАДЕЊЕ      1:1000
8. СООБРАЌАЕН И НИВЕЛАЦИСКИ ПЛАН      1:1000
9. ИНФРАСТРУКТУРЕН ПЛАН       1:1000
10. СИНТЕЗЕН ПЛАН         1:1000
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Член 4
ДУП за Градска четврт Ј20, блок 01, Општина Кисела Вода – Скопје за плански период 

2015 – 2020 година 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 09-4117/5 ПРЕТСЕДАТЕЛ
31 мај  2016 година на Советот на Општина Кисела Вода
С к о п ј е Трајче Донев с.р. 
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