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 Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za lokalna samouprava (,,Slu`ben 
vesnik na  Republika Makedonija,, br.5/2002) i ~len 57 stav  1 alinea 3 od Statutot na 
Op{tina Kisela Voda (,,Slu`ben glasnik na Grad Skopje,, br. 8/05 i “Slu`ben glasnik na 
op{tina Kisela Voda” br. 13/06), Gradona~alnikot na Op{tina Kisela Voda, donese

R  E  [  E  N  I  E
za objavuvawe Заклучок за усвојување на  

Годишниот извештај за  состојбата со криминалитетот
и другите недозволени однесувања на Подрачјето на 
ПС од општа надлежност ,,Драчево,, во 2011 година

1. Se objavuva  Заклучокот  за усвојување на  Годишниот извештај за за  состојбата со 
криминалитетот и другите недозволени однесувања на Подрачјето на  ПС од општа надлежност 
,,Драчево,, во 2011 година,  доnesen  na  седницата na Sovetot na op{tina Kisela Voda 
одржана на 23.03.2012 година.

2. Ova Re{enie vleguva vo sila so denot na donesuvaweto, a }e se objavi vo “Slu`ben 
glasnik na op{tina Kisela Voda”.

  

            Број 08-2062/1                           GRADONA^ALNIK
        26.03.2012  година                      na Op{tina Kisela Voda
               S k o p j e                        Марјан Ѓорчев  с.р.    
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Vrz osnova na член 36 точка 13 од Законт за локална самоуправа (,,Службен весник на 
РМ,, бр.5/02) и ~len 104 stav 3 od Statutot na Op{tina Kisela Voda (“Slu`ben glasnik na 
Grad Skopje” br.8/05 i “Slu`ben гlasnik na Op{tina Kisela Voda” br.13/06), raspravaj}i 
po Годишниот извештај за  состојбата со криминалитетот и другите недозволени однесувања 
на Подрачјето на  ПС од општа надлежност ,,Драчево,, во 2011 година, Sovetot na Op{tina 
Kisela Voda na Четириесети третата plenarna sednica odr`ana na 23 март 2012 година,  
донесe 

Z A K L U ^ O K

1.Se usvojuva  Годишниот извештај за  состојбата со криминалитетот и другите недозволени 
однесувања на Подрачјето на  ПС од општа надлежност ,,Драчево,, во 2011 година.

2. Заклучокот да се достави до Полициска станица од општа надлежност ,,Драчево,, Скопје, 
односно до МВР на Република Македонија.

3. Ovoj Zaklu~ok влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 
гласник на Општина Кисела Вода,,. 

                      Broj 07-1879/1                                                            PRETSEDATEL
                 23 март 2012 godina                                      na Sovetot na Op{tina Kisela Voda
                         S k o p j e                                                            Звонко Спасовски с.р.  
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 Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za lokalna samouprava (,,Slu`ben 
vesnik na  Republika Makedonija,, br.5/2002) i ~len 57 stav  1 alinea 3 od Statutot na 
Op{tina Kisela Voda (,,Slu`ben glasnik na Grad Skopje,, br. 8/05 i “Slu`ben glasnik na 
op{tina Kisela Voda” br. 13/06), Gradona~alnikot na Op{tina Kisela Voda, donese

R  E  [  E  N  I  E
za objavuvawe Одлука за донесување на измена и дополна на
Детален урбанистички план за Кисела Вода МЗ 70-локалитет 1,

дел од блок 4 Општина Кисела Вода - Скопје

1. Se objavuva  Одлуката за донесување на измена и дополна на Деталниот урбанистички 
план за Кисела Вода МЗ 70-локалитет 1, дел од блок 4 Општина Кисела Вода - Скопје,  
доnesena  na  седницата na Sovetot na op{tina Kisela Voda одржана на 23.03.2012 година.

2. Ova Re{enie vleguva vo sila so denot na donesuvaweto, a }e se objavi vo “Slu`ben 
glasnik na op{tina Kisela Voda”.

                    Број 08-2062/2                                 GRADONA^ALNIK
                26.03.2012  година                      na Op{tina Kisela Voda
                       S k o p j e                               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. 8/05 и “Службен гласник на Општина 
Кисела Вода” бр. 13/06), Советот на Општина Кисела Вода на Четириесет и третата пленарна седница, 
одржана на 23 март  2012 година донесе 

О  Д  Л  У  К  А
За донесување на измена и дополна на

Детален урбанистички план за Кисела Вода МЗ 70-локалитет 1, дел од блок 4 
Општина Кисела Вода - Скопје

Член 1

Со оваа Одлука се донесува измена и дополна на  Деталниот урбанистички план за Кисела 
Вода МЗ 70-локалитет 1, дел од блок 4, 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:
 - на север: оди по осовината на станбената улица «Марко Орешковиќ»-1, 
 - на исток: осовина на улица на станбената улица «Марко Орешковиќ»,
- на југ: по осовината на станбената улица “Марко Орешковиќ -4” 
- на југоисток: по осовината на станбената уица Марко Орешковиќ-4 и пешачката патека Марко 
Орешковиќ -4, 
- на југозапад: по осовината на станбената уица Мариовска-5
- на запад: по осовината на станбената улица Мариовска -4 и по осовината на улица Мариовска - 2 и на 
- на северозападната страна: на станбената улица Мариовска -1
 
Во рамките на овие граници, површината на планскиот опфат изнесува 2,65 ха.
Според Генералниот урбанистички план на Град Скопје на просторот во границите на планскиот опфат 
на Детален урбанистички план Кисела Вода МЗ 70-локалитет 1, дел од блок 4, Општина Кисела Вода 
– Скопје планиран е развој нa дел од општина Кисела Вода.
Развојот на станбена единица е предвидено со: 103 – семејни куќи

Член 3

Предлогот на Деталниот урбанистички план содржи:

I. Општ дел
1. Регистрација на проектантското претпријатие 
2. Лиценца
3. Овластување на носителите на проектната документација
4. Решение за назначување на планери
II. Планска програма
III. Документациона основа
III.1 Мислења и согласности од државни институции
III.2  Податоци од јавни претпријатија
III.3 Ажурирана геодетска подлога
III.4 Извод од ГУП
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III.5 Извод од ДУП
III.6 Документациона основа-текстуален дел
      1.         Вовед

2.        Географско и геодетско одредување на подрачјето на панскиот опфат
3.        Историјат на планирање и уредување на подрачјето на планскиот опфат
4.        Податоци за природни чинители
5.        Податоци за создадени вредности и чинители
1.1        Намена на земјиште
1.2        Сообраќајна поврзаност
1.3        Комунана инфраструктура
6.        Инвентаризација на изграден градежен фонд и инфратсруктура
7.        Анализа на документациона основа
8.        Анализа на можностите за просторен развој
9.        Извод од ГУП
10.        Извод од ДУП

Документациона основа –графички дел
1.Извод од ГУП
2.Извод од ДУП
3.Ажурирана геодетска подога
4.Инвентаризаицја и снимка на бесправно изградени објекти
5. Инвентаризација и снимање на изграден градежен фонд и вкупна физичка супраструктура
Инвентаризација и снимање на изградена комунална инфраструктура

IV. ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
IV. ПЛАНСКА ДОКУМЕТАЦИЈА – ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ

1. Вид на план, назив на подрачјето на планскиот опфат и плански период
2. Географска и геодетска местоположба со граница на планскиот опфат
3. Текстуални одредби од изводот од план на повисоко ниво
4. Опис и образложение на планскиот концепт
5. Опис и образложение на плански решенија за изградба
5.1 Единици на градежно земјиште
5.2 Класа на намени
5.3 Инфраструктура
5.3.1 Сообраќај
5.3.2 Основни решенија на комуналната инфраструктура
5.3.2 Електро-енергетика и ПТТ инсталации 
5.3.3 Хидротехничка инфраструктура
6.  Економско образложение
7.  Услови за градба 
7.1  Општи Услови за изградба
7.2  Посебни усови за изградба

8.Нумерички дел 
 
8.1 Нумерички показатели со урбанистички параметри
8.2 Билансни показатели – постојна состојба
8.3 Билансни показатели-панирана состојба
8.4 Споредебени билансни показатели
9.   Мерки за заштита
9.1 Мерки за заштита на животна средина
9.2 Мерки за заштита на природно наследство
9.3 Марки за заштита од пожар
9.4 Марки за заштита од природни непогоди и други несреќи
9.5 Мерки за заштита од воени разурнувања 
9.6 Марки за заштита и спасување
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IV.2.ПЛАНСКА ДОКУМЕТАЦИЈА – ГРАФИЧКИ ДЕЛ

6. План на намена на земјиштето и градбите 
7. Регулационен план и план на површини за градење
8. Сообраќаен и нивелациски план
9. Инфраструктурен план
10. Синтезен план

^len 4
 Детален урбанистички план за Кисела Вода МЗ 70-локалитет 1, дел од блок 4, Општина 

Кисела Вода се заверува со печат и потпис на Претседателот на Советот на Општина 
Кисела Вода.

^len 5
 Секторот за урбанизам и просторно планирање при Општина Кисела Вода во рок од 60 дена 
од денот на донесувњето 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,,.

                   Broj 07-1879/2                                                         PRETSEDATEL
              23 март 2012 godina                                    na Sovetot na Op{tina Kisela Voda
                       S k o p j e                                                        Звонко Спасовски с.р.  
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 Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za lokalna samouprava (,,Slu`ben 
vesnik na  Republika Makedonija,, br.5/2002) i ~len 57 stav  1 alinea 3 od Statutot na 
Op{tina Kisela Voda (,,Slu`ben glasnik na Grad Skopje,, br. 8/05 i “Slu`ben glasnik na 
op{tina Kisela Voda” br. 13/06), Gradona~alnikot na Op{tina Kisela Voda, donese

R  E  [  E  N  I  E
za objavuvawe Одлука за донесување на ДУП за дел од блок 3

“локалитет Припор”  Општина Кисела Вода – Скопје
плански период 2011 - 2016

1. Se objavuva  Одлуката за донесување на ДУП за дел од блок 3 “локалитет Припор”  
Општина Кисела Вода – Скопје плански период 2011 - 2016,  доnesena  na  седницата na 
Sovetot na op{tina Kisela Voda одржана на 23.03.2012 година.

2. Ova Re{enie vleguva vo sila so denot na donesuvaweto, a }e se objavi vo “Slu`ben 
glasnik na op{tina Kisela Voda”.

 
                   Број 08-2062/3                                 GRADONA^ALNIK
               26.03.2012  година                      na Op{tina Kisela Voda
                       S k o p j e                              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. 8/05 и “Службен гласник на Општина 
Кисела Вода” бр. 13/06), Советот на Општина Кисела Вода на Четириесет и третата пленарна седница, 
одржана на 23 март  2012 година донесе 

О  Д  Л  У  К  А
за донесување на ДУП за дел од блок 3 “локалитет Припор” 

Општина Кисела Вода - Скопје
плански период 2011 - 2016

Член 1

Со оваа Одлука се донесува ДУП за дел од блок 3 “локалитет Припор”, Општина Кисела Вода 
– Скопје, плански период 2011 – 2016.

.

Член 2

 Планскиот опфат третиран во овој ДУП, со својата местоположба припаѓа на Општина Кисела 
Вода.

Границите на планскиот опфат се следните: 
- на север - исток, границата оди по освина на улица “Сава Ковачевиќ - 15”, 
- на исток, границата се движи низ КП 5075, КП 5072/1, КП 5072/3 и КП 5071,
- на југо - исток, границата се движи низ КП 5071, 
- на север - запад, границата се движи низ улица “Сава Ковачевиќ”.

Плански опфат од 0,82 ха.

Просторт во рамките на зафатот е наменет како простор за семејни куќи. Оваа определба е 
потврдена и со ГУП на град Скопје во 2002 година:

1. Семејни куќи (103)
Член 3

Предлогот на Деталниот урбанистички план содржи:

SODR@INA: 

DOKUMENTACIONA OSNOVA

Voved ........................................................................................................................................
1. Geografsko i geodetsko odreduvawe na podra~jeto na planskiot opfat, granici i 

povrшini 
2. Hronologija na planirawe na prostorot ...............................................................
3. Predmet na analiza na planskiot opfat ...............................................................
3.1 Namena na zemjiшteto .................................................................................................
4. Podatoci za prirodni ~initeli ..............................................................................
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4.1 Klimatski karakteristiki .....................................................................................
4.2 Reqefni karakteristiki .......................................................................................
4.3 Hidrolo{ki karakteristiki ..................................................................................
4.4 In`enersko - geoloшki karakteristiki ...............................................................
4.5 Seizmi~ki karakteristiki .....................................................................................
4.6 Vegetaciski karakteristiki i pejsa` ...................................................................
5. Inventarizacija i snimka na izgradeniot grade`en fond
5.1 Podatoci za sozdadenite vrednosti i ~initeli koi ja sintetiziraat sostojbata na `ivotot 

na ~ovekot i na~inot na upotreba na zemjiшteto vo ramkite na planskiot opfat .......................
5.2 Inventarizacija i snimawe na izgradeniot grade`en fond i vkupnata fizi~ka 

suprastruktura 
5.3 Postojna infrastruktura ........................................................................................
6. Inentarizacija i snimka na bespravna gradba .....................................................
7. Analiza na stepen na realizacija ...........................................................................
8. Analiza na mo`nostite za prostoren razvoj so programska proekcija ..........
9. Izvod od plan od povisoko nivo .............................................................................
10. Popisna lista od izvr{ena inventarizacija na teren

PLANSKA DOKUMENTACIJA ...............................................................................................

1. Vid na plan ...................................................................................................................
2. Geografsko i geodetsko odreduvawe na podra~jeto na planskiot opfat ......
3. Opis i obrazlo`enie na planskiot koncept ........................................................
4. Opis i obrazlo`enie na planskite reшenija za izgradba na grade`no zemjiшte 
5. Namena na povrшini so bilansni pokazateli
5.2. Edinici na grade`no zemjiшte ................................................................................
6. Ekonomsko obrazlo`enie za na~inot, obemot i dinamikata na finansirawe na 

realizacija na planskite reшenija ..................................................................................................
7. Soobra}ajno reшenie..................................................................................................
8. Nivelmansko reшenie ................................................................................................
9. Merki za za{tita ...............................................................................................................
9.1 Merki i sredstva za zaшtita i sanacija na `ivotnata sredina .................................
9.2 Merki za zaшtita od po`ar na objektite .......................................................................
9.3 Merki za zaшtita od voeni razurnuvawa .......................................................................
9.4 Zaшtita od prirodni nepogodi ........................................................................................
10. Elektro-energetika i PTT instalacii .......................................................................
11.   Hidrotehni~ka infrastruktura .................................................................................
12.   Numeri~ki pokazateli..................................................................................................
13.Bilansni pokazateli so urbanisti~ki parametri ...................................................

OP[TI USLOVI ZA GRADEWE ............................................................................................

.         USLOVI ZA IZGRADBA, RAZVOJ I KORISTEWE NA ZEMJI[TETO I GRADBI

13.1. Opшti uslovi za izgradba, razvoj i koristewe na zemjiшteto za gradbi koi va`at za 
celiot planski opfat .........................................................................................................................

13.2     POSEBNI USLOVI ZA IZGRADBA, RAZVOJ I KORISTEWE NA GRADE@NOTO ZEMJI[TE 
I GRADBITE ZA SEKOJA URBANISTI^KA EDINICA ...................................................
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GRAFI^KI DEL:

Dokumentaciona osnova

1. Izvod od GUP .....................................................................................1 : 2500
2. Izvod od DUP ....................................................................................1 : 1000
3. A`urirana geodetska podloga ........................................................1 : 1000
4. Inventarizacija i snimka na bespravno izgradeni objekti........1 : 1000
5. Inventarizacija na postojna suprastrukutra................................1 : 1000
6. Inventarizacija na postojna komunalna infrastrukutra ...........1 : 1000
7. Satelitska snimka ...........................................................................1 : 2500

Planiran razvoj

1. Regulacionen  plan i povr[ini za gradba ......................................................1 : 1000
2. Soobra]aen i nivelmanski plan  .....................................................................1 : 1000
3. Komunalna infrastruktura ...............................................................................1 : 1000
4. Sintezen prikaz..................................................................................................1 : 1000

^len 4
Детален урбанистички план за дел од блок 3 “локалитет Припор”, Општина Кисела Вода – 

Скопје, плански период 2011 – 2016 се заверува со печат и потпис на Претседателот на Советот на 
Општина Кисела Вода.

^len 5
 Секторот за урбанизам и просторно планирање при Општина Кисела Вода во рок од 60 дена 
од денот на донесувњето 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,,.

                       Broj 07-1879/3                                                            PRETSEDATEL
                  23 март 2012 godina                                   na Sovetot na Op{tina Kisela Voda
                          S k o p j e                                                             Звонко Спасовски с.р.  
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 Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za lokalna samouprava (,,Slu`ben 
vesnik na  Republika Makedonija,, br.5/2002) i ~len 57 stav  1 alinea 3 od Statutot na 
Op{tina Kisela Voda (,,Slu`ben glasnik na Grad Skopje,, br. 8/05 i “Slu`ben glasnik na 
op{tina Kisela Voda” br. 13/06), Gradona~alnikot na Op{tina Kisela Voda, donese

R  E  [  E  N  I  E
za objavuvawe Одлука за донесување на изменување и 

дополнување на ДУП  за населба “Црниче”- дел 2
Општина Кисела Вода – Скопје
плански период 2011 - 2016

1. Se objavuva  Одлуката за донесување на изменување и  дополнување на ДУП  за 
населба “Црниче”- дел 2 Општина Кисела Вода – Скопје плански период 2011 - 2016,  доnesena  
na  седницата na Sovetot na op{tina Kisela Voda одржана на 23.03.2012 година.

2. Ova Re{enie vleguva vo sila so denot na donesuvaweto, a }e se objavi vo “Slu`ben 
glasnik na op{tina Kisela Voda”.

                   Број 08-2062/4                                GRADONA^ALNIK
               26.03.2012  година                      na Op{tina Kisela Voda
                      S k o p j e                             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. 8/05 и “Службен гласник на Општина 
Кисела Вода” бр. 13/2006), Советот на Општина Кисела Вода на Четириесет и третата пленарна 
седница, одржана на 23 март 2012 година донесе 

О  Д  Л  У  К  А
за донесување на изменување и дополнување на ДУП 

за населба “Црниче”- дел 2 Општина Кисела Вода – Скопје
плански период 2011 - 2016

Член 1

Со оваа Одлука се донесува  изменување и дополнување на ДУП за населба “Црниче”- дел 2, 
Општина Кисела Вода – Скопје, плански период 2011 - 2016.

Член 2

 Планскиот опфат третиран во овој ДУП, со својата местоположба припаѓа на Општина Кисела 
Вода.

Границите на планскиот опфат се следните: 
- Од Североисток: Оди по осовина на ул. “Востаничка”, ул. “Серска”, ул. “Ениџе Вардарско”,
- Од Југоисток: Оди по осовина на ул. “Банско”, 
- Од Југозапад: Оди по осовина на ул. “Кратовска ”
- Од Запад: Оди по осовина на ул. “Христо Узунов”

 
Површината на планскиот опфат во рамките на опишаните граници зафаќа  површина од 

49.381 м2 или 4,94 ха.

Според Генералниот урбанистички план на Град Скопје на просторот во границите на планскиот 
опфат, развојот на станбена единица е предвидено со намена: 103 - семејни куќи со градини.

Член 3

Предлогот на Деталниот урбанистички план содржи:

1.   ОПШТ ДЕЛ 
1. Регистрација на проектантското претпријатие
2. Лиценци и овластување на носителот на проектна документација
3. Геодетски елаборат (за ажурирана геодетска подлога)
4. Мислења и согласности  од органи на државната управа, комунални претпријатија и други субјекти
2.   ПЛАНСКА ПРОГРАМА
3.   ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА

3.1.Текстуален дел  ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА                                           
3.1.1. Географско и геодетско одредување на подрачјето на ...............................................
3.1.2. Историјат на планирање и уредување на подрачјето на планскиот опфат
3.1.3. Природни чинители на опфатот
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3.1.3.1.Микроклима
3.1.3.2. Релјефни карактеристики
3.1.3.3.  Хидрографија
3.1.3.4. Сеизмика на просторот
3.1.3.5. Вегетациски карактеристики и пејсаж ............................................
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
3.1.10.1. Заклучок од аналитичко-истражувачкиот дел ..............................
3.1.10.2. Можности за просторен развој

3.2. Графички дел  ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА

1. Извод од ГУП на град Скопје…………………....…....................…......…..1 : 5000
2. Извод од ДУП Црниче, 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 

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 ..........................................
4.1.7. Економско образложение ..............................................................................................
4.1.8. Општи услови за изградба .............................................................................................
4.1.9. Посебни услови за изградба .........................................................................................
Урбан дел 2 ...............................................................................................................................
Урбан дел 3 ...............................................................................................................................
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 ....................
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4.2. ГРАФИЧКИ ДЕЛ -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

^len 4
Детален урбанистички план изменување и дополнување на ДУП за населба “Црниче”- дел 

2, Општина Кисела Вода – Скопје, плански период 2011 – 2016, се заверува со печат и потпис на 
Претседателот на Советот на Општина Кисела Вода.

^len 5
 Секторот за урбанизам и просторно планирање при Општина Кисела Вода во рок од 60 дена 
од денот на донесувњето 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 Oдлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во ,,Службен гласник на 

Општина Кисела Вода,,.

                      Broj 07-1879/4                                                            PRETSEDATEL
                 23 март 2012 godina                                    na Sovetot na Op{tina Kisela Voda
                         S k o p j e                                                             Звонко Спасовски с.р.  
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 Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za lokalna samouprava (,,Slu`ben 
vesnik na  Republika Makedonija,, br.5/2002) i ~len 57 stav  1 alinea 3 od Statutot na 
Op{tina Kisela Voda (,,Slu`ben glasnik na Grad Skopje,, br. 8/05 i “Slu`ben glasnik na 
op{tina Kisela Voda” br. 13/06), Gradona~alnikot na Op{tina Kisela Voda, donese

R  E  [  E  N  I  E
za objavuvawe Одлука за донесување на изменување и дополнување на Детален 

урбанистички план “Црниче 2”, дел од блок 22,  
општина Кисела Вода - Скопје
плански период 2011 - 2016

1.Se objavuva  Одлуката за донесување на изменување и дополнување нa Детален 
урбанистички план “Црниче 2”, дел од блок 22,  општина Кисела Вода – Скопје плански период 
2011 - 2016,  доnesena  na  седницата na Sovetot na op{tina Kisela Voda одржана на 
23.03.2012 година.

2. Ova Re{enie vleguva vo sila so denot na donesuvaweto, a }e se objavi vo “Slu`ben 
glasnik na op{tina Kisela Voda”.

                   Број 08-2062/5                               GRADONA^ALNIK
               26.03.2012  година                      na Op{tina Kisela Voda
                      S k o p j e                           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. 8/05 и “Службен гласник на Општина 
Кисела Вода” бр. 13/2006), Советот на Општина Кисела Вода на Четириесет и третата пленарна 
седница, одржана на 23 март 2012 година донесе 

О  Д  Л  У  К  А
за донесување на изменување и дополнување на Детален урбанистички план

                               “Црниче 2”, дел од блок 22,  општина Кисела Вода - Скопје
плански период 2011 - 2016

Член 1

Со оваа Одлука се донесува изменување и дополнување на Детален урбанистички план 
“Црниче 2”, дел од блок 22,  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:
 - на североисток: по осовина на улица «Рилски конгрес»,
 - на северозапад: по осовина на улица «Банско»,

- на југоисток по осовина «Зеленгора» и
 - на југозапад по граница на парцелата на фудбалско игралиште, која воедно преставува и 
граница на наменска зона.

Во рамките на овие граници, површината на планскиот опфат изнесува 4,21 ха.
Според Генералниот урбанистички план на Град Скопје на просторот во границите на планскиот 

опфат на изменување и дополнување на Детален урбанистички план «Црниче 2», дел од блок 22, 
општина Кисела Вода – Скопје планиран е развој нa дел од општина Кисела Вода.

Развојот на станбена единица е предвидено со:
 103 - заеднички станбени објекти,

Член 3

Предлогот на Деталниот урбанистички план содржи:

СООДРЖИНА:
ПОДАТОЦИ ОД НАДЛЕЖНИ ИНСТИТУЦИИ ЗА ИЗРАБОТКА НА ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА

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 Клиамтски карактеристики



"Slu`ben glasnik na Op{tina Kisela Voda" Broj 4/ Strana 19 26 Mart 2012

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

МИСЛЕЊЕА ОД НАДЛЕЖНИ ИНСТИТУЦИИ ЗА ИЗГРАДБА НА ДЕТАЛНИОТ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН

ПЛАНСКА ДОКУМЕНАТЦИЈА

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

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
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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

^len 4
Детален урбанистички план изменување и дополнување на Детален урбанистички план “Црниче 

2”, дел од блок 22,  општина Кисела Вода – Скопје, плански период 2011 - 2016, се заверува со печат 
и потпис на Претседателот на Советот на Општина Кисела Вода.

^len 5
 Секторот за урбанизам и просторно планирање при Општина Кисела Вода во рок од 60 дена 
од денот на донесувњето 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,,.

                       Broj 07-1879/5                                                          PRETSEDATEL
                  23 март 2012 godina                                   na Sovetot na Op{tina Kisela Voda
                          S k o p j e                                                          Звонко Спасовски с.р.  
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 Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za lokalna samouprava (,,Slu`ben 
vesnik na  Republika Makedonija,, br.5/2002) i ~len 57 stav  1 alinea 3 od Statutot na 
Op{tina Kisela Voda (,,Slu`ben glasnik na Grad Skopje,, br. 8/05 i “Slu`ben glasnik na 
op{tina Kisela Voda” br. 13/06), Gradona~alnikot na Op{tina Kisela Voda, donese

R  E  [  E  N  I  E
za objavuvawe Одлука за донесување на изменување и дополнување

на Детален урбанистички план за населба Кисела Вода МЗ 70, локалитет 3, општина Кисела 
Вода – Скопје плански период 2011 - 2016

1.Se objavuva  Одлуката за донесување на изменување и дополнување на Детален 
урбанистички план за населба Кисела Вода МЗ 70, локалитет 3, општина Кисела Вода – Скопје 
плански период 2011 – 2016, доnesena  na  седницата na Sovetot na op{tina Kisela Voda 
одржана на 23.03.2012 година.

2. Ova Re{enie vleguva vo sila so denot na donesuvaweto, a }e se objavi vo “Slu`ben 
glasnik na op{tina Kisela Voda”.

                    Број 08-2062/6                                GRADONA^ALNIK
                26.03.2012  година                      na Op{tina Kisela Voda
                       S k o p j e                             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. 8/05 и “Службен гласник на Општина 
Кисела Вода” бр. 13/2006), Советот на Општина Кисела Вода на Четириесет и третата пленарна 
седница, одржана на 23 март  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 3,  
општина Кисела Вода – Скопје плански период 2011 - 2016

Член 1
Со оваа Одлука се донесува изменување и дополнување на Детален урбанистички план за 

населба Кисела Вода МЗ 70, локалитет 3,  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:
 - на северо: се движи по осовина на новопланиранта колекторска улица ул.  «14 Декември», 
потоа се спушта по КП 4096/1 и КП 3907/3», 
 - на исток: се движи по осовина на улица «Сава Ковачевиќ 1», потоа КП 4093
 - на југ: по осовината на улица «Сава Ковачевиќ»

Во рамките на овие граници, површината на планскиот опфат изнесува 10,86 ха.
Според Генералниот урбанистички план на Град Скопје на просторот во границите на планскиот опфат 
планиран е развој нa дел од општина Кисела Вода.
Развојот на станбена единица е предвидено со:
 231 - здравство,
 711 – индустриска зона
 931 – сервисни дејности

Член 3
Предлогот на Деталниот урбанистички план содржи:

ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА
А. ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ:

5. Вовед
6. Географско и геодетско одредување на подрачје напланскиот опфат
7. Историјат на планирање и уредување на подрачје на плански опфат
8. Податоци за природни чинители
9. Податоци за создадени вредности и чинители

9.1. Намена на земјиште
9.2. Сообраќајна поврзаност
1.3        Комунана инфраструктура

10. Инвентаризација на изграден градежен фонд и инфраструктура
11. Анализа на документациона основа
12. Анализа за можностите за просторен развој
13. Извод од ГУП
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ГРАФИЧКИ ДЕЛ:
1. ИЗВОД ОД ГУП .............................................................................. М = 1:5000
2. ИЗВОД ОД ДУП ............................................................................. М = 1:1000
3. АЖУРИРАНА ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА ......................................... М = 1:1000
4. ИНВЕРТАРИЗАЦИЈА И СНИМАЊЕ НА БЕСПРАВНО ИЗГРАДЕНИ ОБЈЕКТИ............................М = 1:1000
5. ИНВЕРТАРИЗАЦИЈА НА ИЗГРАДЕН ГРАДЕЖЕН ФОНД И   ВКУПНА ФИЗИЧКА СУПРАСТРУКТУРА.........

..........................................................................................................М = 1:1000
6. ИНВЕРТАРИЗАЦИЈА И СНИМАЊЕ НА ИЗГРАДЕНА КОМУНАЛНА СУПРАСТРУКТУРА............М = 1:1000

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
А. ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ:

1. Вид на планот, назив на подрчјето на планскиот опфат и плански период
2. географска  и геодетска  местоположба со граница на пласнки опфат
3. планска програма
4. Поделба и нумерација на опфати
5. Опис и обрзаложение на планските решенија за изградба
6. Инфраструктура
a.  Сообраќај
b. Нивелациско решение

6.3       Хидротехничка инфрстаруктура
7. Економско образложение за начинот, обемот и динамиката на финансирање на 

реализација на планските решенија
8. Мерки за заштита
Услови за изградба 
Нумерички дел

ГРАФИЧКИ ДЕЛ:
1. Регулационен и план на површини за градење .......................М=1:1000
2. План на парцелација ................................................................. М=1:1000
3. Сообраќаен и нивелациски план................................................М=1:1000
4. Инфраструктурен план .............................................................. М=1:1000
5. Синтезен план ............................................................................ М=1:1000

1

^len 4
Детален урбанистички план изменување и дополнување на Детален урбанистички план за 

населба Кисела Вода МЗ 70, локалитет 3,  општина Кисела Вода – Скопје, плански период 2011 – 2016, 
се заверува со печат и потпис на Претседателот на Советот на Општина Кисела Вода.

^len 5
 Секторот за урбанизам и просторно планирање при Општина Кисела Вода во рок од 60 дена 
од денот на донесувњето 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.

                    Broj 07-1879/6                                                            PRETSEDATEL
              23 март 2012 godina                                       na Sovetot na Op{tina Kisela Voda
                       S k o p j e                                                             Звонко Спасовски с.р.
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 Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za lokalna samouprava (,,Slu`ben 
vesnik na  Republika Makedonija,, br.5/2002) i ~len 57 stav  1 alinea 3 od Statutot na 
Op{tina Kisela Voda (,,Slu`ben glasnik na Grad Skopje,, br. 8/05 i “Slu`ben glasnik na 
op{tina Kisela Voda” br. 13/06), Gradona~alnikot na Op{tina Kisela Voda, donese

R  E  [  E  N  I  E
za objavuvawe Одлука за   донесување на Изменување и                       

дополнување на   ДУП Пржино 1, Г.П. 1.52,
Општина Кисела Вода - Скопје
плански период 2011 - 2016

1.Se objavuva Одлуката за  донесување на Изменување и дополнување на ДУП 
Пржино 1, Г.П. 1.52, Општина Кисела Вода - Скопје  плански период 2011 - 2016, доnesena  na  
седницата na Sovetot na op{tina Kisela Voda одржана на 23.03.2012 година.

2. Ova Re{enie vleguva vo sila so denot na donesuvaweto, a }e se objavi vo “Slu`ben 
glasnik na op{tina Kisela Voda”.

                   Број 08-2062/7                              GRADONA^ALNIK
               26.03.2012  година                    na Op{tina Kisela Voda
                     S k o p j e                          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. 8/05 и “Службен гласник на Општина 
Кисела Вода” бр. 13/2006), Советот на Општина Кисела Вода на Четириесет и третата пленарна 
седница, одржана на 23 март  2012 година донесе 

О  Д  Л  У  К  А
за донесување на Изменување и дополнување на

ДУП Пржино 1, Г.П. 1.52, Општина Кисела Вода - Скопје
плански период 2011 - 2016

Член 1

Со оваа Одлука се донесува за Изменување и дополнување на ДУП Пржино 1, Г.П. 1.52, 
Општина Кисела Вода – Скопје, плански период 2011 – 2016.

Член 2

Планскиот опфат третиран во овој ДУП, со својата местоположба припаѓа на Општина Кисела Вода.

Границите на планскиот опфат се поклопуваат со границите на градежна парцела бр. 1.52, од 
ДУП Пржино 1, улица «Мариовска» бр. 44б, КП 2481 КО Кисела Вода 1, општина Кисела Вода 

Плански опфат од 0,03 ха или 393 м2.

Просторт во рамките на зафатот е наменет како простор за семејни куќи. Оваа определба е 
потврдена и со ГУП на град Скопје во 2002 година:

2. Семејни куќи (103)

Член 3
Предлогот на Деталниот урбанистички план содржи:

1.    ОПШТ ДЕЛ 
5. Регистрација на проектантското претпријатие
6. Лиценци и овластување на носителот на проектна документација
7. Геодетски елаборат (за ажурирана геодетска подлога)
8. Мислења и согласности  од органи на државната управа, комунални претпријатија и други субјекти
2.   ПЛАНСКА ПРОГРАМА
3.   ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА

3.1.Текстуален дел  ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА                                           
3.1.1. Географско и геодетско одредување на подрачјето на ...............................................
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
3.1.3.5. Вегетациски карактеристики и пејсаж ............................................
3.1.4. Податоци за создадени вредности и чинители на планскиот опфат .........................
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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
3.1.10.1. Заклучок од аналитичко-истражувачкиот дел ..............................
3.1.10.2. Можности за просторен развој

3.2. Графички дел  ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА
6. Извод од ГУП на град Скопје…………………....…....................….....…..1 : 5000
7. Извод од ДУП Црниче, Општина Кисела Вода...................................…1 : 1000
8. Ажурирана геодетска подлога.................................................................1:1000
9. Снимка на бесправно изградени градби……...........…….......................1 : 1000
10. 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

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 ..........................................
4.1.7. Економско образложение ..............................................................................................
4.1.8. Општи услови за изградба .............................................................................................
4.1.9. Посебни услови за изградба .........................................................................................
Урбан дел 2 ...............................................................................................................................
Урбан дел 3 ...............................................................................................................................
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

5. План на намена на земјиште и градби, регулационен план и план на површини за градење 1:1000 
6. Сообраќаен и нивелациски план.......................................................1:1000
7. Инфраструктурен план........................................................................1:1000
8. Синтезен план......................................................................................1:1000
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^len 4

Планската документација, изменување и дополнување на ДУП Пржино 1, Г.П. 1.52, Општина 
Кисела Вода – Скопје, плански период 2011 – 2016, се заверува со печат и потпис на Претседателот 
на Советот на Општина Кисела Вода.

^len 5

 Секторот за урбанизам и просторно планирање при Општина Кисела Вода во рок од 60 
дена од денот на донесувњето 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,,.

                  Broj 07-1879/7                                                             PRETSEDATEL
            23 март 2012 godina                                       na Sovetot na Op{tina Kisela Voda
                     S k o p j e                                                             Звонко Спасовски с.р. 
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 Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za lokalna samouprava 
(,,Slu`ben vesnik na  Republika Makedonija,, br.5/2002) i ~len 57 stav  1 alinea 3 od 
Statutot na Op{tina Kisela Voda (,,Slu`ben glasnik na Grad Skopje,, br. 8/05 i “Slu`ben 
glasnik na op{tina Kisela Voda” br. 13/06), Gradona~alnikot na Op{tina Kisela Voda, 
donese

R  E  [  E  N  I  E
za objavuvawe Одлука за  утврдување Нацрт планот за 

изменување и дополнување на  ДУП “Бирарија”- дел од блок 8
општина Кисела Вода - Скопје плански период од 2012 – 2017 година

1.Se objavuva  Одлуката за  утврдување Нацрт планот за  изменување и дополнување 
на  ДУП “Бирарија”- дел од блок 8  општина Кисела Вода - Скопје плански период од 2012 
– 2017 година, доnesena  na  седницата na Sovetot na op{tina Kisela Voda одржана на 
23.03.2012 година.

2. Ova Re{enie vleguva vo sila so denot na donesuvaweto, a }e se objavi vo “Slu`ben 
glasnik na op{tina Kisela Voda”.

                    Број 08-2062/8                              GRADONA^ALNIK
                26.03.2012  година                     na Op{tina Kisela Voda
                       S k o p j e                           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, 18/11, 53/11, 60/11) Советот на Општина Кисела Вода на 
Четириесет и третата пленарна седница, одржана на 23 март  2012 година донесе 

О  Д  Л  У  К  А
за утврдување Нацрт планот за изменување и дополнување на 

ДУП “Бирарија”- дел од блок 8
општина Кисела Вода - Скопје

плански период од 2012 – 2017 година

Член 1
Со оваа Одлука се врши утврдување на Нацрт планот - изменување и дополнување на ДУП 

“Бирарија”- дел од блок 8, општина Кисела Вода – Скопје за плански период од 2012 – 2017 година.
.

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

Границите на планскиот опфат се следните: 
 - на североисток, осовина на улица “Томе Арсовски”,
 - југоисток, осовина на пешачка улица,
 - западна страна, од улица “474”  
 

Површината на планскиот опфат во рамките на опишаните граници зафаќа  површина од 
6.171 м2 или 0,62 ха

Според Генералниот урбанистички план на Град Скопје на просторот во границите на планскиот 
опфат, развојот на станбена единица е предвидено со намена:

103 - семејни куќи со градини.

Член 3
          Нацртот на Деталниот урбанистички план содржи:
1.    ОПШТ ДЕЛ 
9. Регистрација на проектантското претпријатие
10. Лиценци и овластување на носителот на проектна документација
11. Геодетски елаборат (за ажурирана геодетска подлога)
12. Мислења и согласности  од органи на државната управа, комунални претпријатија и други субјекти
2.   ПЛАНСКА ПРОГРАМА
3.   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 ...........................................................................................



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

 

Broj 4 / Strana 30 26 Mart 2012

3.1.3.2. Релјефни карактеристики .................................................................
3.1.3.3.  Хидрографија ......................................................................................
3.1.3.4. Сеизмика на просторот .....................................................................
3.1.3.5. Вегетациски карактеристики и пејсаж ............................................
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 ..................................................................
3.1.10.1. Заклучок од аналитичко-истражувачкиот дел ..............................
3.1.10.2. Можности за просторен развој .......................................................

3.2. Графички дел  ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА ........................................................

11. Извод од ГУП на град Скопје…………………....…....................….....…..1 : 5000
12. Извод од ДУП Црниче, Општина Кисела Вода...................................…1 : 1000
13. Ажурирана геодетска подлога.................................................................1:  1000
14. Снимка на бесправно изградени градби…….........................................1 : 1000
15. 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 .............
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 ..........................................
4.1.7. Економско образложение ..............................................................................................
4.1.8. Општи услови за изградба .............................................................................................
4.1.9. Посебни услови за изградба .........................................................................................
Урбан дел 2 ...............................................................................................................................
Урбан дел 3 ...............................................................................................................................
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 ....................
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4.2. Графички дел - 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

^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”.

                       Broj 07-1879/8                                                              PRETSEDATEL
                  23 март 2012 godina                                       na Sovetot na Op{tina Kisela Voda
                           S k o p j e                                                             Звонко Спасовски с.р.
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