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Врз основа на член 46 став (7) од Законот за урбанистичко планирање 
(''Службен весник на РСМ'' бр.32/20), член 22 став (1) точка 1 и член 62 став (1) од 
Законот за локалната самоуправа (''Службен весник на РМ. ''бр.5/02) член 34 став 1 
точка 42 Од Статутот на Општина Кисела Вода(пречистен текст) сл.Гласник 
бр.1/2020 година, член 41 став 2 од Деловникот на Советот на Општина Кисела 
Вода сл.Гласник на град Скопје бр. 10/2005 година на ____________ седница 
одржана на ден __.__.2021 година 

 

 
Д Е Л О В Н И К 

 
ЗА РАБОТА НА ПАРТИЦИПАТИВНОТО 

ТЕЛО ОД ОБЛАСТА НА УРБАНИЗМОТ НА 
ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА 

 
Член 1 

(1) Со овој деловник се уредуваат начинот на работа и бројот на членови на 
партиципативното тело од областа на урбанизмот на Општина Кисела Вода (во 
понатамошниот текст: партиципативното тело), како и други прашања од 
надлежноста на партиципативното тело. 
 

Член 2 
(1) Целите на партиципативното тело се да ги претставува сите различни 

интереси и интересни групи во oпштината, да ги пренесува ставовите, мислењата 
и потребите на граѓаните и правните лица, да ги следи состојбите во планирањето 
преку давање иницијативи, насоки и сугестии за изготвување на плански решенија 
и во постапката за изработување и донесување на плановите ги разгледува 
планските програми и планските решенија на урбанистичките планови во нивната 
работна верзија. 

(2) Партиципативното тело има консултативна улога во постапката за 
изработување и донесување на урбанистички планови, особено ја разгледува 
планската програма во фаза пред таа да му биде предложена на Градоначалникот 
за одобрување, како и урбанистичкиот план во фаза на урбанистичко планско 
решение пред да биде дадено на стручна ревизија. 

(3) Работата на партиципативното тело е јавна. 
 

Член 3 
(1) Партиципативното тело го формира Советот на Општина Кисела Вода на 

предлог ииницијатива на Градоначалникот на Општина Кисела Вода, на начин и 
постапка утврдени во Статутот на Општина Кисела Вода и согласно одредбите од 
Законот за урбанистичко планирање (''Службен весник на РСМ'' бр.32/20). 
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Член 4 
(1) Партиципативното тело има најмалку 5 члена, а горна граница на бројот 

на членови не се утврдува. 
(2) Моменталниот вкупен број на членови се констатира со одлуката на 

Советот на Општина Кисела Вода за формирање на партиципативно тело од 
областа на урбанизмот во Општина Кисела Вода или соодветна одлука за 
изменување и дополнување на одлуката со која се менува составот на 
партиципативното тело. 

(3) Членови на партиципативното тело се: 
 
- сите членови на комисијата за урбанизам на Општина Кисела Вода, 

назначени со посебно решение од страна на Градоначалникот на Општина Кисела 
Вода. Секоја измена на составот на комисијата за урбанизам соодветно се одразува 
и на составот на партиципативното тело. 

- Стручнилицавработенивоправнотолицештогоизработуваурбанистичкиот 
планкој е предмет на расправа. 

- доброволно пријавени лица - претставници од урбаните и месни заедници 
во Општина Кисела Вода. Дозволено е повеќе урбани заедници и месни заедници 
да имаат заеднички член кој ќе ги претставува, претставници на невладините 
организации од различните сегменти на урбаниот живот, здруженија на граѓани и 
граѓански активисти од подрачјето на општината што ги претставуваат 
различните групи на граѓани и граѓани што се стручни лица од областа на 
урбанистичкото планирање и другите стручни области суштествени за 
планирањето и одржливиот развој на општината. 

(4) Учеството на лицата вработени во Општина Кисела Водаво 
партиципативното тело е по службена должност, а на лицата што не се вработени 
во општината учеството е на доброволна основа. 

(5) За работата на партиципативното тело не следува надоместок. 
 

Член 5 
(1) Мандатот на членовите на партиципативното тело е 4 години. 
(2) За вклучување во работата на доброволно пријавени лица, општината 

објавува јавен оглас на веб страната на Општина Кисела Вода како и во писмена 
форма со излагање на огласот на јавно место (на огласна табла на Општина Кисела 
Вода) во траење од 30 дена. 

(3) Доброволно пријавените лица чии што пријави се прифатени стануваат 
членови на партиципативното тело. 

(4)Доброволно пријавените лица кои станале членови на партиципативното 
тело можат своето членство да го повлечат, за што писмено го известуваат Советот 
на Општина Кисела Вода. 

(5) Доброволно пријавените членови на партиципативното тело кои нема да 
се одзиваат на повиците, не присуствуваат на седниците и не учествуваат активно 
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во работата на партиципативното тело можат да бидат разрешени од страна на 
Советот на Општина Кисела Вода. 

(6) Во случаите од став (4) и став (5) на овој член, советот донесува соодветна 
одлука за структурата на партиципативното тело. 
 

Член 6 
(1) Партиципативното тело работи на јавни седници. 
(2) Партиципативното тело заседава најмалку еднаш на 2 (два) месеци. 
(3) Работата на партиципативното тело е јавна. 
(4) Седниците на партиципативното тело ги свикува и со истите раководи 

претседателот, а во случај на негова спреченост заменик претседателот. 
(5) Повиците за одржување на седницата, заедно со предлог на дневниот ред 

и материјалите за кои се расправа (планските програми и планските решенија на 
урбанистичките планови во нивната работна верзија), се доставуваат до сите 
членови на партиципативното тело најдоцна 3 (три) дена пред одржување на 
седницата. 

(6) Седницата на партиципативното тело може да се одржи ако се присутни 
мнозинството од вкупниот број на членови. 

(7) Партиципативното тело одлучува со мнозинство од вкупниот број на 
членови. 

(8) На седниците на партиципативното тело можат да присуствуваат и 
учествуваат во работата Градоначалникот и Претседателот на Советот на 
Општина Кисела Вода, без право на одлучување. 
 

Член 7 
(1) За работата на седницата на партиципативното тело се води записник. 
(2) Записникот го води службеник од надлежниот сектор за урбанизам во 

општинската администрација, определено од претседателот или заменик 
претседателот на партиципативното тело.  

(3) Донесените заклучоци и мислења од расправата се изготвуваат во 
писмена форма. 

(4) Примероци од материјалите од ставовите (2) и (3) на овој член се 
доставуваат до Градоначалникот на Општина Кисела Вода и до секторот за 
урбанизам и просторно планирање на Општина Кисела Вода. 
 

Член 8 
(1) Партиципативното тело има право да присуствува и учествува во 

расправата на сите седници на Советот на Општина Кисела Вода на кои се 
расправа за утврдување на нацрт на урбанистички планови и донесување на 
урбанистички планови, донесување на годишна програма за изработка на 
урбанистички планови на територијата на Општина Кисела Вода и усвојување на 
извештај за состојбите во просторот. 

http://www.kiselavoda.gov.mk/
mailto:contact@kiselavoda.gov.mk
mailto:sovet.okv@kiselavoda.gov.mk


 
 

  
ул. Петар Дељан бр. 17 Скопје – Кисела Вода www.kiselavoda.gov.mk 
 
 

 

Република Северна Македонија 
Општина Кисела Вода 
Сектор за урбанизам и  
просторно планирање 

 

тел.: 02/2785-400 
contact@kiselavoda.gov.mk 
 

тел.: 02/2785-420 
urbanizam-planiranje@kiselavoda.gov.mk 

 
 

 
(2) На седниците на Советот на Општина Кисела Вода, партиципативното 

тело има право да ги презентира своите мислења. 
(3) Презентирање на мислењата на партиципативното тело на седниците на 

Советот на Општина Кисела Вода по правило ги врши претседателот на 
партиципативното тело или во случај на негова спреченост заменик 
претседателот. 

(4) Во случај на различни мислења помеѓу членовите на партиципативното 
тело, и членовите чии мислења и заклучоци не биле донесени со мнозинство на 
гласови од страна на партиципативното тело или кои не се согласуваат со 
донесените мислења и заклучоци од страна на мнозинството на членови, имаат 
право да присуствуваат на седниците на Советот на Општина Кисела Вода и да ги 
презентираат своите издвоени мислења. 
 

Член 9 
(1) Претседател на партиципативното тело се избира од редот на членовите 

на комисијата за урбанизам на Општина Кисела Вода, со мнозинство гласови од 
вкупниот број на членови на партиципативното тело, со јавно гласање. 

(2) Претседателот на партиципативното тело:  
- ја координира работата на партиципативното тело; 
- ги свикува седниците на партиципативното тело; 
- го утврдува дневниот ред на седниците на партиципативното тело; 
- ги презентира мислењата и заклучоците на партиципативното тело пред 

Градоначалникот и Советот на Општина Кисела Вода. 
 

Член 10 
(1) Заменик претседателот на партиципативното тело е од редовите на 

доброволно пријавените лица за членови на партиципативното тело на Општина 
Кисела Вода и се избира со мнозинство гласови од вкупниот број на членови на 
партиципативното тело, со јавно гласање. 

(2) Во случај на времена спреченост на претседателот, заменик 
претседателот на партиципативното тело ги извршува сите работи од надлежност 
на претседатолот, сѐ до престанување на спреченоста.  
 

Член 11 
(1) Овој деловник влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе се 

објави во ''Службен гласник на Општина Кисела Вода''. 
 
Број ________                                                                ПРЕТСЕДАТЕЛ 

од __.__.2021 година                           НА СОВЕТ НА ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА,          

Скопје                                        Дарио Шимиќ 
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