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Сур. 1 Бр. 10 Службен Гласник на Опшуина Дпрче Пеурпв 01 Јули 2013 гпдина

Врз пснпва на член 50 суав 1 упчка 3 пд Закпнпу за Лпкална Сампуправа (Службен
Весник на РМ бр.5 /02 ) и член 24 суав 1 упчка 3 пд Суаууупу на Опшуина Дпрче Пеурпв
(Службен Гласник на Опшуина Дпрче Пеурпв бр.5/2006), Градпначалникпу на Опшуина
Дпрче Пеурпв дпнесе

РЕШЕНИЕ
За пбјавуваое на Пдлука за кпнсуауираое пресуанпк на мандау на шлен на
Спвеупу на Ппщуина Дпрше Пеурпв

Се пбјавува Одлукауа за кпнсуауираое пресуанпк на мандау на член на Спвеупу на
Опшуина Дпрче Пеурпв, шуп Спвеупу на Опшуина Дпрче Пеурпв ја дпнесе на Пеуауа
Седница на Спвеупу, пдржана на ден 01.07.2013 гпдина.

Брпј 08-2056/1
пд 01.07.2013 гпдина
Скппје

ГРАДПНАЧАЛНИК НА
ППШТИНА ДПРЧЕ ПЕТРПВ
Спкпл Миурпвски с.р.

Сур. 2 Бр. 10 Службен Гласник на Опшуина Дпрче Пеурпв 01 Јули 2013 гпдина

Врз пснпва на член 46 суав 1 алинеа 1 и суав 2 алинеа 1 пд Закпнпу за лпкална
сампуправа (“Службен Весник на РМ” бр.5/02) член 11 суав 3 пд Суаууупу на Опшуина
Дпрче Пеурпв (Службен Гласник на Опшуина Дпрче Пеурпв бр. 5/2006), член 33 суав 1 и 4
пд Делпвникпу за рабпуа на Спвеупу на Опшуина Дпрче Пеурпв (Службен Гласник на
Опшуина Дпрче Пеурпв бр. 12/2006)и ппднесенауа псуавка на функцијауа член на Спвеупу
на Опшуина Дпрче Пеурпв пд сурана на член на Спвеупу Меупди Накпвски, брпј 031773/1 пд 07.06.2013 гпдина, Спвеупу на Опшуина Дпрче Пеурпв на 5-уауа седница
пдржана на ден 01.07.2013 гпдина дпнесе:

ПДЛУКА
за кпнсуауираое пресуанпк на мандау на шлен на
Спвеупу на Ппщуина Дпрше Пеурпв

Член 1
Се кпнсуауира пресуанпк на мандаупу на членпу на Спвеупу на Опшуина Дпрче
Пеурпв Меупди Накпвски, ппради ппднесуваое на псуавка пд функцијауа член на Спвеу.

Член 2
Одлукауа влегува вп сила сп денпу на дпнесуваоеуп, а ќе се пбјави вп „Службен
Гласник на Опшуина Дпрче Пеурпв“.

Брпј 07-1926/3
Пд 01.07.2013 гпдина
Скппје
Спвеу на Ппщуина Дпрше Пеурпв
Преседауел
Александар Супјкпски с.р.

Сур.3 Бр.10 Службен Гласник на Опшуина Дпрче Пеурпв 01 Јули 2013 гпдина

Врз пснпва на член 50 суав 1 упчка 3 пд Закпнпу за Лпкална Сампуправа (Службен
Весник на РМ бр.5/02) и член 24 суав 1 упчка 3 пд Суаууупу на Опшуина Дпрче Пеурпв
(Службен Гласник на Опшуина Дпрче Пеурпв бр.5/2006), Градпначалникпу на Опшуина
Дпрче Пеурпв дпнесе

РЕШЕНИЕ
За пбјавуваое на Пдлука за верификација на мандау на шлен на
Спвеупу на Ппщуина Дпрше Пеурпв

Се пбјавува Одлукауа за верификација на мандау на член на Спвеупу на Опшуина
Дпрче Пеурпв, шуп Спвеупу на Опшуина Дпрче Пеурпв ја дпнесе на Пеуауа Седница на
Спвеупу, пдржана на ден 01.07.2013 гпдина.

Брпј 08-2056/2
пд 01.07.2013 гпдина
Скппје

ГРАДПНАЧАЛНИК НА
ППШТИНА ДПРЧЕ ПЕТРПВ
Спкпл Миурпвски с.р.

Сур. 4 Бр. 10 Службен Гласник на Опшуина Дпрче Пеурпв 01 Јули 2013 гпдина

Врз пснпва на член 155 суав 1 пд Избпрнипу Закпник (Службен Весник на Р.
Македпнија бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 142/12, 31/13, 34/13
гпдина), член 9 суав 2 и 3 пд Суаууупу на Опшуина Дпрче Пеурпв (Службен Гласник на
Опшуина Дпрче Пеурпв бр. 5/2006) и член 9 пд Делпвникпу за рабпуа на Спвеупу на
Опшуина Дпрче Пеурпв (Службен Гласник на Опшуина Дпрче Пеурпв бр. 12/2006),
Спвеупу на Опшуина Дпрче Пеурпв на 5-уауа седница пдржана на ден 01.07.2013 гпдина
дпнесе:

ПДЛУКА
за верификација на мандау на шлен на Спвеупу на Ппщуина Дпрше Пеурпв

Член 1
Се верификува мандау на член на Спвеупу на Опшуина Дпрче Пеурпв на Зпран
Аппсуплпвски пд лисуауа на кандидауи за членпви на Спвеу на Опшуина Дпрче Пеурпв
ппднесена пд кпалицијауа ВМРО-ДПМНЕ.

Член 2
Оваа Одлука влегува вп сила сп денпу на дпнесуваоеуп, а ќе се пбјави вп
„Службен Гласник на Опшуина Дпрче Пеурпв“.

Брпј 07-1926/4
Пд 01.07.2013 гпдина
Скппје

Спвеу на Ппщуина Дпрше Пеурпв
Преуседауел
Александар Супјкпски с.р.

Сур. 5 Бр. 10 Службен Гласник на Опшуина Дпрче Пеурпв 01 Јули 2013 гпдина

Врз пснпва на член 50 суав 1 упчка 3 пд Закпнпу за Лпкална Сампуправа (Службен
Весник на РМ бр.5 /02 ) и член 24 суав 1 упчка 3 пд Суаууупу на Опшуина Дпрче Пеурпв
(Службен Гласник на Опшуина Дпрче Пеурпв бр.5/2006), Градпначалникпу на Опшуина
Дпрче Пеурпв дпнесе

РЕШЕНИЕ
За пбјавуваое на Пдлука за измена и дппплнуваое на Пдлукауа за избпр на
Преуседауел и шленпви на Кпмисијауа за медунарпдна спрабпука и спрабпука сп
невладини прганизации, здруженија и фпндации на Спвеупу на
Ппщуина Дпрше Пеурпв

Се пбјавува Одлукауа за измена и дппплнуваое на Одлукауа за избпр на
Преуседауел и членпви на Кпмисијауа за медунарпдна спрабпука и спрабпука сп
невладини прганизации, здруженија и фпндации на Спвеупу на Опшуина Дпрче Пеурпв,
шуп Спвеупу на Опшуина Дпрче Пеурпв ја дпнесе на Пеуауа Седница на Спвеупу, пдржана
на ден 01.07.2013 гпдина.

Брпј 08-2056/3
Пд 01.07.2013 гпдина
Скппје

ГРАДПНАЧАЛНИК НА
ППШТИНА ДПРЧЕ ПЕТРПВ
Спкпл Миурпвски с.р.

Сур. 6 Бр. 10 Службен Гласник на Опшуина Дпрче Пеурпв 01 Јули 2013 гпдина

Врз пснпва на член 62 суав 1, а вп врска сп член 32 суав 2, 3 и 4 пд Закпнпу за
лпкална сампуправа („Сл. Весник на Р.М.“ бр.5/2002), член 42, 43 и 44 пд Суаууупу на
Опшуина Дпрче Пеурпв („Сл.Гласник на Опшуина Дпрче Пеурпв“ брпј 5/06) и член 109 пд
Делпвникпу за рабпуа на Спвеупу на Опшуина Дпрче Пеурпв („Сл.Гласник на Опшуина
Дпрче Пеурпв“ брпј 12/06), Спвеупу на Опшуина Дпрче Пеурпв на 5-уауа Седница пдржана
на ден 01.07.2013 гпдина, дпнесе:
ПДЛУКА
за измена и дппплнуваое на Пдлукауа за избпр на Преуседауел и шленпви на
Кпмисијауа за медунарпдна спрабпука и спрабпука сп невладини прганизации,
здруженија и фпндации на Спвеупу на Ппщуина Дпрше Пеурпв

Член 1
Спвеупу на Опшуина Дпрче Пеурпв врши измена и дппплнуваое на упчка 1
алинеа 1 пд Одлукауа за избпр на Преуседауел и членпви на Кпмисијауа за
медунарпдна спрабпука и спрабпука сп невладини прганизации, здруженија и фпндации
брпј 07-1172/10 пд 26.04.2013 гпдина („Службен Гласник на Опшуина Дпрче Пеурпв“ брпј
6/13) какп шуп следи:
Од член на Кпмисијауа за медунарпдна спрабпука и спрабпука сп невладини
прганизации, здруженија и фпндации на Спвеупу на Опшуина Дпрче Пеурпв
-

се разрешува Меупди Накпвски

За член на Кпмисијауа за медунарпдна спрабпука и спрабпука сп невладини
прганизации, здруженија и фпндации на Спвеупу на Опшуина Дпрче Пеурпв
-

се избира Зпран Аппсуплпвски

Член 2
Оваа Одлука влегува вп сила сп денпу на дпнесуваоеуп, а ќе се пбјави вп
„Службен Гласник на Опшуина Дпрче Пеурпв“.

Брпј 07-1926/5
пд 01.07.2013 гпдина
Скппје
Спвеу на Ппщуина Дпрше Пеурпв
Преуседауел,
Александар Супјкпски с.р.

Сур. 7 Бр. 10 Службен Гласник на Опшуина Дпрче Пеурпв 01 Јули 2013 гпдина

Врз пснпва на член 50 суав 1 упчка 3 пд Закпнпу за Лпкална Сампуправа (Службен
Весник на РМ бр.5 /02 ) и член 24 суав 1 упчка 3 пд Суаууупу на Опшуина Дпрче Пеурпв
(Службен Гласник на Опшуина Дпрче Пеурпв бр.5/2006), Градпначалникпу на Опшуина
Дпрче Пеурпв дпнесе

РЕШЕНИЕ
За пбјавуваое на Прпграма за ппсуавуваое Урбана ппрема на ппдрашјеуп на Ппщуина
Дпрше Пеурпв - Скппје за 2013 гпдина

Се пбјавува Прпграмауа за ппсуавуваое Урбана ппрема на ппдрачјеуп на
Опшуина Дпрче Пеурпв - Скппје за 2013 гпдина, шуп Спвеупу на Опшуина Дпрче Пеурпв ја
дпнесе на Пеуауа Седница на Спвеупу, пдржана на ден 01.07.2013 гпдина.

Брпј 08-2056/4
пд 01.07.2013 гпдина
Скппје

ГРАДПНАЧАЛНИК НА
ППШТИНА ДПРЧЕ ПЕТРПВ
Спкпл Миурпвски с.р.

Сур. 8 Бр. 10 Службен Гласник на Опшуина Дпрче Пеурпв 01 Јули 2013 гпдина

ППШТИНА ДПРЧЕ ПЕТРПВ

ПРПГРАМА
ЗА ППСТАВУВАОЕ УРБАНА ППРЕМА
НА ППДРАЧЈЕТП НА ППШТИНА ДПРЧЕ ПЕТРПВ
ЗА 2013 ГПДИНА

2013 гпдина
Скппје

Сур. 9 Бр. 10 Службен Гласник на Опшуина Дпрче Пеурпв 01 Јули 2013 гпдина

ПРПГРАМА
ЗА ППСТАВУВАОЕ УРБАНА ППРЕМА
НА ППДРАЧЈЕТП НА ППШТИНА ДПРЧЕ ПЕТРПВ
ЗА 2013 ГПДИНА

Мај 2013 гпд.
Скппје

А.Д. за урбанизам, архиуекуура
и градежнищувп „ЗУАС“ Скппје
ПРЕТСЕДАТЕЛ НА У.П.
Јанкп Јпванпвски дипл.ел.инж. с.р.

Сур. 10 Бр. 10 Службен Гласник на Опшуина Дпрче Пеурпв 01 Јули 2013 гпдина

ПРПГРАМА
ЗА ППСТАВУВАОЕ УРБАНА ППРЕМА
НА ППДРАЧЈЕТП НА ППШТИНА ДПРЧЕ ПЕТРПВ
ЗА 2013 ГПДИНА

Инвесуиупр: Опшуина Дпрче Пеурпв, Скппје
Р а б п у е н у и м Урбанизам:
Евелина Ќулумпска, дипл.инж.арх.
Овласууваое бр. 0.0134
Гпрдана Карадуле Рисуеска, дипл.инж.арх..
СПДРЖИНА
А. Тексууален дел
- Впвед
1.
Цел на прпграмауа;
2.
Видпви на урбана ппрема ;
2.1. Криуериуми за ппределуваое на видпу на урбана ппрема,
2.2. Дејнпсуи кпи мпжау да се вршау вп урбана ппрема;
3.
Преглед на лпкации на ппсупјнауа урбана ппрема на уериупријауа на Опшуина
Дпрче Пеурпв,
4.
Преглед на микрплпкации на ппсупјна урбана ппрема кпја се задржува сп пваа
прпграма, урбана ппрема кпја се пусуранува, урбана ппрема кпја се дислпцира на
уериупријауа на Опшуина Дпрче Пеурпв ;
5.
Рекапиуулација на урбана ппрема сппред наменауа и ппвршинауа;
6.
Начини и услпви за ппсуавуваое и пдржуваое на урбанауа ппрема;
7.
Извпри на финансираое на прпграмауа,
7.1. Трпшпци за ппсуавуваое, пдржуваое, дислпкација и пусурануваое на урбанауа
ппрема,
8.
Динамика на реализација на прпграмауа;
9.
Вршеое надзпр;
10.
Препдни и завршни пдредби.
Книга I
Б. Графички дел
I. Ппсупјна спсупјба
II. Планирана спсупјба – Дисппзиција на
урбана ппрема
Лпкалиуеу 1 - “УЗ Даме Груев”
1.1. Ппсупјна спсупјба
1.2. Планирана спсупјба
Лпкалиуеу 2 - “ДУП Дпрше Пеурпв и ДУП Мирше Ацев”
2.1. Ппсупјна спсупјба
2.2. Планирана спсупјба
Лпкалиуеу 3 - “ДУП Јурија и ДУП Дексипн”
3.1. Ппсупјна спсупјба
3.2. Планирана спсупјба

М=1:5000
М=1:5000

М=1:1000
М=1:1000
М=1:1000
М=1:1000
М=1:1000
М=1:1000

Сур. 11 Бр. 10 Службен Гласник на Опшуина Дпрче Пеурпв 01 Јули 2013 гпдина

Лпкалиуеу 4 - “М.З. Дпрше Пеурпв-Северен дел”
4.1. Ппсупјна спсупјба
4.2. Планирана спсупјба
Лпкалиуеу 5 - “Репнски ценуар”
5.1. Ппсупјна спсупјба
5.2. Планирана спсупјба
Лпкалиуеу 6 - “УЗ Хрпм”
6.1. Ппсупјна спсупјба
6.2. Планирана спсупјба
Лпкалиуеу 7 - “УЗ Дексипн”
7.1. Планирана спсупјба
Лпкалиуеу 8 - “ХРПМ и ПРИПБАЛЕН ДЕЛ”
8.1. Планирана спсупјба
Лпкалиуеу 9 - “УЗ СППРТСКИ ТЕРЕНИ”
9.1. Планирана спсупјба
Лпкалиуеу 10 - “УЗ А. ДЕМНИЕВСКИ”
10.1. Планирана спсупјба
Лпкалиуеу 11 - “ПЧНА БПЛНИЦА”
11.1. Планирана спсупјба
Лпкалиуеу 12 - “ЈУРИЈА-слпбпдна лпкација”
12.1. Планирана спсупјба

М=1:1000
М=1:1000
М=1:1000
М=1:1000
М=1:1000
М=1:1000
М=1:1000
М=1:1000
М=1:1000
М=1:1000
М=1:1000
М=1:1000

А. Тексууален дел
Вп спгласнпсу сп член 36 и член 62 пд Закпн за лпкална сампуправа („Службен
весник на РМ” бр. 05/02), член 10 упчка 1 алинеа 5 и член 15 суав 1 упчка 1 алинеа 5 пд
Закпн за градпу Скппје („Сл.весник на РМ” бр.55/04; 158/11), член 2 суав 4 и член 80 пд
Закпн за градеое („Сл.весник на РМ” бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12,
144/12, 25/13), член 17 пд Закпн за прпсупрнп и урбанисуичкп планираое („Сл.весник на
РМ” бр. 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12 и 55/13), член 41 пд Закпн за
градежнп земјишуе („Сл.весник на РМ” бр. 17/11, 53/11, 144/12 и 25/13), член 4 суав 1
упчка 6 пд Закпн за кпмунални дејнпсуи („Сл.весник на РМ” бр. 95/12), член 3 пд Закпн
за кпмунални уакси („Сл.весник на РМ” бр. 61/04, 64/05, 92/07 и 123/12), Правилникпу за
фпрмауа и спдржинауа на пдпбрениеуп за ппсуавуваое на времени пбјекуи и урбана
ппрема и начинпу на негпвпуп издаваое („Сл.весник на РМ” бр.36/10), Одлука за
ууврдуваое на ппуреба (03/10), Одлука за ууврдуваое на суандарди за ппсуавуваое на
У.О и В.О (03/10, 03/11 и 18/11) дпнесени пд Минисуерсувпуп за урансппру и врски и
член 16 суав 1 упчка 37 пд Суаууупу на Опшуина Дпрче Пеурпв (Службен Гласник на
Опшуина Дпрче Пеурпв бр.5/06), Спвеупу на Опшуина Дпрче Пеурпв на 5-уауа седница,
пдржана на ден 01.07.2013 гпдина, дпнесе Прпграма за ппсуавуваое урбана ппрема на
ппдрачјеуп на Опшуина Дпрче Пеурпв.
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ПРПГРАМА
ЗА ППСТАВУВАОЕ УРБАНА ППРЕМА
НА ППДРАЧЈЕТП НА ППШТИНА ДПРЧЕ ПЕТРПВ
ЗА 2013 ГПДИНА
Впвед
Спгласнп Закпнпу за град Скппје (Сл. Весник на РМ бр. 55/04, 158/11), надлежнпсу
на Градпу е ууврдуваое суандарди и даваое спгласнпсу за ппсуавуваое на времени
пбјекуи и урбана ппрема. Спгласнп Закпн за градеое („Сл.весник на РМ” бр. 130/09,
124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12 и 25/13) ппуребауа за ппсуавуваое на
урбанауа ппрема ја ууврдува Спвеупу на ппшуинауа у.е. Спвеупу на Град Скппје.
На седница на Спвеупу на Град Скппје пдржана на 17.02.2010 гпдина дпнесена е:
Пдлукауа за ууврдуваое на суандарди за ппсуавуваое на времени пбјекуи и
урбана ппрема и Пдлукауа за ууврдуваое на ппуреба за ппсуавуваое на урбана
ппрема и за услпвиуе, нашинпу и ппсуапкауа за издаваое на пдпбрение за ппсуауваое
на урбана ппрема . Изменуваое и дппплнуваое на гпренаведенауа Пдлукауа е
спгласнп Службен гласник на Град Скппје бр.3/10; бр.3/11 и бр.18/11.
Врз пснпва на член 36 пд Закпнпу за лпкалнауа сампуправа (“Службен весник на
РМ” бр. 5/02) и член 80 пд Закпн за градеое („Сл.весник на РМ” бр. 130/09, 124/10,
18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12 и 25/13), Спвеупу на Опшуина Дпрче Пеурпв, на
седницауа пдржана на 25.01.2013 гпдина, дпнесе Пдлука за ууврдуваое на ппуреба за
ппсуавуваое на урбана ппрема и за услпвиуе, нашинпу и ппсуапкауа за издаваое на
пдпбрение за ппсуавуваое на урбана ппрема.
Сп пваа Прпграма се уредуваау видпвиуе на урбана ппрема, лпкалиуеуиуе на кпи
се ппсуавуваау, начинпу и услпвиуе за нивнп ппсуавуваое, дислпцираое и
пусурануваое.
Оваа прпграма важи за перипд пд 2013 гпдина и сп исуауа е ппфауена урбанауа
ппрема спгласнп член 2 суав 4 пд Закпн за градеое („Сл.весник на РМ” бр. 130/09,
124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12 и 25/13) вп смисла на пвпј закпн урбанауа
ппрема преусуавува ппрема за прпдажба на билеуи за јавен превпз, весници, сувенири,
цвеќиоа, сладплед, уелефпнски гпвпрници, авупбуски ппсупјки, уипски пбјекуи за
пбезбедуваое кпи се вп функција на диплпмаускп-кпнзуларниуе преусуавнишува, на
пбјекуи на прганиуе на државнауа управа и на резиденцијалниуе пбјекуи, ппрема вп
функција на уурисуички, кулуурни и сппруски насуани, јавни саниуарни јазли, уераси сп
или без насурешници, плауфпрма за јавни манифесуации на кппнп и на впдна ппвршина,
ппкриени и неппкриени шанкпви, рекламни и инфпрмауивни
панпа, деуски
игралишуа,насурешници кпи се ппсуавуваау на јавна ппвршина , фпнуани, чешми, клупи
и кпрпи за пупадпци.
Другиуе видпви урбана ппрема ќе бидау ппфауени сп измена и дппплна на пваа
Прпграма.
1. Цел на Прпграмауа
Сп прпграмауа за ппсуавуваое на урбана ппрема се ппсуигнуваау следниуе цели:
Евиденција на урбана ппрема на уериуприја на Опшуина Дпрче Пеурпв;
Есуеускп пбликпвниуе ппдпбруваоа и впведуваое на нпви суандарди вп
уредуваое на прпсупрпу;
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-

-

Уредуваое, пплеменуваое, хуманизација на прпсупрпу и зашуиуа на живпунауа
средина;
Врабпууваое на неврабпуени лица (ппдаупци за рабпупсппспбнп и младп
незаппсленп население);
Мпжнпсу за акуивираое на ппвеќе суари занаеуи и различни видпви на
ракпувпрби преку израбпука, излпжуваое и прпдажба на накиу, умеунички
предмеуи, предмеуи за различна уппуреба, сувенири;
Брз сервис и услуга на граданиуе пд неппсреднауа близина (прпдажба на билеуи
за јавен превпз, уелефпнски гпвпрници, авупбуски ппсупјки, прпдажба на
весници,сувенири, цвеќиоа);

2. Видпви на урбана ппрема
Сппред Закпн за градеое („Сл.весник на РМ” бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11,
54/11, 13/12, 144/12 и 25/13) ппд урбана ппрема се смеуа ппрема за прпдажба на
билеуи за јавен превпз, весници, сувенири, цвеќиоа, сладплед, уелефпнски гпвпрници,
авупбуки ппсупјки, уипски пбјекуи за пбезбедуваое кпи се вп функција на диплпмаускпкпнзуларниуе преусуавнишува, на пбјекуи на прганиуе на државнауа управа и на
резиденцијалниуе пбјекуи, јавни саниуарни јазли, уераси сп или без насурешници,
плауфпрми за јавни манифесуации на кппнп и на впдна ппвршина, ппкриени и
неппкриени шанкпви, рекламни и инфпрмауивни панпа, деуски игралишуа,
насурешници кпи се ппсуавуваау на јавна ппвршина , фпнуани, чешми, клупи и кпрпи за
пупадпци.
Урбана ппрема се ппсуавува исклучивп за псуваруваое на јавен инуерес ууврден
сп закпн.
Оваа урбана ппрема ќе се ппсуавува сп преухпден избпр пд некплку уипски
идејни решенија кпи ппшуина Дпрче Пеурпв ги избира на кпнкурс.
Се ууврдува мпдуларен сисуем (прикажан вп графичкипу дел пд пваа Прпграма)
за пбјекуиуе вп кпи се извршува исуа или слична дејнпсу, сп мпжнп мулуиплицираое на
мпдулиуе за згплемуваое на вкупнауа ппвршина на урбанауа ппрема.
2.1. Криуериуми за ппределуваое на видпу на урбана ппрема
За ппределуваое на уиппу на урбанауа ппрема кпј уреба да се ппсуави служау
следниуе криуериуми:
Функципнални криуериуми какп шуп се намена, времеураеое и ппвршина
наменеуа за вршеое на дејнпсуа,
есуеускп мпрфплпшки криуериуми пвпзмпжува редизајн на ппсупјнауа
уипизација, пднпснп мпрфплпшка разнпвиднпсу или ппупплна пбликпвна
изедначенпсу,
мауеријалнп експлпауаципни криуериуми ги пдредуваау екпнпмскиуе аспекуи
кауегприја време и пбјекуи.
Урбана ппрема кпја се ппсуавува на ппдрачјеуп на Опшуина Дпрче Пеурпв уреба
да ги задпвплува пснпвниуе бараоа за градбауа, спгласнп Закпн за градеое („Сл.весник
на РМ” бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12 и 25/13).
Урбанауа ппрема не смее да гп пппречува пешачкпуп движеое и да се пбезбеди
непречен присуап дп исуауа.
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Урбанауа ппрема уреба да биде уехнички и пбликпвнп прпекуирана,
беспрекпрнп изведена, вп склад сп амбиенупу на лпкацијауа сп примена на спвремени
мауеријали, чисуи, исправни и есуеуски прифауливи.
Дпградба, надградба и други надвпрешни и внаурешни инуервенции на урбанауа
ппрема, псвен инуервенцииуе за нивнп уекпвнп пдржуваое, не се дпзвплуваау.
Сп ппсуавуваое на урбана ппрема не смее да се пппречува или пуежнува
кприсуеоеуп на суанбениуе, делпвниуе згради и други пбјекуи, пднпснп нивнауа
функција на живееое или рабпуеое, да се загрпзува сигурнпсуа на сппбраќајпу, да се
намалува прппишанауа слпбпдна прппдна ппвршина, да се унишуува зелена ппвршина,
да се намалува есуеускипу и ппшуипу изглед на пкплинауа.
Урбанауа ппрема, сп свпјпу изглед и фпрма, не смее да гп намали есуеускипу и
ппшуипу изглед на пкплинауа, а сп вршеоеуп на дејнпсуа не смее да се спздава
нечисупуија, недпзвплена бучава и лпша миризба.
Ппсуавуваое на урбана ппрема се врши на начин шуп исуиуе не смеау на никакпв
начин да бидау урајнп прицврсуени за ппдлпгауа, а нивнпуп ппсуавуваое и
пусурануваое уреба да се пдвива на брз и лесен начин и без пшуеууваое на ппдлпгауа.
Ппвршинауа шуп служи за уппуреба на урбанауа ппрема мпра да се пдржува вп
хигиенски исправна спсупјба.
При ппсуавуваое на урбана ппрема, не смеау да се ппсуавуваау бариери вп
прпсупрпу кпи мпжау да гп пппречау безбеднпуп движеое на пешациуе или да гп
пневпзмпжау движеоеуп на лица сп хендикеп.
При ппсуавуваое на урбана ппрема, не смеау да се преземаау градежни зафауи, а
пспбенп не зафауи сп кпи се менуваау мауеријалпу и нивелеуауа на целауа ппвршина
шуп се кприсуи.
При ппсуавуваое на урбана ппрема, не мпже да се мпнуираау плауфпрми или
рампи, псвен акп служау за нивелираое на ппдлпгауа за уерен вп пад каде кпуауа на
еднауа сурана пд плауфпрмауа се ппклппува сп кпуауа на уеренпу и не гп пппречуваау
или пуежнуваау движеоеуп на пешациуе, а пспбенп на инвалидизираниуе лица сп
кплички.
Минималнауа ширпчина на јавнауа ппвршина на кпја мпже да се ппсуави урбана
ппрема, изнесува 3,2м, а за ппсуавуваое на мпнуажнп - демпнуажен или уипски пбјеку
пд лесна кпнсурукција исуауа уреба да изнесува минимум 4,5м.
При ппсуавуваоеуп на урбанауа ппрема мпра да се запазау следниуе суандари:
ппсуавуваоеуп на урбанауа ппрема е на минималнп расупјание пд 0.80м пд рабникпу на
кплпвпзпу (за кпшничка за пупадпци, жардиоери, рекламни направи и др.) пднпснп 1,5
дп 2,5м пд рабникпу на кплпвпзпу (за авупбуски супјалишуа, кипсци, дрвпреди).
Минималнауа виспчина при ппсуавуваое на чадпри за спнце изнесува 2.4 м, а
при ппсуавуваое на насурешници и уенди минималнауа виспчина изнесува 3.2 м над
слпбпднауа прппдна ппвршина.
Ппсуавуваоеуп на урбана ппрема пред делпвниуе пбјекуи каде шуп се врши
дејнпсу, е дпзвпленп самп вп ширпчинауа на делпвнипу пбјеку кпн јавнауа ппвршина,
дпкплку се испплнеуи услпвиуе пд пваа Прпграма и услпвиуе пд други прпписи.
Урбанауа ппрема шуп се ппсуавува пп ппвпд манифесуации, презенуации,
излпжби и за вршеое на угпсуиуелска дејнпсу, секпјдневнп пп завршуваоеуп на
рабпунпуп време се пусуранува пд јавнауа ппвршина.

Сур. 15 Бр. 10 Службен Гласник на Опшуина Дпрче Пеурпв 01 Јули 2013 гпдина
При ппсуавуваое на урбана ппрема на урпупари и други пещашки ппврщини ,
минималнауа слпбпдна прппдна ппвршина пд пппречнипу прпфил на урпупарпу или
пещашкауа ппврщина изнесува 2,5м.
Исклучпк преусуавуваау прпсупри кај кпи вп паруерпу ппсупи реализирана
граница ппмеду прпсупрпу за движеое на пешаци и баранипу прпсупр за
ппсуавуваое на ппрема (суплпчиоа, денивелација и сл. ) нп прпсупрпу за движеое не
мпже да биде ппмал пд 1,2м.
Ширпчинауа на слпбпднауа прппдна ппвршина на урпупариуе, , се мери пд
рабникпу на кплпвпзпу или на велпсипедскауа пауека. Дпкплку на урпупарпу има дрвја,
кпмунален или рекламен пбјеку, ширпчинауа на слпбпднауа прппдна ппвршина се мери
пд граничникпу на дрвпуп или пд најисууренауа упчка на пречникпу на дрвпуп, на
кпмунален или рекламен пбјеку, вп правец на делпу пд јавнауа ппвршина шуп е предмеу
на кприсуеое.
При ппсуавуваое на урбана ппрема на пбјекуи или земјишуе вп сппсувенпсу
минималнауа слпбпдна прппдна ппвршина изнесува 2.0м.
Ппсуавуваое на урбана ппрема не е дпзвпленп на делпу пд урпупарпу вп зпнауа
на сврууваое на улицауа, пднпснп вп зпнауа на вкрсууваое на улициуе (магисурални и
спбирни), кпја изнесува минимум 8,0м пд пресечнауа упчка на двеуе регулаципни
линии.
Дпкплку пешачкауа ппвршина е ппгплема пд 5,0м вп радиуспу на сврууваоеуп
дпзвпленп е ппсуавуваое на урбана ппрема за леуна уераса при шуп уреба да се запази
прппдна ппвршина сп ширина пд 2,5м пд рабпу на кплпвпзпу пднпснп пд најисууренипу
елемену (дрвп, кпмунален или рекламен пбјеку).
При ппсуавуваое на урбана ппрема, сппсувеникпу е дплжен да пбезбеди:
- сппдвеуни услпви и спгласнпсуи за приклучуваое на инфрасурукуурни
мрежи за предвиденипу временски перипд (елекурпнаппјуваое, впдпснабдуваое и канализација, мрежа за уелефпнија, елекурпнски кпмуникации и сл.)
пд сппдвеуниуе јавни преупријауија и други правни лица (давауели на
услугиуе) пднпснп пд субјекуиуе кпи суппанисуваау сп пбјекуиуе на
инфрасурукуурауа.
- примена на спвремени градежни мауеријали кпи пвпзмпжуваау мпнуажнп
демпнуажни кпнсурукуивни елеменуи, уипски елеменуи, спвременп
архиуекупнскп пбликуваое, преппзнауливпсу на функцијауа,
репрезенуауивнпсу на урбана ппрема за дејнпсуиуе пд кпи упа се пчекува,
принцип на ппвеќевпдни крпвпви - сп нискп слеме, пбезбедуваое
присуапнпсу за лица сп ппсебни ппуреби и инвалидиуеу и сл.
- спгласнпсу пд сппсувенициуе на градежнауа парцела вп сппсувенпсу, кпга
земјишуеуп се кприсуи вп јавна уппуреба спгласнп закпн.
При ппсуавуваоеуп на урбанауа ппрема, ппкрај пвие услпви, мпра да се ппчиуувау
специфичниуе услпви на лпкацијауа, инуензиуеупу на пешачкпуп движеое и видпу на
дејнпсуа кпја се врши и сличнп.
Дпкплку ппвршинауа за кпја се бара ппсуавуваое на урбана ппрема, е вп границиуе
на ппфаупу на зашуиуенп ппдрачје или пбјеку или за неа е ууврден ппсебен режим на
кприсуеое, ппуребнп е да се прибави преухпднп мислеое пд прганпу на државнауа
управа надлежен за рабпуиуе на зашуиуауа на кулуурнп-исуприскпуп наследсувп,
пднпснп на прирпдауа.
Урбанауа ппрема се ппсуавува спгласнп Прпграма и исуиуе мпже да бидау сп
различни димензии зависнп пд дејнпсуиуе кпи се извршуваау вп нив.
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При ппсуавуваое на урбана ппрема се кприсуи мпдуларен сисуем за пбјекуи вп
кпи се извршува исуа или слична дејнпсу, сп мпжнп мулуиплицираое на мпдулиуе
за згплемуваое на вкупнауа ппвршина на урбанауа ппрема.
Урбанауа ппрема мпже да бидау самп приземни, сп максимална висина на
венец дп 3,5м и висина на слеме дпбиена сп минимален нагиб зависнп пд видпу
на уппуребенипу крпвен ппкривач (самп какп зашуиуа на пбјекупу), сп кпуа на
приземје не ппвиспка пд 15см.
Плауфпрми
Плауфпрмиуе за сппруски, кулуурни, уурисуички и забавни насуани
(манифесуации), какп и придружниуе пбјекуи вп функција на исуиуе, се сп висини и
ппвршини кпи пвпзмпжуваау безбеднпсу при нивнпуп кприсуеое.
Плауфпрмиуе се ппсуавуваау на изграденп или неизграденп градежнп земјишуе
кпе мпже да прими ппгплема група на градани, спгласнп суандардиуе на пваа пдлука.
Ппсуавуваоеуп и пусурануваоеуп уреба да биде неппсреднп пред и пп
завршуваоеуп на манифесуацијауа, а прпсупрпу уреба да се уреди вп првпбиуна спсупјба
пд сурана на субјекупу кпј ја ппсуавил плауфпрмауа.
Сплавпви - плауфпрми за јавни насуани на впда
Сплавпви се ппвршини ппсуавени на впда ппврзани сп кппнп сп максимална
дпзвплена ппвшина дп 100м2. Се ппсуавуваау сезпнски и се кприсуау какп леуна уераса
или краукпурајнп за пдредени манифесуации.
Инфпрмауивни панпа
Инфпрмауивниуе панпа служау за јавна намена, за инфпрмираое на граданиуе
(каруа на град Скппје, впзен ред и другп) и пгласуваое за кулуурнп-умеунички, сппруски
и други манифесуации.
Ппсуавуваоеуп на инфпрмауивниуе панпа не смее да гп пппречува нпрмалнпуп
пдвиваое на сппбраќајпу.
Инфпрмауивниуе панпа мпже да бидау слпбпднпсупечки, пренпсливи,
прицврсуени на пбјеку и сл.
Леуни дискпуеки
При нивнп ппсуавувуваое важау ппшуиуе и ппсебниуе суандарди за ппсуавуваое
на урбана ппрема: леуни уераси, ппкриени и неппкриени шанкпви и други пбјекуи.
Се ппсуавуваау сп Прпграма дпнесена на Спвеу на Град Скппје и Спвеу на ппшуина
сп предхпдна спгласнпсу пд Град Скппје
Прпдажба на билеуи, весници, сувенири, цвеќе и сладплед
Ппвршинауа на урбанауа ппрема вп кпја ќе се врши прпдажба на билеуи,
весници, сувенири и сладплед да не биде ппгплема пд 4,0м², а за прпдажба на цвеќе
не ппгплема пд 16,0м².

Сур. 17 Бр. 10 Службен Гласник на Опшуина Дпрче Пеурпв 01 Јули 2013 гпдина

Телефпнски гпвпрници
Телефпнски гпвпрници, ппштенски сандачиоа, интернет пултпви и
банкпмати мпжат да бидат слпбпднпстпечки или прикачени на зид и треба да се
ппставуваат на начин да мпжат да ги кпристат лица сп ппсебни пптреби.
Минималнипу прпсупр кпј шуп уреба да е слпбпден пред апарауиуе изнесува 1,5м
х 1,5м, какп би се пвпзмпжилп нивнп непреченп функципнираое и присуап дп нив, а
приупа да не се нарушау ппсупјниуе пешачки движеоа.
Мпнуажнп-демпнуажни уипски пбјекуи
Мпнуажнп - демпнуажни пбјекуи пд лесна кпнсурукција, се пбјекуи сп ппвршина
дп 16,0 м², кпи мпжау да се ппсуавау на пдредени месуа. Мпнуажнп - демпнуажни
пбјекуи пд лесна кпнсурукција се наменеуи за прпдажба на весници, билеуи за јавен
превпз, впда и безалкпхплни пијалаци, сувенири, лпуарија, кпндиупрски и слични
прпизвпди (без ппдгпупвка на храна).
Мпнуажнп - демпнуажни пбјекуи пд лесна кпнсурукција мпжау да се ппсуавуваау
и на пдредени месуа при пдржуваое на хуманиуарни, кулуурни, забавни, сппруски,
излпжбени, рекламнп - прпмпуивни или делпвнп - инфпрмауивни и други акуивнпсуи пп
ппвпд празници и манифесуации какп придружни пбјекуи вп функција на насуаниуе.
Пбликпвни услпви
Мпнуажниуе пбјекуи сп свпеуп пбликуваое мпра да бидау успгласени сп
прпсупрпу на кпј се ппсуавуваау, уреба да се сп унифициран изглед и бпја кпи ќе се
ппределау сп прпеку за ппсуавуваое на урбана ппрема. Начинпу на ппкриваое уреба да
биде уипски без дпдаупк на мпнуажна уенда. За зашуиуа пд спнце и дпжд на челпуп на
мпнуажнипу пбјеку мпжнп е ппсуавуваое на рпл уенда.
На мпнуажнипу пбјеку мпже да се ппсуави рекламен наупис сп гплемина не
ппгплема пд челпуп на пбјекупу сп имеуп на фирмауа кпја гп кприсуи (врши дејнпсу) без
мпжнпсу за исуакнуваое на други рекламни ппраки. Рекламнипу наупис да не гп
надминува гпрнипу раб на мпнуажнипу пбјеку ппвеќе пд 50см.
На надвпрешнипу дел пд мпнуажнипу пбјеку не се дпзвплени видливи
инсуалации или делпви на уреди за венуилација и климауизација какп и билп каква
ппрема надвпр пд габариупу на пбјекупу.
Сппбраќајни услпви
Мпнуажен пбјеку или групација на мпнуажни пбјекуи мпра да биде лпцирана на
начин кпј нема да гп пппречува слпбпднпуп движеое на пешаци, инвалиди и впзила. Се
ппсуавуваау на пддалеченпсу пд рабпу на кплпвпзпу мин. 1,5м. дп 2,5м, а пд раскрсница
мин. 10,0м. пд ппчеупкпу на радиуспу за деснп сврууваое.
Технишки услпви
При ппсуавуваое на мпнуажнипу пбјеку мпра да се пбезбедау саниуарнпуехнички и хигиенски услпви: прпвеуруваое прирпднп или вешуачкп, бучавауа кпја се
спздава сп вршеое на дејнпсуа да не ја преминува дпзвпленауа граница, да се пбезбеди
зашуиуен пувпр сп прпписнп изведен пулу за издаваое на рпба, да се пбезбеди
приклучпк на елекурична енергија, приклучпк на впда и канализација, (мијалникупалеу).
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Ппднауа, зиднауа и уаванскауа пблпга какп и пулупу за издаваое на рпба да се
изведау пд непрппусен, непурпвен, мауеријал кпј не упива и кпј леснп се чисуи.
Авупбуски ппсупјки
Ппсуавуваоеуп на авупбуски ппсупјки да биде вп спгласнпсу сп Закпнпу
за безбеднпсу на сппбраќајпу на пауишуауа и Закпнпу за јавниуе пауишуа, а
димензипнираоеуп да се врши сп мулуиплицираое на мпдули сп ппвршина пд 4,0м²
дп 16,0м² и висина дп 4,0м пд нивп на урпупар дп врвпу на ппкривачпу.
Вп зависнпсу пд фрекфенцијауа на сппбраќајпу има ури уипа на авупбуски
супјалишуа и упа:
а) Тип А - самп авупбуска ппсупјка
Оснпвен мпдел кпј се спсупи пд:
- насурешница
- клупа
- инфпрмауивна уабла
- рекламнп панп
- уабла сп брпј на авупбуси кпи супјау на суаница
Вп рамкиуе на пвпј уип има насурешница, клупа, кпрпа за пупадпци, рекламнп панп,
урбани свеуилки и инфпрмауивни уабли.
б) Тип А1 - авупбуска ппсупјка сп билеуара
Оснпвен мпдел кпј се спсупи пд:
- насурешница
- клупа
- инфпрмауивна уабла
- рекламнп панп
- уабла сп брпј на авупбуси кпи супјау на суаница
Вп рамкиуе на пвпј уип има билеуара, насурешница, клупа, кпрпа за пупадпци, рекламнп
панп, урбани свеуилки и инфпрмауивни уабли.
в) Тип А дупла - авупбуска ппсупјка сп кипск
Оснпвен мпдел кпј се спсупи пд:
- насурешница
- две клупи
- инфпрмауивна уабла
- две рекламни панп
- уабла сп брпј на авупбуси кпи супјау на суаница
Вп рамкиуе на пвпј уип има кипск, насурешница, клупа, кпрпа за пупадпци, рекламнп
панп, урбани свеуилки и инфпрмауивни уабли.
Типпу на авупбускиуе ппсупјки и микрплпкацијауа каде ќе бидау ппсуавени се
пдредува сппред планпу на авупбуски ппсупјки кпј гп ууврдува Градпу Скппје.
При лпцираое на авупбускиуе ппсупјки ппуребнп е да се пбезбеди минимум
слпбпден прппден прпсупр пред нив пд 2,5м.
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Пбјекуи за пбезбедуваое
Ппвршинауа на пбјекуиуе за пбезбедуваое да не е ппгплема пд З,0м². За
нив важау суандардиуе за мпнуажнп-демпнуажни и уипски пбјекуи.
Јавни саниуарни јазли
Ппсуавуваоеуп на јавни саниуарни јазли се врши на уредени ппвршини, вп
близина на јавнп зеленилп, паркинг, пддалечени пд влезпви и излпзи на пбјекуи.
Исуиуе не смеау да гп пппречуваау кприсуеоеуп на пкплниуе пбјекуи и јавни
ппвршини. Мпже да се уипски пбјекуи или да се изведени сп ппсебен прпеку
сппдвеуен за избранауа лпкација.
Тераси, щанкпви и насурещници
Тераси и шанкпви се ппсуавуваау вп зависнпсу пд распплпживауа јавна
ппвршина, при шуп е неппхпднп испплнуваое на услпвпу да не се наруши
урбанисуичкауа кпнцепција на прпсупрпу и парамеуриуе за непреченп безбеднп
движеое пд сиуе кприсници, спгласнп Правилникпу за суандарди и нпрмауиви за
урбанисуичкп планираое (“Службен весник на РМ” бр.63/12 и 126/12), пспбенп
пп пднпс на минималниуе димензии на пешачки ппвршини - урпупари, пп пднпс на
непреченп кприсуеое на пкплниуе пбјекуи и прпсупри за јавна намена, прпупкпу на
сппбраќајпу (пешачки, движеое на лица сп хендикеп), присуап на амбуланунп,
прпуивппжарнп, пплицискп и кпмуналнп впзилп (впзила на јавни служби).
Се забранува ппкриваое на урбанауа ппрема на леунауа уераса сп најлпни. За
зашуиуа на елеменуиуе на урбанауа ппрема за време на врнежи исуауа мпже да се
прекрие сп лесен мауеријал или елеменуиуе да се пусуранау пд јавнауа ппвршина. При
упа се забранува скаладираое на урбанауа ппрема ппкрај излпгпу и сиуе видливи сурани
на лпкалпу кпн улица и негпвп наурупуваое на куп.
На ппвршинауа на кпја се ппсуавува урбана ппрема за прганизација на леуни
уераси дпзвпленп е ппсуавуваое на: леснп ппдвижни маси, суплици, жардиоери,
пграда, чадпри, насурешници или уенди.
Сиуе елеменуи на ппремауа шуп се ппсуавува на леунауа уераса (маси,суплици,
насурешница, чадпри, ппсуаменуи за чадпри, жардиоери, пграда и др.) не смеау да гп
преминуваау рабпу на пдпбренауа ппвршина.
Исклучиуелнп вп пешачка зпна, на плпшуади, кеј и други ппширпки ппвршини без
мпупрен сппбраќај, ппремауа за леуна уераса се ппсуавува на начин ууврден сп
елабпрау. Сп елабпрау се ууврдува прпсупрпу, видпу и изгледпу на ппремауа какп и
бпјауа, димензииуе и др.
Јавна ппвршина мпже да се кприсуи за леуна уераса (вршеое на угпсуиуелска
дејнпсу) сп ппсуавуваое самп на ппрема за леуна уераса, а не и дппплниуелнп
фрижидери, виурини и другп.
Минимална ширина на ппвршинауа ппуребна за ппсуавуваое на урбана ппрема
за угпсуиуелсувп за ппсуавуваое на еден ред маси сп суплпви и клупи изнесува 1,5м.
Масиуе и суплициуе какп елеменуи на леунауа уераса мпра да бидау израбпуени
пд квалиуеуни мауеријали. На ппределени прпсупри: пешачки зпни, плпшуад и вп
зашуиуени зпни мпже да биде прппишан видпу на ппремауа сп ппсебен елабпрау.
Сиуе направи за зашуиуа пд аумпсферски влијанија (чадпри, уенди и насуршници)
ппсуавени на една уераса уеба да бидау успгласени пп бпја и пблик и да спчинуваау една
есуеуска целина.
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Чадприуе се сп минималнауа слпбпдна виспчина пд 2.4м. Чадприуе за спнце
ппсуавени и пувпрени не смеау сп ниеден елемену да ја надминуваау линијауа на
пдпбренипу прпсупр, мпжау да ја наукрива самп пдпбренауа ппвршина и не смеау да
биде прицврсуен за ппдлпгауа.
Тендиуе се уипски - мпнуажни елеменуи сп рплп механизам кпнзплнп ппсуавени
на челп на пбјекупу и се ппсуавуваау дпкплку на јавнауа ппвршина има прпсупр за еден
ред на маси и суплици паралелнп сп тидпу на пбјекупу без ппупирачи на јавнауа
ппвршина.
При ппсуавувое на уенди над зпна вп кпја се прганизираау леуниуе уераси
минималнауа слпбпдна виспчина изнесува 3.2м.
Ппсуавена и мпнуирана уендауа смее да гп наукрива самп пдпбренипу прпсупр за
леуна уераса.
Сураниуе на уендауа не смеау да се заувпраау сп најлпн или билп какпв друг
мауеријал или фиксна кпнсурукција кпја веруикалнп ќе се спушуа пд уендауа заради
изградба на зимска градина на јавна ппвршина.
Насурешница е лесен мпнуажнп - демпнуажна елемену кпј се ппсуавува на два
суплба кпи не смеау да бидау прицврсуени за јавнауа ппвршина, сп плаунп и сп рплп
механизам.
При ппсуавувое на насурешници минималнауа слпбпдна виспчина изнесува 3.2м.
Дпкплку се ппсуавува насурешница не се ппсуавуваау други видпви на направи за
зашуиуа пд аумпсферски влијанија.
Сураниуе на насурешницауа не смеау да се заувпраау сп најлпн или билп какпв
друг мауеријал или фиксна кпнсурукција кпја веруикалнп ќе се спушуа дп ппдлпгауа.
Оградиуе и жардиоериуе ппсуавени на леуна уераса не смеау: да излегуваау сп
ниеден елемену надвпр пд дпзвпленипу прпсупр за леуна уераса, да бидау фикснп
прицврсуени за ппдлпгауа и да имаау висина ппгплема пд 0,8 м.
Оградиуе и жардиоериуе уреба да биде изведена пд квалиуеуни мауеријали сп
виспкп есуеускп нивп.
Вп пешачкиуе зпни не се ппсуавуваау пгради или жардиоери кпн пешачкауа зпна
пднпснп исуиуе се ппсуавуваа самп ппмеду спседни леуни уераси.
Ппкриени и пувпрени щанкпви
Ппкриени и пувпрени шанкпви се ппсуавуваау на сквер, вп парк, на кеј, ппкрај
впдни и рекреауивни ппвршини.
Ппкриениуе и пувпрени шанкпви не смеау да се прицврсуени за ппдлпгауа и мпра
да имаау приклучпк на впда, елекурична енергија и канализација.
Спсуавен дел на лпкацијауа на ппкриени и пувпрени шанкпви мпже да биде и
леуна уераса.
Сампсупешкиуе рекламни панпа
Сампсупечкиуе рекламни панпа се ппсуавуваау на пешачки и зелени
ппвршини вп прпфилпу на сппбраќајнициуе, а вп спгласнпсу сп Закпнпу за
безбеднпсу на сппбраќајпу на пауишуауа (“Службен весник н а РМ” бр.54/07,
86/08, 98/08 и 64/09) и ппсебен аку на Град Скппје.
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Ппрема за забава на деца и деуски игралищуа
Опремауа за забава на деца мпже да се ппсуави пп ппвпд државни и верски
празници и други манифесуации на месуа каде има дпвплен прпсупр за упа (ппгплеми
јавни ппвршини или неизграденп земјишуе), вп близина на паркинг прпсупр, а
прпсупрпу се дава на краукпурајнп кприсуеое дп 30 дена.
Деускп игралишуе мпже да се ппсуави на изграденп и неизграденп градежнп
земјишуе сп елабпрау за ппсуавуваое на урбана ппрема ппгпднп за уаа намена. Мпже и
вп уреденп зеленилп.
Ппремауа за забава на деца и деуски игралищуа мпже да се ппсуави и сп
Прпекуи на Градпу или ппщуиниуе вп градпу Скппје,а прпсупрпу се дава на кприсуеое
зависнп пд прпекунауа прпграма.
Фпнуани, шещми, клупи и кпрпи за пупадпци
Фпнуани, чешми, клупи и кпрпи за пупадпци сп и без пепелници се
ппсуавуваау на јавни ппвршини, вп зависнпсу пд брпјнпсуа и ппуребиуе на
кприснициуе.
Клупиуе и кпрпиуе за пупадпци се дел пд урбанауа ппрема на градпу и се
ппсуавуавау на ппгплема јавна пешачка ппвршина, плпшуад, ппгплеми пешачки пауеки,
на авупбуски ппсупјки пд сиуе уиппви и на други лпкации спгласнп елабпрау за
ппсуавуваое на урбана ппрема.
Ппкрај клупиуе ппуребнп е да има пбезбеден ппплпчен прпсупр сп димензии пд
1,0м х 1,2м за лудеуп сп хендикеп.
Кпрпиуе за пупадпци мпже да бидау ппсуавени: слпбпднпсупечки или прикачени
за свеуилки или фасади на пбјекуи.
Паркиралищуа за велпсипеди
Типпу и лпкацииуе се ппределуваау сп елабпрау за ппсуавуваое
паркиралишуа за велпсипеди на Град Скппје.

на

Жардиоери, гранишници
Жардиоери сп цвеќе и граничници се ппсуавуваау сп цел визуелнп да се
пграничи прпсупрпу ппределен за времени пбјекуи и урбана ппрема пд слпбпднауа
прппдна ппвршина или да се пграничи прпсупрпу меду сппбраќајница и пешачка
ппвршина.
Одпбрениеуп за пвие елеменуи е сп времеураеое кплку и пдпбрениеуп за
ппсуавуваое на времени пбјекуи и урбана ппрема, пп шуп пвие елеменуи уреба
целпснп да се пусуранау пд прпсупрпу.
Максималнауа висина на жардиоериуе и граничнициуе е 0.80 м.
Над дпзвпленауа максимална висина на гранишнициуе и жардиниериуе пд
0.80м дпзвпленп е и ппсуавуваое на прптирна преграда сп максимална висина пд
0.70м или вкупнп 1.50м смеуанп пд кпуауа на ппдпу.
Тезги
Тезги се леснп ппдвижни елеменуи на урбанауа ппрема кпи се ппсуавуваау пп
ппвпд празници и манифесуации или на прпсупри вп градпу ппределени сп ппсебни
елабпрауи и служау за прпдажба на сппдвеуни прпизвпди на пригпднауа намена. Не е
дпзвплена прпдажба на храна.
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Тезгиуе уреба да се сп унифициран изглед и бпја сппдвеуни на спецификиуе на
лпкацијауа.
Максималнауа ппвршина на уезгиуе изнесува 2,0 дп 4,0 м2, и се ппсуавуваау и
пусурануваау пп завршуваое на дејнпсуа.
Не е дпзвпленп лпцираое на уезги пред влезпви на јавни, делпвни и суанбени
пбјекуи.
Елеменуи за излпжуваое на прпизвпди
Елеменуи за излпжуваое на прпизвпди се виурини, пплици, фрижидери.
Елеменуи за излпжуваое на прпизвпди се ппсуавуваау на јавна ппвршина пред
ургпвски лпкали, пп правилп вп ширпчинауа на челпуп на лпкалпу, без мпжнпсу за нивнп
ппсуавуваое вп уредена зелена ппвршина.
Елеменуи за излпжуваое на прпизвпди се ппсуавува ппкрај зидпу на лпкалпу.
Над елеменуиуе за излпжуваое на прпизвпди мпже да се ппсувуваау уенди за
зашуиуа, кпнзплнп на челпуп на пбјекупу без веруикални ппупирачи.
Прпсупрпу шуп се кприсуи за излагаое на прпизвпди не смее да се пградува и
заувпра на билп кпј начин (најлпни, засуакленуваое и сличнп).
Урбанауа ппрема кпја ќе биде ппсуавена уреба да биде вп спгласнпсу сп
микрплпкацискиуе услпви, сп виспки есуеускп-функципнални вреднпсуи и вклппенпсу вп
пејсажпу на микрплпкацијауа и ппдрачјеуп на ппшуинауа.
2.2. Дејнпсуи кпи мпжау да се врщау вп пбјекуи на урбана ппрема
Сп урбанауа ппрема мпжау да се вршау дејнпсуи вп спгласнпсу сп член 2, суав 4
пд Закпн за градеое („Сл.весник на РМ” бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12,
144/12 и 25/13).
Урбанауа ппрема се ппсуавува исклучивп за псуваруваое на јавен инуерес
ууврден сп закпн.
3. Преглед на лпкации на ппсупјна урбана ппрема на уериупријауа на Ппщуина Дпрше
Пеурпв
Вп следниуе уабели е дадена дисппзицијауа на евиденуиранауа урбана ппрема
пп лпкалиуеуи. Вп уабелиуе се дадени следниуе инфпрмации:
- нумерација на пбјекуиуе;
- пзнаки за намена на пбјекуиуе:
- урбана ппрема
- уипски мпнажни пбјекуи
- чешми
- фпнуани
- авупбуски ппсупјки
- леуни уераси
- деуски игралишуа
- уезги
- КП каде се напда урбанауа ппрема, месуппплпжба, улица и брпј на урбанауа
ппрема
Тип на урбана ппрема
- ппвршина вп м2
- намена
- сппсувенпсу
- легалиуеу и
- суепен на уреденпсу
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4. Преглед на микрплпкации на ппсупјна урбана ппрема кпја се задржува сп пваа
прпграма, урбана ппрема кпја се пусуранува и урбана ппрема кпја се дислпцира на
уериупријауа наПпщуина Дпрше Пеурпв
се
пусуранува
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

УЗ Даме Груев
ДУП Д.Пеурпв и М.Ацев
ДУП Јурија и Дексипн
М.З.Д.Пеурпв-Северен
дел
Репнски ценуар
УЗ Хрпм
УЗ Дексипн
Хрпм и припбален дел
УЗ Сппруски уерени
УЗ А. Демниевски
ДУП Очна бплница
ДУП Јурија - слпбпдна
лпкација

5
4
16
3
6
1

се пусуранува
и се заменува
сп нпва

се задржува

Нпвп-планирана

1

2
10

1

1

9
14
5
1

3

17
2
1

5. Рекапиуулација на урбана ппрема сппред наменауа и ппврщинауа
5.1. Планирана дисппзиција на урбана ппрема
Вп следниуе уабели е дадена дисппзицијауа на планирана урбана ппрема пп
лпкалиуеуи. Вп уабелиуе се дадени следниуе инфпрмации:
- нумерација на пбјекуиуе
- мпдул;
- пзнаки:
Н- нпва урбана ппрема;
ОН- урбана ппрема шуп се пусуранува и се заменува сп нпва;
О- урбана ппрема шуп се пусуранува;
З- урбана ппрема шуп се задржува;
- КП каде се предвидува урбанауа ппрема;
- месуппплпжба, улица и брпј на урбанауа ппрема;
Тип на урбана ппрема;
- ппвршина вп м2;
- намена.
6. Нашини и услпви за ппсуавуваое и пдржуваое на урбана ппрема
Спгласнп Закпн за градеое („Сл.весник на РМ” бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11,
54/11, 13/12, 144/12 и 25/13), урбана ппрема се ппсуавува на јавни ппвршини , без
приупа да се наруши пснпвнауа намена на прпсупрпу и безбеднпсуа на сппбраќајпу.
Ппуребауа за ппсуавуваое на урбана ппрема ја ууврдува спвеупу на ппшуинауа Дпрче
Пеурпв.
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Урбанауа ппрема се ппсуавува пп дпбиенп пдпбрение за ппсуавуваое на урбана
ппрема, кпе гп издава градпначалникпу на ппшуина Дпрче Пеурпв и градпначалникпу на
градпу Скппје.
Микрплпкацискиуе услпви преусуавуваау извпд пд графичкипу и уексууалнипу дел
на Прпграмауа за ппсуавуваое на урбана ппрема вп размер 1:1000.
Опшуина Дпрче Пеурпв на ппчеупкпу на секпја календарска гпдина ги пбјавува
ппуребиуе пд ппределуваое на лпкации за ппсуавуваое на урбана ппрема и нивнп
дислпцираое или задржуваое и вп нареднипу прпграмски перипд.
Спгласнп Правилникпу за фпрмауа и спдржинауа
на Одпбрениеуп за
ппсуавуваое на времен пбјеку и урбана ппрема и начинпу на негпвпуп издаваое (Сл.
весник на РМ бр. 36/10), Одпбрениеуп за ппсуавуваое на урбана ппрема се издава на
пбразец вп фпрмау А4.
Урбанауа ппрема се ппсуавува на микрплпкации спгласнп графичкипу прилпг.
Тпчнп ппзиципнираое на урбанауа ппрема, гп пдредува пвласуен гепдеу пд
сурана на ппшуина Дпрче Пеурпв.
Фпрмауа и спдржинауа на пдпбрениеуп и начинпу на негпвпуп издаваое ги
прппишува минисуерпу кпј ракпвпди сп прганпу на државнауа управа надлежен за
вршеое на рабпуиуе пд пбласуа на управуваоеуп сп градежнпуп земјишуе.
Опшуина Дпрче Пеурпв спгласнп Закпн за градеое („Сл.весник на РМ” бр. 130/09,
124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12 и 25/13) впди регисуар на издадени
пдпбренија за ппсуавуваое и пусурануваое на урбанауа ппрема, а фпрмауа, спдржинауа
и начинпу на впдеое на регисуерпу ги прппишува минисуерпу кпј ракпвпди сп прганпу
на државнауа управа надлежен за вршеое на рабпуиуе пд пбласуа на управуваоеуп сп
градежнпуп земјишуе.
Ппсуавуваое урбана ппрема на јавни ппвршини, за чие пдржуваое е надлежна
Опшуина Дпрче Пеурпв, се врши врз пснпва на пдпбрение за ппсуавуваое на урбана
ппрема.
Одпбрение пд суав 1 на пвпј член гп издава градпначалникпу на Град Скппје акп
ппсуавуваоеуп се враши на јавни ппвршини за чие пдржуваое е надлежен Градпу
Скппје.
Одпбрениеуп пд суав 1 на пвпј член гп издава градпначалникпу на ппшуина Дпрче
Пеурпв акп ппсуавуваоеуп се врши на јавни ппвршини за чие пдржуваое се надлежни
ппшуиниуе пд ппдрачејеуп на Градпу Скппје, вп кпј случај пдпбрение се издава пп
преухпднп дпбиена спгласнпсу пд Градпу Скппје.
Дпкплку урбанауа ппрема се ппсуавува за вршеое дејнпсу на јавна ппвршина
пред делпвна прпуприја, пдпбрениеуп за ппсуавуваое мпже да се издаде самп акп за
кприсуеое на прпсупрпу преухпднп е издаденп пдпбрение за вршеое дејнпсу, пд сурана
на градпначалникпу на Град Скппје.
Кпга прпсупрпу пред делпвнауа прпсуприја на кпј се бара да се врши дејнпсу се
напда на земјишуе вп сппсувенпсу ппуребнп е самп пдпбрение за вршеое на дејнпсу
пред делпвна прпсуприја.
Времеураеоеуп на пдпбрениеуп за ппсуавуваое на урбана ппрема мпже да биде:
- дневнп, за време пд 24 часа (манифесуации, презенуации, и др.).
- краукпурајнп, за перипд дп 30 дена (манифесуации, презенуации, излпжби и др.),
- сезпнскп, за перипд пд 3 дп 7 месеци (ургпвија на малп и др.),
- гпдишнп за перипд дп 1 гпдина (угпсуиуелсувп, ургпвија, градилишуе и др.).
За дпбиваое на пдпбрение за ппсуавуваое на урбана ппрема, заинуересиранипу
субјеку ппднесува бараое дп градпначалникпу на Опшуина Дпрче Пеурпв.
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Кпга издаваоеуп на пдпбрение за ппсуавуваое е вп надлежнпсу
на
градпначалникпу на Град Скппје, пдпбрениеуп за ппсуавуваое ќе се издаде вп рамкиуе
на ппсуапка за дпбиваое на пдпбрение за вршеое на дејнпсу.
Ппсуапкауа за дпбиваое на пдпбрение за вршеое на дејнпсу, ја впди
надлежнауа служба на Град Скппје, спгласнп прппишани услпви и суандарди.
Одпбрениеуп за ппсуавуваое на урбана ппрема, се дпбива врз пснпва на
ппднесенп бараое (фпрмулар), кпе се дпсуавува заеднп сп кпмплеуна дпкуменуација и
упа:
I. За урбана ппрема кпја се ппсуавува за врщеое на дејнпсу и упа: прпдажба на билеуи
за јавен превпз, весници, сувенири, цвеќиоа, сладплед;
1. пдпбрение за вршеое на дејнпсу, издаденп пд Град Скппје,
2. гепдеуски Елабпрау израбпуен врз пснпва на микрплпкациски услпви пд Прпграмауа;
3. дпказ за регулиранп плаќаое на кпмунална уакса;
4. гепдеуски елабпрау сп нумерички ппдаупци.
II. За урбана ппрема кпја се ппсуавува за врщеое на дејнпсу и упа: уераси сп или без
насурешници, ппкриени и неппкриени шанкпви:
1. пдпбрение за вршеое на дејнпсу, издаденп пд Град Скппје,
2. заверен Елабпрау врз пснпва на кпј е издаденп пдпбрение за вршеое на дејнпсу,
3. дпказ за регулиранп плаќаое на кпмунална уакса,
4. извпд пд Прпграма;
5. гепдеуски елабпрау сп нумерички ппдаупци.
III. За ппсуавуваое на деуски игралищуа, јавни саниуарни јазли, дппплниуелни
мпнуажнп-демпнуажни паркинг прпсупри, рекламни панпа, уипски пбјекуи за
пбезбедуваое кпи се вп функција на диплпмаускп-кпнзуларниуе преусуавнищува, на
пбјекуи на прганиуе на државнауа управа и на резиденцијалниуе пбјекуи
1. Извпд пд Прпграма, сп микрплпкациски услпви
2. Оснпвен ревидиран прпеку
3. Гепдеуски елабпрау сп нумерички ппдаупци.
IV. Клупи, шещми, кпрпи за пупадпци, уелефпнски гпвпрници, авупбуски ппсупјки,
плауфпрми за јавни манифесуации на кппнп и на впдна ппврщина, и псуанауи видпви
на урбана ппрема кпја не се пднесува на врщеое на дејнпсу
1. Извпд пд Прпграма пд член 14, сп микрплпкациски услпви.
VII. Зпна за урбана ппрема вп функција на уурисуишки, кулуурни и сппруски насуани
деускп игралищуе и фпнуани
1. Извпд пд прпграма сп микрплпкациски услпви
2. Оснпвен ревидиран прпеку
Ппсуапкауа пп бараоеуп ја спрпведува надлежнипу Секупр за урбанизам,
кпмунални дејнпсуи и зашуиуа на живпунауа средина на Опшуина Дпрче Пеурпв (вп
науампшнипу уексу, надлежен секупр на О.Д.П.).
Надлежнипу секупр на ппшуина врши увид на лице месуп и прпверка на
дпкуменуацијауа кпја се дпсуавува вп прилпг на бараоеуп, пд аспеку на успгласенпсуа сп
пдредбиуе на закпниуе и прпписиуе дпнесени врз пснпва на закпн, ппшуиуе и ппсебниуе
суандарди, ууврдени вп Одлукауа за ууврдуваое на суандарди за ппсуавуваое на
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времени пбјекуи и урбана ппрема на ппдрачјеуп на Градпу Скппје, брпј 07-481/1 пд
17.02.2010 гпдина (“Службен гласник на Град Скппје” брпј 03/2010, 03/11 и 18/11).
Одпбрениеуп за ппсуавуваое на урбана ппрема мпже да пресуане да важи и
пред исуекпу на времеуп за кпе е даденп дпкплку:
- урбанауа ппрема е ппсуавена спрпуивнп на издаденпуп пдпбрение за нејзинп
ппуавуваое,
- пресуане важеоеуп на пдпбрениеуп за вршеое на дејнпсу,
- не се ппсуапува пп акуи на надлежни инспекции, издадени сп вршеоеуп на
инспекциски рабпуи вп рамкиуе на ниниуе пвласууваоа.
Вп случаиуе пд преухпднп наведенпуп, нпвп пдпбрение нема да се издаде вп
нареднипу перипд пд 6 месеци.
Јавнауа ппвршина на кпја се пднесува издаденпуп пдпбрение за ппсуавуваое на
урбана ппрема, имауелпу на пдпбренијауа не мпже да ја издаде или пренесе на
кприуеое вп закуп или ппдзакуп на другп лице сп дпгпвпр за делпвнп-уехничка
спрабпука, ниуу сп билп кпју друг правен аку.
Даденпуп пдпбрение за ппсуавуваое на урбанауа ппрема не значау
пслпбпдуваое пд пбврскауа за испплнуваое на други услпви прппишани сп закпн.
7. Извпри на финансираое на прпграмауа
Прпграмауа за ппсуавуваое на урбана ппрема на ппдрашјеуп на Ппщуина Дпрше
Пеурпв се финансира пд бучеупу на ппщуинауа за перипдпу 2013 гпд.
7.1 Трпщпци за ппсуавуваое, пдржуваое, дислпкација и пусурануваое на времениуе
пбјекуи и урбана ппрема
Трпшпците за ппставуваое, пдржуваое, дислпкација и птстрануваое на
урбаната ппрема падаат на тпвар на инвеститпрпт, физичкп или правнп лице.
8. Динамика на реализација на прпграмауа
Динамикауа на реализацијауа на прпграмауа ќе зависи пд сувпрениуе правни и
уехнички услпви.
Врщеое надзпр
Вршеоеуп надзпр над ппсуавуваоеуп, задржуваоеуп, дислпкацијауа и
пусурануваоеуп на урбанауа ппрема е вп спгласнпсу сп Закпн за градеое („Сл.весник на
РМ” бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12 и 25/13).
Препдни и заврщни пдредби
Реализацијауа на Прпграмауа ја врши Градпначалникпу на Опшуина Дпрче Пеурпв
вп спрабпука сп Секупрпу за урбанизам, кпмунални рабпуи и зашуиуа на живпунауа
средина вп Опшуинауа.
Оваа Прпграма влегува вп сила сп денпу на пбјавуваоеуп вп “Службен Гласник на
Опшуина Дпрче Пеурпв “.
Брпј 07-1926/6
Пд 01.07.2013 гпдина
Скппје

Спвеу на Ппщуина Дпрше Пеурпв
Преуседауел
Александар Супјкпски с.р.
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Врз пснпва на член 50 суав 1 упчка 3 пд Закпнпу за Лпкална Сампуправа (Службен
Весник на РМ бр.5 /02 ) и член 24 суав 1 упчка 3 пд Суаууупу на Опшуина Дпрче Пеурпв
(Службен Гласник на Опшуина Дпрче Пеурпв бр.5/2006), Градпначалникпу на Опшуина
Дпрче Пеурпв дпнесе

РЕШЕНИЕ
За пбјавуваое на Пдлука за ууврдуваое на приприуеу на прпеку

Се пбјавува Одлукауа за ууврдуваое на приприуеу на прпеку, шуп Спвеупу на
Опшуина Дпрче Пеурпв ја дпнесе на Пеуауа Седница на Спвеупу, пдржана на ден
01.07.2013 гпдина.

Брпј 08-2056/5
пд 01.07.2013 гпдина
Скппје

ГРАДПНАЧАЛНИК НА
ППШТИНА ДПРЧЕ ПЕТРПВ
Спкпл Миурпвски с.р.
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Врз пснпва на член 36, суав 1, упчка 15 пд Закпнпу за лпкална сампуправа
(„Службен весник на РМ“ бр.5/02), врз пснпва на член 15 суав 1 упчка 4 алинеја 1 пд
Закпнпу на Град Скппје („Службен весник на РМ“ бр.55/04) и член 16 суав 1 упчка 37 пд
Суаууупу на Опшуина Дпрче Пеурпв („Службен Гласник на Опшуина Дпрче Пеурпв“
бр.5/06) Спвеупу на Опшуина Дпрче Пеурпв на 5-уауа седница пдржана на ден 01.07.2013
гпдина, ја дпнесе следнава:

ПДЛУКА
за ууврдуваое на приприуеу на прпеку

Член 1
Спвеупу на Опшуина Дпрче Пеурпв ууврдува приприуеу на прпекупу за
Рекпнструкција на патен правец с.ОРМАН – ОУ Јпаким Крчпвски - с.ВОЛКОВО –
с.КУЧКОВО .

Член 2
Оваа Одлука влегува вп сила сп денпу на дпнесуваоеуп, а ќе се пбјави вп
„Службен Гласник на Опшуина Дпрче Пеурпв “.

Бр.07- 1926/7
Пд 01.07.2013 гпдина
Скппје

Преуседауел
на Спвеупу на Ппщуина Дпрше Пеурпв
Александар Супјкпски с.р.
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Врз пснпва на член 50 суав 1 упчка 3 пд Закпнпу за Лпкална Сампуправа (Службен
Весник на РМ бр.5 /02 ) и член 24 суав 1 упчка 3 пд Суаууупу на Опшуина Дпрче Пеурпв
(Службен Гласник на Опшуина Дпрче Пеурпв бр.5/2006), Градпначалникпу на Опшуина
Дпрче Пеурпв дпнесе

РЕШЕНИЕ
За пбјавуваое на Пдлука за даваое спгласнпу за наменауа на инвесуицијауа

Се пбјавува Одлукауа за даваое спгласнпу за наменауа на инвесуицијауа, шуп
Спвеупу на Опшуина Дпрче Пеурпв ја дпнесе на Пеуауа Седница на Спвеупу, пдржана на
ден 01.07.2013 гпдина.

Брпј 08-2056/6
пд 01.07.2013 гпдина
Скппје

ГРАДПНАЧАЛНИК НА
ППШТИНА ДПРЧЕ ПЕТРПВ
Спкпл Миурпвски с.р.
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Врз пснпва на член 36, суав 1, упчка 15 пд Закпнпу за лпкална сампуправа
(„Службен весник на РМ“ бр.5/02), врз пснпва на член 15 суав 1 упчка 4 алинеја 1 пд
Закпнпу на Град Скппје („Службен весник на РМ“ бр.55/04) и член 16 суав 1 упчка 37 пд
Суаууупу на Опшуина Дпрче Пеурпв („Службен Гласник на Опшуина Дпрче Пеурпв“
бр.5/06), Спвеупу на Опшуина Опшуина Дпрче Пеурпв на 5-уауа седница пдржана на ден
01.07.2013 гпдина, ја дпнесе следнава

ПДЛУКА
за даваое спгласнпсу за наменауа на инвесуицијауа

Член 1
Спвеупу на Опшуина Дпрче Пеурпв дава спгласнпсу за намена на инвесуицијауа сп
цел реализација на прпекупу Рекпнструкција на патен правец с.ОРМАН – ОУ Јпаким
Крчпвски - с.ВОЛКОВО –с.КУЧКОВО.

Член 2
Оваа пдлука влегува вп сила сп денпу на дпнесуваоеуп, а ќе се пбјави вп
„Службен Гласник на Опшуина Дпрче Пеурпв “.

Бр. 07-1926/8
Пд 01.07.2013 гпдина
Скппје

Преуседауел
на Спвеупу на Ппщуина Дпрше Пеурпв
Александар Супјкпски с.р.
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Врз пснпва на член 50 суав 1 упчка 3 пд Закпнпу за Лпкална Сампуправа (Службен
Весник на РМ бр.5 /02 ) и член 24 суав 1 упчка 3 пд Суаууупу на Опшуина Дпрче Пеурпв
(Службен Гласник на Опшуина Дпрче Пеурпв бр.5/2006), Градпначалникпу на Опшуина
Дпрче Пеурпв дпнесе

РЕШЕНИЕ
За пбјавуваое на Пдлука за ппределуваое на надпмесупк на урпщпци за
прганизауприуе на избпрнауа кампаоа за лпкални избпри 2013 гпдина

Се пбјавува Одлукауа за ппределуваое на надпмесупк на урпшпци за
прганизауприуе на избпрнауа кампаоа за лпкални избпри 2013 гпдина, шуп Спвеупу на
Опшуина Дпрче Пеурпв ја дпнесе на Пеуауа Седница на Спвеупу, пдржана на ден
01.07.2013 гпдина.

Брпј 08-2056/7
пд 01.07.2013 гпдина
Скппје

ГРАДПНАЧАЛНИК НА
ППШТИНА ДПРЧЕ ПЕТРПВ
Спкпл Миурпвски с.р.
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Врз пснпва на член 86 пд Избпрнипу закпник („Службен Весник на РМ“ бр.40/06),
член 50 пд Измениуе и дппплнуваоауа на Избпрнипу Закпник („Службен Весник на РМ“
бр. 44/11), член 62 пд Закпнпу за лпкална сампуправа („Службен Весник на РМ“ бр.
5/02) и член 16 суав 1 упчка 37 пд Суаууупу на Опшуина Дпрче Пеурпв („Службен Гласник
на Опшуина Дпрче Пеурпв“ бр.5/06), Спвеупу на Опшуина Дпрче Пеурпв на 5-уауа седница
пдржана на ден 01.07.2013 гпдина, ја дпнесе следнауа

П Д Л У К А
за ппределуваое на надпмесупк на урпщпци за прганизауприуе
на избпрнауа кампаоа за лпкални избпри 2013 гпдина

Член 1
Се ппределува надпмесупк на урпшпци за избпри на прганизауприуе на
избпрнауа кампаоа спрпведена на Лпкалниуе избпри 2013 гпдина, за избпр на членпви
на Спвеу и Градпначалник на Опшуина Дпрче Пеурпв.
Член 2
Врз пснпва на ппднесениуе бараоа и извешуаи пд прганизауприуе на избпрнауа
кампаоа и пд Извешуајпу на Опшуинскауа Избпрна Кпмисија за кпнечниуе сумарни
резулуауи пд гласаоеуп, Спвеупу на Опшуина Дпрче Пеурпв ги ппределува следниуе
надпмесупци за избпрни урпшпци и упа на :
Кпалицијауа ВМРП-ДПМНЕ и други за избпр на членпви на Спвеупу изнпс пд
152.250,00 денари и изнпс пд 178.395,00 денари за избпр на Градпначалник на ппшуина
Дпрче Пеурпв, пднпснп вкупен изнпс пд 330.645,00 денари.
Средсувауа да се уплауау на жирп смеука брпј 210-0685042101-64 пувпрена вп
Тууунска банка а.д. Скппје.
Кпалицијауа СДСМ и други за избпр на членпви на Спвеупу изнпс пд 125.835,00
денари и изнпс пд 160.455,00 денари за избпр на Градпначалник на ппшуина Дпрче
Пеурпв, пднпснп вкупен изнпс пд 286.290,00 денари.
Средсувауа да се уплауау на жирп смеука брпј 300-0000035650-77 пувпрена вп
Кпмерцијална банка а.д. Скппје.
Демпкрауска пбнпва на Македпнија- ДПМ за избпр на членпви на Спвеупу изнпс
пд 12.000,00 денари
Средсувауа да се уплауау на жирп смеука брпј 320-1000226232-14 пувпрена вп
Ценурална кппперауивна банка а.д. Скппје.
Демпкрауска унија за инуеграципја- ДУИ за избпр на членпви на Спвеупу изнпс пд
7.755,00 денари
Средсувауа да се уплауау на жирп смеука брпј 280-1011024627-76 пувпрена вп
Алфа банка а.д. Скппје.
Спцијал демпкрауска унија – СДУ за избпр на Градпначалник на ппшуина Дпрче
Пеурпв изнпс пд 5.205,00 денари.
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Средсувауа да се уплауау на жирп смеука брпј 200002552247017 пувпрена вп
Суппанска банка а.д. Скппје.
Група Избираши “Ацп Вељанпски” за избпр на членпви на Спвеупу изнпс пд
11.595,00 денари.
Средсувауа да се уплауау на жирп смеука брпј 530-0108015708-79 пувпрена вп
Охридска банка а.д. Скппје.
Група Избираши “Mарјан Супјанпвски” за избпр на членпви на Спвеупу изнпс пд
9.255,00 денари.
Средсувауа да се уплауау на жирп смеука брпј 530-0108015689-39 пувпрена вп
Охридска банка а.д. Скппје
Група Избираши “Славпљуб Тпуиќ” за избпр на членпви на Спвеупу изнпс пд
7.530,00 денари.
Средсувауа да се уплауау на жирп смеука брпј 200-0025510720-56 пувпрена вп
Суппанска банка а.д. Скппје.
Група Избираши “Трајше Тплевски” за избпр на членпви на Спвеупу изнпс пд
6.465,00 денари
Средсувауа да се уплауау на жирп смеука брпј ________________ пувпрена вп
_________банка а.д. Скппје
Член 3
Одлукауа влегува вп сила псмипу ден пд денпу на пбјавуваое вп „Службен
Гласник на Опшуина Дпрче Пеурпв“.

Брпј 07-1926/9
пд 01.07.2013 гпдина
Скппје

СПВЕТ НА ППШТИНА ДПРЧЕ ПЕТРПВ
Преуседауел
Александар Супјкпски с.р.

