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

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување Заклучок за усвојување на Godi{na programa
za rabota na O.U.”Kuzman Josifovski-Pitu” 

vo u~ebnata 2012-2013 godina

1.Се објавува  Заклучокот  за усвојување на Godi{naта programa za rabota na 
O.U.”Kuzman Josifovski-Pitu”  vo u~ebnata 2012-2013 godina, донесен на седницата на 
Советот на Општина Кисела Вода, одржана на 14 септември 2012 година.

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

    Број 08-6622/1                 ГРАДОНАЧАЛНИК
        17.09.2012 година                        на Општина Кисела Вода
      С к о п ј е                Марјан Ѓорчев с.р. 
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Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 5/02) и член 34 од Статутот на Општина Кисела Вода („Службен гласник 
на Град Скопје“ бр. 8/2005 и Службен гласник на Општина Кисела Вода бр. 13/06), а во врска 
со член 35 точка 5 од Законот за основно образование  („Службен весник на Р.М.“ бр.103/08), 
Советот на Општина Кисела Вода на Четириесет и деветтата  пленарна седница одржана на 
14 септември 2012 година, донесе

З А К Л У Ч О К

за усвојување на Godi{na programa za rabota na
O.U.”Kuzman Josifovski-Pitu”   vo u~ebnata 2012-2013 godina

1.Се усвојува Godi{naта programa za rabota na O.U.”Kuzman Josifovski-Pitu”   vo 
u~ebnata 2012-2013 godina.

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

                   Број 07-6450/1                ПРЕТСЕДАТЕЛ
            14 септември 2012 година                       на Советот на Општина Кисела Вода
                      С к о п ј е                     Звонко Спасовски с.р.  
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 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 57 став 1  алинеа 3 од Статутот на 
Општина Кисела Вода („Службен гласник на Град Скопје“ бр. 8/05 и „Службен гласник на 
Општина Кисела Вода“ бр. 13/06), Градоначалникот на Општина Кисела Вода, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување Заклучок за усвојување на Godi{na programa 
za rabota na O.U.”Kiril Pej~inovi}” 

vo u~ebnata 2012-2013 godina

1.Се објавува  Заклучокот  за усвојување на Godi{naта programa za rabota na 
O.U.”Kiril Pej~inovi}” vo u~ebnata 2012-2013 godina,  донесен на седницата на Советот на 
Општина Кисела Вода, одржана на 14 септември 2012 година.

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

                    Број 08-6622/2              ГРАДОНАЧАЛНИК
                 17.09.2012 година                       на Општина Кисела Вода
                      С к о п ј е              Марјан Ѓорчев с.р. 



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

 

Broj 10 / Strana 6 17 Септември 2012

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник 
на РМ“ бр. 5/02) и член 34 од Статутот на Општина Кисела Вода („Службен гласник на Град Скопје“ 
бр. 8/2005 и Службен гласник на Општина Кисела Вода бр. 13/06), а во врска со член 35 точка 5 од 
Законот за основно образование  („Службен весник на Р.М.“ бр.103/08), Советот на Општина Кисела 
Вода на Четириесет и деветтата  пленарна седница одржана на 14 септември 2012 година, донесе

З А К Л У Ч О К

                         за усвојување на Godi{na programa za rabota na
                                  O.U.”Kiril Pej~inovi}” vo u~ebnata 2012-2013 godina

1 Се усвојува Godi{naта programa za rabota na  O.U.”Kiril Pej~inovi}” vo u~ebnata 
2012-2013 godina.

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

                       Број 07-6450/2     ПРЕТСЕДАТЕЛ
            14  септември 2012 година                        на Советот на Општина Кисела Вода
                         С к о п ј е           Звонко Спасовски  с.р.
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 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 57 став 1  алинеа 3 од Статутот на 
Општина Кисела Вода („Службен гласник на Град Скопје“ бр. 8/05 и „Службен гласник на 
Општина Кисела Вода“ бр. 13/06), Градоначалникот на Општина Кисела Вода , донесе 

     Р Е Ш Е Н И Е

за објавување Заклучок за усвојување на Godi{na 
programaza rabota na O.U.”Partenija Zografski”

 vo u~ebnata 2012-2013 godina

1.Се објавува  Заклучокот  за усвојување на Godi{naта programa za rabota na 
O.U.”Partenija Zografski” vo u~ebnata 2012-2013 godina, донесен на седницата на Советот 
на Општина Кисела Вода, одржана на 14 септември 2012 година.

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

                     Број 08-6622/3       ГРАДОНАЧАЛНИК
                17.09.2012 година                                  на Општина Кисела Вода
                       С к о п ј е                 Марјан Ѓорчев с.р.
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Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен 

весник на РМ“ бр. 5/02) и член 34 од Статутот на Општина Кисела Вода („Службен гласник 
на Град Скопје“ бр. 8/2005 и Службен гласник на Општина Кисела Вода бр. 13/06), а во врска 
со член 35 точка 5 од Законот за основно образование  („Службен весник на Р.М.“ бр.103/08), 
Советот на Општина Кисела Вода на Четириесет и деветтата пленарна седница одржана на 
14 септември 2012 година, донесе

З А К Л У Ч О К

             за усвојување на Godi{na programa za rabota na
                          O.U.”Partenija Zografski” vo u~ebnata 2012-2013 godina

1.Се  усвојува Godi{naта programa za rabota na O.U.”Partenija Zografski” vo 
u~ebnata 2012-2013 godina.

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

                     Број 07-6450/3                      ПРЕТСЕДАТЕЛ
             14 септември 2012 година                   на Советот на Општина Кисела Вода
                         С к о п ј е         Звонко Спасовски с.р.  
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 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 57 став 1  алинеа 3 од Статутот на 
Општина Кисела Вода („Службен гласник на Град Скопје“ бр. 8/05 и „Службен гласник на 
Општина Кисела Вода“ бр. 13/06), Градоначалникот на Општина Кисела Вода, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување Заклучок за усвојување на Godi{na programa
za rabota na O.U.”Nevena Georgieva-Duwa” vo u~ebnata 2012-2013 godina

1.Се објавува  Заклучокот  за усвојување на Godi{naта programa za rabota na 
O.U.”Nevena Georgieva-Duwa” vo u~ebnata 2012-2013 godina, донесен на седницата на 
Советот на Општина Кисела Вода, одржана на 14 септември 2012 година.

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

                       Број 08-6622/4      ГРАДОНАЧАЛНИК
                  17.09.2012 година                        на Општина Кисела Вода
                         С к о п ј е                Марјан Ѓорчев  с.р. 
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Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 5/02) и член 34 од Статутот на Општина Кисела Вода („Службен гласник 
на Град Скопје“ бр. 8/2005 и Службен гласник на Општина Кисела Вода бр. 13/06), а во врска 
со член 35 точка 5 од Законот за основно образование  („Службен весник на Р.М.“ бр.103/08), 
Советот на Општина Кисела Вода на Четириесет и деветтата  пленарна седница одржана на 
14 септември 2012 година, донесе

З А К Л У Ч О К

             за усвојување на Godi{na programa za rabota na
                          O.U.”Nevena Georgieva-Duwa” vo u~ebnata 2012-2013 godina

1.Се усвојува Godi{naта programa za rabota na   O.U.”Nevena Georgieva-Duwa” vo 
u~ebnata 2012-2013 godina.

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

                       Број 07-6450/4       ПРЕТСЕДАТЕЛ
             14 септември 2012 година                         на Советот на Општина Кисела Вода
                         С к о п ј е                 Звонко Спасовски с.р.   
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 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 57 став 1  алинеа 3 од Статутот на 
Општина Кисела Вода („Службен гласник на Град Скопје“ бр. 8/05 и „Службен гласник на 
Општина Кисела Вода“ бр. 13/06), Градоначалникот на Општина Кисела Вода , донесе 

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување Заклучок за усвојување на Godi{na programaza 
rabota na O.U.”Kuzman [apkarev” vo u~ebnata 2012-2013 godina

1.Се објавува  Заклучокот  за усвојување на Godi{naта programa za rabota na 
O.U.”Kuzman [apkarev” vo u~ebnata 2012-2013 godinа, донесен на седницата на Советот на 
Општина Кисела Вода, одржана на 14 септември 2012 година.

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

                         Број 08-6622/5         ГРАДОНАЧАЛНИК
                    17.09.2012 година                        на Општина Кисела Вода
                           С к о п ј е        Марјан Ѓорчев  с.р.  
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Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 5/02) и член 34 од Статутот на Општина Кисела Вода („Службен гласник 
на Град Скопје“ бр. 8/2005 и Службен гласник на Општина Кисела Вода бр. 13/06), а во врска 
со член 35 точка 5 од Законот за основно образование  („Службен весник на Р.М.“ бр.103/08), 
Советот на Општина Кисела Вода на Четириесет и деветтата  пленарна седница одржана на 
14 септември 2012 година, донесе

З А К Л У Ч О К

             за усвојување на Godi{na programa za rabota na
                             O.U.”Kuzman [apkarev” vo u~ebnata 2012-2013 godina
                          

1.Се усвојува Godi{nata  programa za rabota na O.U.”Kuzman [apkarev” vo u~ebnata 
2012-2013 godina.

   

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

                           Број 07-6450/5          ПРЕТСЕДАТЕЛ
                 14 септември 2012 година                    на Советот на Општина Кисела Вода
                            С к о п ј е                          Звонко Спасовски с.р. 
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 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 57 став 1  алинеа 3 од Статутот на 
Општина Кисела Вода („Службен гласник на Град Скопје“ бр. 8/05 и „Службен гласник на 
Општина Кисела Вода“ бр. 13/06), Градоначалникот на Општина Кисела Вода, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување Заклучок за усвојување на Godi{na programaza rabota
 na О.O.U.”Rajko @inzifov” vo u~ebnata 2012-2013 godina

1.Се објавува  Заклучокот  за усвојување на Godi{naта programa za rabota na 
О.O.U.”Rajko @inzifov” vo u~ebnata 2012-2013 godina, донесен на седницата на Советот на 
Општина Кисела Вода, одржана на 14 септември 2012 година.

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

                   Број 08-6622/6      ГРАДОНАЧАЛНИК
               17.09.2012 година                                   на Општина Кисела Вода
                      С к о п ј е                Марјан Ѓорчев  с.р. 
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Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 5/02) и член 34 од Статутот на Општина Кисела Вода („Службен гласник 
на Град Скопје“ бр. 8/2005 и Службен гласник на Општина Кисела Вода бр. 13/06), а во врска 
со член 35 точка 5 од Законот за основно образование  („Службен весник на Р.М.“ бр.103/08), 
Советот на Општина Кисела Вода на Четириесет и деветтата  пленарна седница одржана на 
14 септември 2012 година, донесе

З А К Л У Ч О К

 за усвојување на Godi{na programa za rabota na
             О.O.U.”Rajko @inzifov” vo u~ebnata 2012-2013 godina

                          

1.Се усвојува Godi{naта programa za rabota na О.O.U.”Rajko @inzifov” vo u~ebnata 
2012-2013 godina.

   

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

                    Број 07-6450/6       ПРЕТСЕДАТЕЛ
             14 септември 2012  година                       на Советот на Општина Кисела Вода
                       С к о п ј е             Звонко Спасовски  с.р.  



"Slu`ben glasnik na Op{tina Kisela Voda" Broj 10 / Strana 15 17 Септември 2012

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

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување Заклучок за усвојување на Godi{na programaza rabota na 
O.U.”Sv. Kliment Ohridski” vo u~ebnata 2012-2013 godina

1.Се објавува  Заклучокот  за усвојување на Godi{naта programa za rabota na O.U.”Sv. 
Kliment Ohridski” vo u~ebnata 2012-2013 godina, донесен на седницата на Советот на 
Општина Кисела Вода, одржана на 14 септември 2012 година.

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

                    Број 08-6622/7      ГРАДОНАЧАЛНИК
                17.09.2012 година                                  на Општина Кисела Вода
                       С к о п ј е                Марјан Ѓорчев с.р.   
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Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 5/02) и член 34 од Статутот на Општина Кисела Вода („Службен гласник 
на Град Скопје“ бр. 8/2005 и Службен гласник на Општина Кисела Вода бр. 13/06), а во врска 
со член 35 точка 5 од Законот за основно образование  („Службен весник на Р.М.“ бр.103/08), 
Советот на Општина Кисела Вода на Четириесет и деветтата  пленарна седница одржана на 
14 септември 2012 година, донесе

З А К Л У Ч О К

                           за усвојување на Godi{na programa za rabota na
                                        O.U.”Sv. Kliment Ohridski” vo u~ebnata 2012-2013 godina
                          

1.Се усвојува Godi{naта programa za rabota na O.U.”Sv. Kliment Ohridski” vo 
u~ebnata 2012-2013 godina.

   

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

                        Број 07-6450/7        ПРЕТСЕДАТЕЛ
             14 септември 2012 година                       на Советот на Општина Кисела Вода
                           С к о п ј е               Звонко Спасовски  с.р.
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 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 57 став 1  алинеа 3 од Статутот на 
Општина Кисела Вода („Службен гласник на Град Скопје“ бр. 8/05 и „Службен гласник на 
Општина Кисела Вода“ бр. 13/06), Градоначалникот на Општина Кисела Вода, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување Заклучок за усвојување на Godi{na programaza rabota na 
O.U.”Круме Кепески” vo u~ebnata 2012-2013 godina

1.Се објавува  Заклучокот  за усвојување на Godi{naта programa za rabota na 
O.U.”Круме Кепески” vo u~ebnata 2012-2013 godina, донесен на седницата на Советот на 
Општина Кисела Вода, одржана на 14 септември 2012 година.

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

                   Број 08-6622/8       ГРАДОНАЧАЛНИК
              17.09.2012 година                                    на Општина Кисела Вода
                     С к о п ј е                Марјан Ѓорчев  с.р.  
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Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 5/02) и член 34 од Статутот на Општина Кисела Вода („Службен гласник 
на Град Скопје“ бр. 8/2005 и Службен гласник на Општина Кисела Вода бр. 13/06), а во врска 
со член 35 точка 5 од Законот за основно образование  („Службен весник на Р.М.“ бр.103/08), 
Советот на Општина Кисела Вода на Четириесет и деветтата  пленарна седница одржана на 
14 септември 2012 година, донесе

З А К Л У Ч О К

за усвојување на Godi{na programa za rabota naO.U.”Круме Кепески”
vo u~ebnata 2012-2013 godina

                          

1.Се усвојува Godi{naта programa za rabota na O.U.”Круме Кепески” vo u~ebnata 2012-
2013 godina.

   

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

                     Број  07-6450/8     ПРЕТСЕДАТЕЛ
              14 септември 2012 година                      на Советот на Општина Кисела Вода
                        С к о п ј е            Звонко Спасовски  с.р.  
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 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 57 став 1  алинеа 3 од Статутот на 
Општина Кисела Вода („Службен гласник на Град Скопје“ бр. 8/05 и „Службен гласник на 
Општина Кисела Вода“ бр. 13/06), Градоначалникот на Општина Кисела Вода, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е

    за објавување Одлука за утврдување на Нацрт план за измена и
     дополна на  ДУП за нас.Кисела Вода МЗ 70, локалитет 2, блок 9 

Општина Кисела Вода – Скопје
плански период 2012-2017

1.Се објавува  Одлуката  за утврдување на Нацрт план за измена и дополна на ДУП за 
нас.Кисела Вода МЗ 70, локалитет 2, блок 9  Општина Кисела Вода Скопје плански период 
2012-2017, донесена на седницата на Советот на Општина Кисела Вода, одржана на 14 
септември 2012 година.

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

                  Број 08-6622/9       ГРАДОНАЧАЛНИК
              17.09.2012 година                                    на Општина Кисела Вода
                      С к о п ј е                 Марјан Ѓорчев  с.р.   
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Врз основа на член 22 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа (“Службен 
весник на РМ” бр. 5/02), член 34 од Статутот на Општина Кисела Вода (“Службен гласник на 
Град Скопје” бр. 8/05 и “Службен гласник на Општина Кисела Вода” бр. 13/2006), член 11, член 
17 став 6, член 24 став 2 и член 26 став 4 од Законот за просторно и урбанистичко планирање 
(“Службен весник на РМ” бр. 51/2005, 137/2007, 91/2009, 124/2010, 18/2011, 53/2011 и 60/2011), 
Советот на Општина Кисела Вода на четириесет и деветтата пленарна седница, одржана на 
14 септември 2012 година, донесе 

О  Д  Л  У  К  А

за утврдување на Нацрт план за измена и дополна на 
ДУП за нас.Кисела Вода МЗ 70, локалитет 2, блок 9 

Општина Кисела Вода – Скопје
плански период 2012-2017

Член 1

Со оваа Одлука се врши утврдување на Нацрт план за измена и дополна на Детален 
урбанистички план за нас.Кисела Вода МЗ 70, локалитет 2, блок 9, Општина Кисела Вода, 
плански период 2012-2017.

Член 2

 Планскиот опфат третиран во овој ДУП, со својата местоположба припаѓа на Општина 
Кисела Вода.
 Локалитетот е дефиниран со следните граници:
 - на североисток: осовина на улица «Ѓорѓи Димитров-Б», 
 - на југоисток: осовина на  улица «14-ти Декември»,

- на југозапад: по осовина на улица  “Димо Хаџи Димов” 
- на северозапад: по осовина на улица Франк Харкот Манинг

 
Во рамките на овие граници, површината на планскиот опфат изнесува 1,54 ха.
Според Генералниот урбанистички план на Град Скопје на просторот во границите 

на планскиот опфат на Детален урбанистички план за нас.Кисела Вода МЗ 70, локалитет 2, 
блок 9, Општина Кисела Вода – Скопје дефинирана е примарната сообраќаинфраструктура и 
намената на земјиштето вклучително и за предметниот плански опфат.

Група на класа на намена А
-домување во станбени згради: класа на намена А2

Член 3

          Нацртот на Деталниот урбанистички план содржи:
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А. ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ:

1. Вид на планот, назив на подрачјето на планскиот опфат, цел на планот и плански 
период

2. Географска и геодетска местоположба на подрачјето на планскиот опфат

 3. Текстуални одредби од извод од план од повисоко ниво  
 4. Планска програма
           5. Опис и образложение на планскиот концепт
 6. Опис и образложение на планските решенија за изградба

6.1   Плански опфат
6.2   Регулациона линија
6.3   Градежна парцела
6.4   Наменска употреба на земјиште
6.5   Градежна линија
6.6   Површина за градење
6.7   Максимална височина 
6.8   Процентот на изграденост
6.9   Коефициентот на искористеност
 6.10 Сообраќај

  6.11 Нивелмански план
  6.12 Комунална инфраструктура

  6.12.1 Водовод
              6.12.2 Фекална канализација

  6.12.3 Атмосферска канализација
  6.12.4 Електро-енергетски и ТТ приклучок, осветлување и 
  Гасовод

  6.13 Хортикултура и партер
 7.  Економско образложение
 8.  Мерки за заштита 

 8.1.  Мерки за заштита на културно наследство
8.2. Заштита на животна средина и природата

                8.2.1. Заштита на почвата и подземните води 
  8.2.2  Заштита од бучава
8.3  Мерки за заштита и спасување

 8.3.1. Заштита од природни и технолошки хаварии
8.3.2.  Мерки за заштита од урнатини
8.3.3. Мерки за заштита од пожар 

 9. Општи услови за изградба
 10. Посебни услови за изградба 
        
Б. НУМЕРИЧКИ ДЕЛ

 1. Нумерички показатели
 2. Билансни показатели
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В. ГРАФИЧКИ ДЕЛ

1. Регулационен  план                                                                    М=1: 1000
2. План на површини на градење                                                              М=1: 1000
3.
4.
5.

Сообраќаен и нивелациски план                                                          М=1: 1000
Инфраструктурен план                                                                             М=1: 1000
Синтезен план                                                                                               М=1: 1000

^len 4

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

^len 5

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

                          Број  07-6450/9          ПРЕТСЕДАТЕЛ
              14 септември 2012 година                       на Советот на Општина Кисела Вода
                            С к о п ј е              Звонко Спасовски  с.р.  
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 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 57 став 1  алинеа 3 од Статутот на 
Општина Кисела Вода („Службен гласник на Град Скопје“ бр. 8/05 и „Службен гласник на 
Општина Кисела Вода“ бр. 13/06), Градоначалникот на Општина Кисела Вода, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е

    за објавување Одлука за утврдување на Нацрт план за измена и дополна на
ДУП  “11 Октомври”,  блок 2, дел 2, општина Кисела Вода - Скопје 

плански период 2012 - 2017
 

1.Се објавува  Одлуката  за утврдување на Нацрт план за измена и дополна на ДУП  
“11 Октомври”,  блок 2, дел 2, општина Кисела Вода - Скопје плански период 2012 - 2017, 
донесена на седницата на Советот на Општина Кисела Вода, одржана на 14 септември 2012 
година.

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

                      Број 08-6622/10        ГРАДОНАЧАЛНИК
                  17.09.2012 година                        на Општина Кисела Вода
                           С к о п ј е              Марјан Ѓорчев  с.р.   
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Врз основа на член 22 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа (“Службен 
весник на РМ” бр. 5/02), член 34 од Статутот на Општина Кисела Вода (“Службен гласник на 
Град Скопје” бр. 8/05 и “Службен гласник на Општина Кисела Вода” бр. 13/2006), член 11, член 
17 став 6, член 24 став 2 и член 26 став 4 од Законот за просторно и урбанистичко планирање 
(“Службен весник на РМ” бр. 51/2005, 137/2007, 91/2009, 124/2010, 18/11, 53/11, 60/11) Советот 
на Општина Кисела Вода на Четириесет и деветтата пленарна седница одржана на 14 
септември 2012 година, донесе 

О  Д  Л  У  К  А

за утврдување на Нацрт план за измена и дополна на ДУП  “11 Октомври”,  
блок 2, дел 2, општина Кисела Вода - Скопје 

плански период 2012 - 2017

         Член 1

Со оваа Одлука се врши  утврдување на Нацрт план за измена и дополна на ДУП  “11 
Октомври”,  блок 2, дел 2, општина Кисела Вода – Скопје, плански период 2012 – 2017.

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 “Првомајска” 1,
 - на југоисток, осовина на улица “Лазар Димитров” ,
 - на југозапад, осовина на улица “Првомајска” и
 - на северозапад, осовина на улица “Михаил Чаков”.
Планскиот опфат зафаќа вкупна површина од 4,65 ха.

Член 3

          Нацртот на Деталниот урбанистички план содржи:

Документациона основа

А. Текстуален дел
1.Вовед
2.Географско и геодетско одредување на подрачјето на планскиот опфат 
3.историјат на планирањето и уредувањето на подрачјето планскиот опфат



"Slu`ben glasnik na Op{tina Kisela Voda" Broj 10 / Strana 25 17 Септември 2012

4.податоци природни чинители
  4.1. Микро клима
 4.2. Рељефни (морфолошки) карактеристики
 4.3.Сеизмика на просторот 
5. Податоци за создадените вредности
6. Инвертаризација
7. Инвертаризација на постојни споменични целини и градби од култутно-историско 
значење
8. Инвертаризација и снимање наизградена комунална инфраструктура
9. Инвертаризација на бесправно изградени објекти
10.Анализа на степен на реализација
11. Анализа на можностите за реализација на ДУП-от.
12. Извод од ДУП за дел од населба 11 Октомври, блок 2, дел 2, општина Кисела Вода

Б. Графички дел
                  Извод од ДУП за дел од населба 11 Октомври , блок 2, дел 2,општина Кисела 
Вода
                  Извод од ДУП за дел од населба 11 Октомври, блок  2, дел 2, општина Кисела 
Вода 
                  со граница на плански опфат
             1. Ажурирана геодетска подлога со граница на плански опфат
             2. Инвертаризација и снимање на изградениот градежен фонд и фкупната 
                 супраструктура
             3. Инвертаризација и снимка на бесправно изградени
             4. Инвертаризација и снимање на изградената комунална инфраструктура

Планска документација

А. Текстуален дел
1. Вид на планот, назив на подрачјето на планскиот опфат, цел на планот и плански период
2. Географска и геодетска местоположба на подрачјето на планскиот опфат
3. Текстуални одредби од извод од план од повисоко ниво
4. Планска програма
5. Опис и образложение на плански концепт
6. Опис и образложение на планските реченија за изградба
         6.1. плански опфат
         6.2. регулациона линија
         6.3. градежна парцела
         6.4. наменска употреба
         6.5. градежна линија
         6.6. површина за градење
         6.7. максимална височина
         6.8. процент на изграденост
         6.9. Коефициен на искористеност
         6.10. Сообраќај
         6.11. Нивелмански план
         6.12. Комунална инфраструктура
                6.12.1. Водовод
                6.12.2. Фекална канализација
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                6.12.3. Атмосферска канализација
                6.12.4. Електро-енергетски и ТТ приклучок, осветлување и гасовот
         6.13. Хортикултура и партер
7. Економско образложение
8. Мерки за заштита
         8.1. Мерки за заштита на културно наследство
         8.2. Заштита на животна средина и природа
                8.2.1. Заштита на почвата и подземните води
                8.2.2. Заштита од бучава
         8.3. Мерки за заштита и спасување
                8.3.1. Заштита од природни и технолошки хаварии
                8.3.2. Заштита за заштита од урнатини
                8.3.3. Мерки за заштита од пожар
9. Општи услови
10. Посебни услови

Б. Нумерички дел

                  1. Нумерички показатели
                   2. Билансни показатели

Б. Графички дел

             1. Регулационен план                                                                         М = 1: 1000
             2. План на површини на градење                                                      М = 1: 1000
             3. Сообраќаен и нивелационен план                                                 М = 1: 1000
             4. Синтезен план                                                                                 М = 1: 1000

^len 4

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

     ^len 5

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

                         Број  07-6450/10        ПРЕТСЕДАТЕЛ
                 14 септември 2012 година                    на Советот на Општина Кисела Вода
                             С к о п ј е                Звонко Спасовски с.р.   
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 57 став 1  алинеа 3 од Статутот на Општина Кисела 
Вода („Службен гласник на Град Скопје“ бр. 8/05 и „Службен гласник на Општина Кисела 
Вода“ бр. 13/06), Градоначалникот на Општина Кисела Вода, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е

 за објавување Одлука  за утврдување правен статус на бесправенобјект на КП 
3857 КО Кисела Вода 1 за кое може да се изврши вклопување на објектот

 во урбанистичко-планска документација ДУП за дел од МЗ “11 Октомври II”
  (југоисточна индустриска зона)“Кисела Вода,, Скопје, урбан блок 2 – јужен дел

 

1.Се објавува  Одлуката за утврдување правен статус на бесправен објект на КП 3857 
КО Кисела Вода 1 за кое може да се изврши  вклопување на објектот во урбанистичко-планска 
документација  ДУП за дел од МЗ “11 Октомври II”  (југоисточна индустриска зона)  “Кисела 
Вода” Скопје, урбан блок 2 – јужен дел, донесена на седницата на Советот на Општина Кисела 
Вода, одржана на 14 септември 2012 година.

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

                           Број 08-6622/11       ГРАДОНАЧАЛНИК
                      17.09.2012 година                                    на Општина Кисела Вода
                             С к о п ј е                 Марјан Ѓорчев с.р.  
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Врз основа на член 22 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа (“Службен 
весник на РМ” бр. 5/02), член 34 од Статутот на Општина Кисела Вода (“Службен гласник 
на Град Скопје” бр. 8/05 и “Службен гласник на Општина Кисела Вода” бр. 13/2006), член 
11, член 17 став 6, и член 2 став 1  алинеја  6 од Правилникот за стандарди за вклопување 
на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (,,Службен весник на РМ“ 
број 56/11) Советот на Општина Кисела Вода на Четириесет и деветтата пленарна седница, 
одржана на 14 септември  2012 година, донесе 

О Д Л У К А

за утврдување правен статус на бесправен објект 
на КП 3857 КО Кисела Вода 1 за кое може да се изврши вклопување на објектот во 

урбанистичко-планска документација ДУП за дел од МЗ “11 Октомври II” 
(југоисточна индустриска зона) “Кисела Вода”” Скопје, урбан блок 2 – јужен дел

  
Член 1

Во врска со поднесеното барања за утврдување на правен статус на бесправен објект, 
број уп.бр. 08-1986/1 од 26.05.2011 година, од страна на лицето Стојан Тасески, а кое се 
однесува на објект кој лежи на КП 3857 КО Кисела Вода 1, на ул. „Сава Ковачевиќ“ 1 бр. 81, 
од Скопје, Советот на Општина Кисела Вода констатира дека може да се изврши прекинување 
на станбена улица, дел од новопроектирана улица (ул. “14 Декември”), дадена во важечката 
планска документација, заради вклопување на бесправнот изградениот објект, согласно 
одредбите од членот 2,  став 1,  алинеја 6 од Правилникот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска документација (Службен весник на Република 
Македонија бр. 56/2011). 
                                                                                                                                                                                                                                                

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

Член 2

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

                    Број  07-6450/11     ПРЕТСЕДАТЕЛ
            14 септември 2012 година                       на Советот на Општина Кисела Вода
                        С к о п ј е           Звонко Спасовски  с.р.  
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 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 57 став 1  алинеа 3 од Статутот на 
Општина Кисела Вода („Службен гласник на Град Скопје“ бр. 8/05 и „Службен гласник на 
Општина Кисела Вода“ бр. 13/06), Градоначалникот на Општина Кисела Вода, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е

           за објавување Одлука  за утврдување правен статус набесправен објект 
на КП 3856 КО  Кисела Вода 1 за кое може да се документација ДУП за дел од

 МЗ “11 Октомври II”(југоисточна индустриска зона) “Кисела Вода”” Скопје,
урбан блок 2 – јужен дел

  
 

1.Се објавува  Одлуката за утврдување правен статус на бесправен објект на КП 3856 
КО  Кисела Вода 1 за кое може да се изврши вклопување на објектот во урбанистичко-планска 
документација ДУП за дел од МЗ “11 Октомври II” (југоисточна индустриска зона) “Кисела 
Вода”” Скопје, урбан блок 2 – јужен дел, донесена на седницата на Советот на Општина Кисела 
Вода, одржана на 14 септември 2012 година.

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

                         Број 08-6622/12                            ГРАДОНАЧАЛНИК
                     17.09.2012 година                            на Општина Кисела Вода
                              С к о п ј е         Марјан Ѓорчев  с.р. 
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Врз основа на член 22 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа (“Службен 
весник на РМ” бр. 5/02), член 34 од Статутот на Општина Кисела Вода (“Службен гласник на 
Град Скопје” бр. 8/05 и “Службен гласник на Општина Кисела Вода” бр. 13/2006), член 11, 
член 17 став 6, и член 2 став 1  алинеја  6 од Правилникот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска документација (Службен весник на РМ“ број 56/11) 
Советот на Општина Кисела Вода на Четириесет и деветтата пленарна седница, одржана на 
14 септември  2012 година донесе 

О Д Л У К А

    за утврдување правен статус на бесправен објект на КП 3856 КО Кисела Вода 1 за 
кое може да се изврши вклопување на објектот во урбанистичкопланска

документација ДУП за дел од МЗ “11 Октомври II”(југоисточна индустриска зона) 
“Кисела Вода”” Скопје, урбан блок 2 – јужен дел

  

Член 1

Во врска со поднесеното барања за утврдување на правен статус на бесправен објект, 
број уп.бр. 08-379/1 од 18.03.2011 година, од страна на лицето Крсто Јовески, а кое се 
однесува на објект кој лежи на КП 3856 КО Кисела Вода 1, на ул. „Сава Ковачевиќ“ 1 бр. 85, 
од Скопје, Советот на Општина Кисела Вода констатира дека може да се изврши прекинување 
на станбена улица, дел од новопроектирана улица (ул. “14 Декември”), дадена во важечката 
планска документација, заради вклопување на бесправнот изградениот објект, согласно 
одредбите од членот 2,  став 1,  алинеја 6 од Правилникот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска документација (Службен весник на Република 
Македонија бр. 56/2011). 

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

Член 2

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

                         Број  07-6450/12         ПРЕТСЕДАТЕЛ
                 14 септември 2012 година                       на Советот на Општина Кисела Вода
                             С к о п ј е                                   Звонко Спасовски с.р.
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 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 57 став 1  алинеа 3 од Статутот на 
Општина Кисела Вода („Службен гласник на Град Скопје“ бр. 8/05 и „Службен гласник на 
Општина Кисела Вода“ бр. 13/06), Градоначалникот на Општина Кисела Вода, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување Одлука  за  утврдување правен статус на
бесправен објект  на КП 5044 КО Кисела Вода 1 за кое може  да се

изврши вклопување на објектот во урбанистичко-планска документација 
  

 
  
 1.Се објавува  Одлуката за утврдување правен статус на бесправен објект  на КП 5044 КО 
Кисела Вода 1 за кое може  да се изврши вклопување на објектот во урбанистичко-планска 
документација , донесена на седницата на Советот на Општина Кисела Вода, одржана на 14 
септември 2012 година.

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

                        Број 08-6622/13          ГРАДОНАЧАЛНИК
                     17.09.2012 година                            на Општина Кисела Вода
                            С к о п ј е         Марјан Ѓорчев  с.р.   
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Врз основа на член 22 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа (“Службен 
весник на РМ” бр. 5/02), член 34 од Статутот на Општина Кисела Вода (“Службен гласник на 
Град Скопје” бр. 8/05 и “Службен гласник на Општина Кисела Вода” бр. 13/2006), член 11, 
член 17 став 6, и член 2 став 1  алинеја  6 од Правилникот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска документација (Службен весник на РМ“ број 56/11) 
Советот на Општина Кисела Вода на Четириесет и деветтата пленарна седница, одржана на 
14 септември 2012 година, донесе 

О Д Л У К А

за утврдување правен статус на бесправен објект 
на КП 5044 КО Кисела Вода 1 за кое може да се изврши вклопување на објектот во 

урбанистичко-планска документација 
  

Член 1

Во врска со поднесеното барања за утврдување на правен статус на бесправен објект 
со број уп.бр. 08-506/1 од 22.03.2011 година, од страна на лицето Ѓорѓи Митев и Марика 
Митева, а кое се однесува на објект кој лежи на КП 5044 КО Кисела Вода 1, на ул. „Сава 
Ковачевиќ“ 15 бр. 40Б, од Скопје, Советот на Општина Кисела Вода констатира дека може 
да се намали профилот на крак новопредвидена пристапната улица „Сава Ковачевиќ“-15 во 
делот на КП 5044 во урбанистичко-планска документација заради вклопување на бесправнот 
изградениот објект, согласно одредбите од членот 2,  став 1,  алинеја 6 од Правилникот за 
стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација 
(Службен весник на Република Македонија бр. 56/2011). 

                                                                                                                                                                                                                                                

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

Член 2

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

                    Број  07-6450/13     ПРЕТСЕДАТЕЛ
            14 септември 2012 година                         на Советот на Општина Кисела Вода
                       С к о п ј е               Звонко Спасовски с.р.  
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 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 57 став 1  алинеа 3 од Статутот на 
Општина Кисела Вода („Службен гласник на Град Скопје“ бр. 8/05 и „Службен гласник на 
Општина Кисела Вода“ бр. 13/06), Градоначалникот на Општина Кисела Вода, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување Одлука за утврдување правен статус на бесправен        
   објект на КП 3859 КО Кисела Вода 1 за кое може да се изврши вклопување на 

објектот во урбанистичко-планска документација
ДУП за дел од  МЗ “11 Октомври II” (југоисточна индустриска зона)

“Кисела Вода,, Скопје, урбан блок 2 – јужен дел

  
 

          1.Се објавува  Одлуката за  утврдување правен статус на бесправен  објект на КП 
3859 КО Кисела Вода 1 за кое може да се изврши вклопување на објектот во урбанистичко-
планска документација  ДУП за дел од  МЗ “11 Октомври II” (југоисточна индустриска зона)  
“Кисела Вода,, Скопје, урбан блок 2 – јужен дел, донесена на седницата на Советот на 
Општина Кисела Вода, одржана на 14 септември 2012 година.

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

                     Број 08-6622/14       ГРАДОНАЧАЛНИК
                 17.09.2012 година                         на Општина Кисела Вода
                         С к о п ј е                 Марјан Ѓорчев  с.р.  
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Врз основа на член 22 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа (“Службен 
весник на РМ” бр. 5/02), член 34 од Статутот на Општина Кисела Вода (“Службен гласник 
на Град Скопје” бр. 8/05 и “Службен гласник на Општина Кисела Вода” бр. 13/2006), член 
11, член 17 став 6, и член 2 став 1  алинеја  6 од Правилникот за стандарди за вклопување 
на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (,,Службен весник на РМ“ 
број 56/11) Советот на Општина Кисела Вода на Четириесет и деветтата пленарна седница, 
одржана на 14 септември  2012 година, донесе 

О Д Л У К А
за утврдување правен статус на бесправен објект на КП 3859

КО Кисела Вода 1 за кое може да се изврши вклопување на објектот
во урбанистичко-планска документација ДУП за дел од 
МЗ “11 Октомври II” (југоисточна индустриска зона)

“Кисела Вода,, Скопје, урбан блок 2 – јужен дел
  

Член 1

Во врска со поднесеното барања за утврдување на правен статус на бесправен објект, 
број уп.бр. 08-2938/1 од 24.06.2011 година, од страна на лицето Стојка Дишоска, а кое се 
однесува на објект кој лежи на КП 3859 КО Кисела Вода 1, на ул. „Сава Ковачевиќ“ 1 бр. 77, 
од Скопје, Советот на Општина Кисела Вода констатира дека може да се изврши прекинување 
на станбена улица, дел од новопроектирана улица (ул. “14 Декември”), дадена во важечката 
планска документација, заради вклопување на бесправнот изградениот објект, согласно 
одредбите од членот 2,  став 1,  алинеја 6 од Правилникот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска документација (Службен весник на Република 
Македонија бр. 56/2011). 

                                                                                                                                                                                                                                                

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

Член 2

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

                       Број  07-6450/14        ПРЕТСЕДАТЕЛ
               14 септември 2012 година                     на Советот на Општина Кисела Вода
                           С к о п ј е             Звонко Спасовски с.р.  
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 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 57 став 1  алинеа 3 од Статутот на 
Општина Кисела Вода („Службен гласник на Град Скопје“ бр. 8/05 и „Службен гласник на 
Општина Кисела Вода“ бр. 13/06), Градоначалникот на Општина Кисела Вода, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување Одлука за долгорочно задолжување кај Меѓународната            
БанказаОбнова и Развој (Светска Банка) преку Проектот

 за подобрување на општинските услуги(рехабилитација на улици)

  
          1.Се објавува  Одлуката за  долгорочно задолжување кај Меѓународната Банка за 
Обнова и Развој (Светска Банка) преку Проектот за подобрување на општинските услуги  
(рехабилитација на улици), донесена на седницата на Советот на Општина Кисела Вода, 
одржана на 14 септември 2012 година.

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

                      Број 08-6622/15       ГРАДОНАЧАЛНИК
                  17.09.2012 година                         на Општина Кисела Вода
                        С к о п ј е                 Марјан Ѓорчев с.р.  
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Врз основа на член 20 од Законот за финансирање на единиците на локалната 
самоуправа (“Службен весник на РМ” 61/04, 96/04, 67/07 и 156/09), член 36 став 1 и точка 15 од 
Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр 5/02) и член 4 од Законот за јавен 
долг (“Службен весник на РМ” 62/05 и 88/08) и член 34 ос 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 деветтата пленарна  седница 
одржана на  14 септември 2012 година, донесе

О Д Л У К А

за долгорочно задолжување кај Меѓународната Банка за Обнова и Развој (Светска Банка) 
преку Проектот за подобрување на општинските услуги

                                  (рехабилитација на улици)

Член 1
  Со оваа Одлука се дава согласност за задолжување на Општина Кисела Вода кај 
Меѓународната Банка за Обнова и Развој (Светска Банка) преку Проектот за подобрување на 
општинските услуги.

Член 2
Со цел подобрување на перформансите на општина Кисела Вода во делот на 

комуналните услуги, се одобрува долгорочно задолжување на општината со кредит во рамки 
на Проектот за подобрување на општинските услуги, финансиран со средства од Светска 
банка, во вкупен износ од 8.619.690,00 денари, за реализација на подпроекти на општина 
Кисела Вода, наведени редоследно:

-Рехабилитација на улиците: Лазар Димитров 1, Лазар Димитров 2, Кумановска, Петар 
Драпшин, Пера Јовановиќ, Крак 1, Крак 2, Стефан Верковиќ, Трајко Иванов, Лав Толстој 
1, Браќа Грим, Димитар Мирасчиев во нас. 11 Октомври.

Член 3
Задолжувањето ќе се реализира по пат на долгорочно препозајмување на средства 

од државата во рамки на средства обезбедени со Проектот за подобрување на општинските 
услуги (MSIP), под следните услови:

- каматна стапка шест месечен ЛИБОР за евро валута со варијабилен распон;
- грејс период од 3 години;
- рок на отплата 13 години.  

         Член 4
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на Општина Кисела Вода ”.

                      Број  07-6450/15        ПРЕТСЕДАТЕЛ
             14 септември 2012 година                          на Советот на Општина Кисела Вода
                          С к о п ј е                 Звонко Спасовски с.р.   
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 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 57 став 1  алинеа 3 од Статутот на 
Општина Кисела Вода („Службен гласник на Град Скопје“ бр. 8/05 и „Службен гласник на 
Општина Кисела Вода“ бр. 13/06), Градоначалникот на Општина Кисела Вода, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување Одлука за долгорочно задолжување кај Меѓународната Банка 
заОбнова и Развој (Светска Банка) преку Проектот

за подобрување на општинските услуги(набавка на работна машина и камион)

  1.Се објавува  Одлуката за  долгорочно задолжување кај Меѓународната Банка за 
Обнова и Развој (Светска Банка) преку Проектот за подобрување на општинските услуги  
(набавка на работна машина и камион), донесена на седницата на Советот на Општина 
Кисела Вода, одржана на 14 септември 2012 година.

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

                        Број 08-6622/16         ГРАДОНАЧАЛНИК
                    17.09.2012 година                           на Општина Кисела Вода
                           С к о п ј е        Марјан Ѓорчев  с.р.   
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Врз основа на член 20 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа 
(“Службен весник на РМ” 61/04, 96/04, 67/07 и 156/09), член 36 став 1 и точка 15 од Законот за локална 
самоуправа (“Службен весник на РМ” бр 5/02) и член 4 од Законот за јавен долг (“Службен весник на 
РМ” 62/05 и 88/08) и член 34 ос 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 деветтата пленарна  седница одржана на  14 септември 2012 година, донесе

О Д Л У К А

за долгорочно задолжување кај Меѓународната Банка за Обнова и Развој (Светска Банка) преку 
Проектот за подобрување на општинските услуги

(набавка на работна машина и камион)

Член 1

  Со оваа Одлука се дава согласност за задолжување на Општина Кисела Вода кај Меѓународната 
Банка за Обнова и Развој (Светска Банка) преку Проектот за подобрување на општинските услуги.

Член 2

Со цел подобрување на перформансите на општина Кисела Вода во делот на комуналните 
услуги, се одобрува долгорочно задолжување на општината со кредит во рамки на Проектот за 
подобрување на општинските услуги, финансиран со средства од Светска банка, во вкупен износ од 
7.380.000,оо денари, за реализација на подпроекти на општина Кисела Вода, наведени редоследно:

- набавка на Работна машина (ровокопач); и

- набавка на камион (тростран кипер).

Член 3

Задолжувањето ќе се реализира по пат на долгорочно препозајмување на средства од државата 
во рамки на средства обезбедени со Проектот за подобрување на општинските услуги (MSIP), под 
следните услови:

- каматна стапка шест месечен ЛИБОР за евро валута со варијабилен распон;
- грејс период од 3 години;
- рок на отплата 13 години.  

           Член 4

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

                       Број  07-6450/16          ПРЕТСЕДАТЕЛ
              14 септември 2012 година                         на Советот на Општина Кисела Вода
                           С к о п ј е       Звонко Спасовски  с.р.   
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 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 57 став 1  алинеа 3 од Статутот на 
Општина Кисела Вода („Службен гласник на Град Скопје“ бр. 8/05 и „Службен гласник на 
Општина Кисела Вода“ бр. 13/06), Градоначалникот на Општина Кисела Вода, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување Одлука за одобрување приоритет на Проектот 
”Реконструкција на ул. Ратко Митровиќ со крак на истата улица
 и крак на ул. Речиште во рурално подрачје со должина до 1 км

 во с. Драчево”
 

  1.Се објавува  Одлуката за  одобрување приоритет на Проектот ”Реконструкција на 
ул. Ратко Митровиќ со крак на истата улица и крак на ул. Речиште во рурално подрачје со 
должина до 1 км во с. Драчево”, донесена на седницата на Советот на Општина Кисела Вода, 
одржана на 14 септември 2012 година.

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

                    Број 08-6622/17       ГРАДОНАЧАЛНИК
                 17.09.2012 година                         на Општина Кисела Вода
                        С к о п ј е                Марјан Ѓорчев  с.р.  
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Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (“Службен 
весник на РМ” бр.5/02) и член 34 став 1 точка 42  од Статутот на Општина Кисела Вода 
(“Службен гласник на Град Скопје” бр.8/05 и Службен Гласник на Општина Кисела Вода 
бр.13/06), Советот на Општина Кисела Вода на Четириесет и деветтата пленарна седница 
одржана на 14 септември  2012 година, донесе

О Д Л У К А

за одобрување приоритет на Проектот ”Реконструкција на ул. Ратко Митровиќ со крак на 
истата улица и крак на ул. Речиште во рурално подрачје со должина до 1 км во с. Драчево”

Член 1

Со оваа Одлука се одобрува приоритет на Проектот ”Реконструкција на ул. Ратко 
Митровиќ со крак на истата улица и крак на ул. Речиште во рурално подрачје со должина до 1 
км во с. Драчево” на територија на Општина Кисела Вода.

Член 2

Реконструкцијата на улицата од член 1 од оваа Одлука ќе се реализира со средства од 
Агенцијата за финансиска подршка во земјоделството и руралниот развој на Р. Македонија 
– Програма за финансиска поддршка на руралниот развој за 2012 година мерка 3.2 ( 
Подобрување на квалитетот на животот во руралните средини) – Инвестиции за изградба и 
/ или реконструкција на селски улици ( вклучително и атмосферска канализација и пешачки 
елементи ) до 1 км.

 
Член 3

Градоначалникот на Општина Кисела Вода да донесе Решение за спроведување на 
оваа одлука.

Член 4

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

                       Број  07-6450/17             ПРЕТСЕДАТЕЛ
             14 септември 2012 година                           на Советот на Општина Кисела Вода
                           С к о п ј е                            Звонко Спасовски  с.р.  



"Slu`ben glasnik na Op{tina Kisela Voda" Broj 10 / Strana 41 17 Септември 2012

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

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување Одлука за  обезбедување на финансиски средства во    Буџетот на 
Општина Кисела Вода за 2013 година за реализација на Проектот ”Реконструкција  на 
ул. Ратко Митровиќ со крак на истата улица и крак на ул. Речиште во рурално подрачје 

со должина до 1 км во с. Драчево,,
 

 
1.Се објавува  Одлуката за  обезбедување на финансиски средства во    Буџетот на 

Општина Кисела Вода за 2013 година за реализација на Проектот ”Реконструкција  на ул. 
Ратко Митровиќ со крак на истата улица и крак на ул. Речиште во рурално подрачје со должина 
до 1 км во с. Драчево ”, донесена на седницата на Советот на Општина Кисела Вода, одржана 
на 14 септември 2012 година.

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

                       Број 08-6622/18       ГРАДОНАЧАЛНИК
                    17.09.2012 година                        на Општина Кисела Вода
                          С к о п ј е                 Марјан Ѓорчев  с.р. 
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Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (“Службен 
весник на РМ” бр.5/02) и член 34 став 1 точка 42  од Статутот на Општина Кисела Вода 
(“Службен гласник на Град Скопје” бр.8/05 и ,,Службен Гласник на Општина Кисела Вода,, 
бр.13/06), Советот на Општина Кисела Вода на Четириесет и деветтата пленарна седница 
одржана на 14 септември  2012 година, донесе

О Д Л У К А

за  обезбедување на финансиски средства во Буџетот на Општина Кисела
Вода за 2013 година за реализација на Проектот ”Реконструкција 

на ул. Ратко Митровиќ со крак на истата улица и крак на ул. Речиште во
рурално подрачје со должина до 1 км во с. Драчево ”

Член 1

Се задолжуваат Секторот за урбанизам и Секторот за финансиски прашања да обезбедат 
финсниски средства во Буџетот на Општина Кисела Вода за 2013 година за реализација на 
Проектот”Реконструкција на ул. Ратко Митровиќ со крак на истата улица и крак на ул. Речиште 
во рурано подрачје со должина до 1 км во с. Драчево” на територија на Општина Кисела Вода.

Член 2

 Реконструкцијата на улицата од член 1 од оваа Одлука ќе се реализира со средства 
од Агенцијата за финансиска подршка во земјоделството и руралниот развој на Р. Македонија 
– Програма за финансиска поддршка на руралниот развој за 2012 година мерка 3.2 ( 
Подобрување на квалитетот на животот во руралните средини) – Инвестиции за изградба и 
/ или реконструкција на селски улици ( вклучително и атмосферска канализација и пешачки 
елементи ) до 1 км.

Член 3

Согласно Програмата на Агенцијата за финасиска подршка на руралниот развој за 
2012 година со  мерка 3.2 предвидено е 100 % финансирање на Општина Кисела Вода за 
имплементација на проектот ”Реконструкција на ул. Ратко Митровиќ со крак на истата улица и 
крак на ул. Речиште во рурано подрачје со должина до 1 км во с. Драчево ”. 

По целосна имплементација на проектот, доставување на барање за исплата и по 
доставување на документација со која ќе се потврди дека инвестицијата е завршена согласно 
Договорот, Агенцијата за финансиска подршка во земјоделството и руралниот развој на Р. 
Македонија ќе изврши целосна рефундација на средствата.
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Член 4

Градоначалникот на Општина Кисела Вода да донесе Решение за спроведување на 
оваа Одлука.

Член 5

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

                        Број  07-6450/18     ПРЕТСЕДАТЕЛ
             14 септември 2012 година                        на Советот на Општина Кисела Вода
                          С к о п ј е            Звонко Спасовски  с.р.   
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 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 57 став 1  алинеа 3 од Статутот на 
Општина Кисела Вода („Службен гласник на Град Скопје“ бр. 8/05 и „Службен гласник на 
Општина Кисела Вода“ бр. 13/06), Градоначалникот на Општина Кисела Вода, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување Одлука  за одобрување на средства на
Карате клуб  Маваши

1.Се објавува  Одлуката  за одобрување на средства на Карате клуб  Маваши, донесена 
на седницата на Советот на Општина Кисела Вода, одржана на 14 септември 2012 година.

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

                 
                         Број 08-6622/19            ГРАДОНАЧАЛНИК
                        17.09.2012 година                                на Општина Кисела Вода
                              С к о п ј е                      Марјан Ѓорчев  с.р.  
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 Врз основа на член 36 став 1 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на 
РМ,, бр.5/02) а расправајќи по Барањето на Карате клуб Маваши број 07-6150/1 од 29.08.2012 
година, Советот на Општина Кисела Вода на Четириесет и деветтата пленарна седница 
одржана на 14 септември 2012 година, донесе

О Д Л У К А

за одобрување на средства на Карате клуб  Маваши

              Член 1

 Се прифаќа Барањето број 07-6150/1 од 29.08.2012 година и се одобрување парични 
средства во износ од 60.000,00 денари на Карате  клуб Маваши – за одржување на Меѓународен 
карате турнир – Маваши опен.
              Член 2

 Средствата  се обезбедени  од  Буџетот на Општина Кисела Вода за 2012 година – 
Програма ЛО –Спорт и рекреација во Проектот ,,Помагање на спортски клубови и здруженија,,..
      

Член 3

 За исплата на финансиските средства од член 1 на оваа Одлука, Решение ќе донесе 
Градоначалникот на Општина Кисела Вода.

              Член 4

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

                   

                        Број  07-6450/19     ПРЕТСЕДАТЕЛ
              14 септември 2012 година                     на Советот на Општина Кисела Вода
                          С к о п ј е            Звонко Спасовски  с.р.   
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С О Д Р Ж И Н А:

1.Заклучок за усвојување на Godi{na programа za rabota na O.U.”Kuzman Josifovski-Pitu”  
vo u~ebnata 2012-2013 godina;

2.Заклучок за усвојување на Godi{na programa za rabota na O.U.”Kiril Pej~inovi}” vo 
u~ebnata 2012-2013 godina;

3.Заклучок за усвојување на Godi{na programa za rabota na O.U.”Partenija Zografski” vo 
u~ebnata 2012-2013 godina;

4.Заклучок за усвојување на Godi{na programa za rabota na O.U.”Nevena Georgieva-Duwa” 
vo u~ebnata 2012-2013 godina;

5.Заклучок за усвојување на Godi{na programa za rabota na O.U.”Kuzman [apkarev” vo 
u~ebnata 2012-2013 godina;

6.Заклучок за усвојување на Godi{na programa za rabota na О.O.U.”Rajko @inzifov” vo 
u~ebnata 2012-2013 godina;

7.Заклучок за усвојување на Godi{na programa  za rabota na O.U.”Sv. Kliment Ohridski” vo 
u~ebnata 2012-2013 godina;

8.Заклучок за усвојување на Godi{na programa za rabota na O.U.”Круме Кепески” vo u~ebnata 
2012-2013 godina;

9.Одлука за утврдување на Нацрт план за измена и дополна на  ДУП за нас.Кисела Вода МЗ 
70, локалитет 2, блок 9 Општина Кисела Вода – Скопје
плански период 2012-2017;

10.Одлука за утврдување на Нацрт план за измена и дополна на ДУП  “11
Октомври”,  блок 2, дел 2, општина Кисела Вода - Скопје плански период 2012 – 2017;

11.Одлука  за утврдување правен статус на бесправен објект на КП 3857 КО Кисела Вода 1 за 
кое може да се изврши вклопување на објектот во урбанистичко-планска документација  ДУП 
за дел од МЗ “11 Октомври II”  (југоисточна индустриска зона)  “Кисела Вода,, Скопје, урбан 
блок 2 – јужен дел;

12.Одлука  за утврдување правен статус на бесправен објект на КП 3856 КО
Кисела Вода 1 за кое може да се изврши вклопување на објектот во
урбанистичко-планска  документација ДУП за дел од МЗ “11 Октомври II” (југоисточна 
индустриска зона) “Кисела Вода”” Скопје,  урбан блок 2 – јужен дел;

13.Одлука  за  утврдување правен статус на бесправен објект  на КП 5044 КО Кисела Вода 1 
за кое може  да се  изврши вклопување на објектот во урбанистичко-планска документација; 

14.Одлука за утврдување правен статус на бесправен  објект на КП 3859 КО Кисела Вода 1 за 
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кое може да се изврши вклопување на објектот во урбанистичко-планска документација  ДУП 
за дел од  МЗ “11 Октомври II” (југоисточна индустриска зона) “Кисела Вода,, Скопје, урбан 
блок 2 – јужен дел;

15.Одлука за долгорочно задолжување кај Меѓународната  Банка за Обнова и Развој (Светска 
Банка) преку Проектот  за подобрување на општинските услуги
(рехабилитација на улици);

16.Одлука за долгорочно задолжување кај Меѓународната  Банка за Обнова и Развој (Светска 
Банка) преку Проектот за подобрување на општинските услуги
(набавка на работна машина и камион);

17.Одлука за одобрување приоритет на Проектот ”Реконструкција на ул. Ратко Митровиќ со 
крак на истата улица и крак на ул. Речиште во рурално подрачје со должина до 1 км во с. 
Драчево”;

18.Одлука за  обезбедување на финансиски средства во    Буџетот на Општина Кисела Вода 
за 2013 година за реализација на Проектот ”Реконструкција  на ул. Ратко Митровиќ со крак на 
истата улица и крак на ул. Речиште во рурално подрачје со должина до 1 км во с. Драчево,,;

19.Одлука  за одобрување на средства на Карате клуб  Маваши;
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