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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен вес-
ник 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 Ки-
села Вода“ бр. 13/06), Градоначалникот на Општина Кисела Вода, донесе 

 Р Е Ш Е Н И Е

за објавување Одлука за воспоставување меѓуопштинска соработка
помеѓу Град Скопје и Општина Кисела Вода заради проектирање, 

изградба, користење, заштита и одржување на станбени и 
 сервисни улици на подрачјето на градот Скопје

што се наоѓаат во Општина Кисела Вода

 
 

1.Се објавува Одлуката за воспоставување меѓуопштинска соработка помеѓу Град Ско-
пје и Општина Кисела Вода заради проектирање,  изградба, користење, заштита и одржување 
на станбени и  сервисни улици на подрачјето на градот Скопје  што се наоѓаат во Општина 
Кисела Вода,  донесенa на седницата на Советот на Општина Кисела Вода, одржана на  26  
ноември  2014 година.

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

  
  Број 08-3449/1                               ГРАДОНАЧАЛНИК
2.12.2014 година                                                             на Општина Кисела Вода
      С к о п ј е                  Билјана Беличанец-Алексиќ с.р.  
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Врз основа на член 36, а во врска со член 14 од Законот за локална самоуправа (“Сл.
весник на Р.М” бр.05/02), и член 4 од Законот за меѓуопштинска соработка (“Сл.весник на 
Р.М”бр.79/09), член 13 од Статутот на Општина Кисела Вода („Службен гласник на Град Ско-
пје,, бр.08/05 и ,,Службен гласник на Општина Кисела Вода,, бр.13/06), Советот на Општина 
Кисела Вода, на Дваесет и втората  пленарна седница одржана на 26 ноември 2014 година, 
донесе

 О Д Л У К А

за воспоставување меѓуопштинска соработка помеѓу Град Скопје и
Општина Кисела Вода заради проектирање, изградба, користење, заштита и

одржување на станбени и сервисни улици на подрачјето на градот Скопје
 што се наоѓаат во Општина Кисела Вода

 
Член 1

Со оваа Одлука се воспоставува меѓуопштинска соработка помеѓу градот Скопје и 
Општина Кисела Вода, согласно која градот Скопје ги превзема проектирањето, изградбата, 
користењето, заштитата и одржувањето на сервисни и станбени улици на подрачјето на под-
рачјето на градот Скопје што се наоѓаат во Општина Кисела Вода и тоа:

- ул.Димитрие Чуповски, со технички број 7;
- ул.Павел Шатев, со технички број 254; 
- ул.Востаничка, со технички број 660; 
- ул.Михаил Чаков, со технички број 661, и
- ул.Димо Хаџи Димов, со технички број 725.

Член 2
За реализација на оваа одлука се овластува и задолжува Градоначалникот на Општина 

Кисела Вода  да склучи договор со Градоначалникот на Град Скопје, со кој ќе се воспостави 
меѓуопштинската соработка, во форма и содржина пропишана со Законот за меѓуопштинска 
соработка.

Член 3
Финансиските средства за проектирање, изградба, користење, заштита и одржување на 

станбените и сервисните улици на подрачјето на градот Скопје што се наоѓаат во Општина 
Кисела Вода, а кои се предмет на оваа одлука се обезбедуваат во Буџетот на Град Скопје.

Член 4
 Оваа Одлука стапува во сила со денот на објавувањето во ‘’Службен гласник на 
Општина Кисела Вода “.

         Број 07-222/3
26 ноември 2014 година                                       ПРЕТСЕДАТЕЛ
            С к о п ј е                     на Советот на општина Кисела Вода 
                                         Трајче Донев с.р.
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен вес-
ник 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 Ки-
села Вода“ бр. 13/06), Градоначалникот на Општина Кисела Вода, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување Одлука  за оттуѓување на патнички возила

 
 

1.Се објавува Одлуката  за оттуѓување на патнички возила,  донесенa на седницата на 
Советот на Општина Кисела Вода, одржана на  26  ноември  2014 година.

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

   Број 08-3449/2                               ГРАДОНАЧАЛНИК
2.12.2014 година                                                            на Општина Кисела Вода
      С к о п ј е                  Билјана Беличанец-Алексиќ с.р.  

"Slu`ben glasnik na Op{tina Kisela Voda"
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Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локална самоуправа (,,Службен 
весник на РМ” бр.5/02), член 34 став 1 точка 24 и 41, член 118 став 1 и член 119 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 Дваесет и втората 
пленарна седница одржана на 26 ноември 2014 година, донесе

О Д Л У К А

за оттуѓување на патнички возила

Член 1

 Се оттуѓуваат патничките возила:

1)  вид – ПАТНИЧКО, марка – ZASTAVA; тип – JUGO 55 KORAL; број на шасија 00978513; 
број на мотор – 1444895; година на производство -  1990 година; сила на моторот - 
40 KW (KS); работна зафатнина на моторот - 1116 см3; маса на празно возило - 790 
кг; места за седење - 5; форма или намена на каросеријата – LIMUZINA, со  боја на 
каросерија BELA 01,  со регистарски бр. SK 051 NO, сопственост на Општина Кисела 
Вода, и

2) вид – ПАТНИЧКО, марка – RENAULT; тип – TALIA PT 1.4; број на шасија 
VF1LBO30523716474; број на мотор – RO43631; година на производство -  2001 
година; сила на моторот - 55 KW (KS); работна зафатнина на моторот - 1390 см3; маса 
на празно возило - 940 кг; места за седење - 5; форма или намена на каросеријата 
– LIMUZINA, со боја на каросерија MET.SIVA  7F,  со регистарски бр. SK 037 KK, 
сопственост на Општина Кисела Вода.

Член 2

Патничките возила од точка 1 и 2 на член 1 од оваа Одлука да се отуѓат по пат на јавно 
наддавање. 

Со најдобриот понудувач да се склучи договор за купопродажба и истиот да се завери 
пред нотар.

Секторот за финансиски прашања врз основа на договорот од став 2 на овој член да из-
врши книговодствено отпишување на предметните возила од член 1 на оваа Одлука.

Член 3

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

Член 4
 

Со донесување на оваа Одлука престанува да важи Одлуката за оттуѓување на патнички 
возила и набавка на нови патнички возила Број 07-5415/17 од 20 септември 2011 година, до-
несена од Советот на Општина Кисела Вода.
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Член 5

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во ,,Службен гласник 
на Општина Кисела Вода”.

         Број 07-222/4                                          ПРЕТСЕДАТЕЛ
26 ноември 2014 година                                           на Советот на Општина Кисела Вода
          С к о п ј е                     Трајче Донев с.р.

"Slu`ben glasnik na Op{tina Kisela Voda"
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Врз  основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа  („Службен вес-
ник 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 Ки-
села Вода“ бр. 13/06), Градоначалникот на Општина Кисела Вода, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
  

за објавување Заклучок за усвојување  Квартални извештаи К1,К2 и К3 за    
третиот квартал од 2014 година – К1-кваратлен извештај за извршување на 
Буџетот на Општина Кисела Вода  за извештајниот период (кумулативно) за    
квартал од 01.01.2014 година  до 30.09.2014 година ; -К2-квартален извештај
за достасани ненамирени обврски на Општина Кисела Вода, -К3-квартален   
извештај за промените на состојбата за секое задолжување на општините и 

јавните претпријатија основани од општините

1.Се објавува Заклучокот за усвојување на Кварталните извештаи К1,К2 и К3 за третиот 
квартал од 2014 година – К1-кваратлен извештај за извршување на Буџетот на Општина Кисе-
ла Вода за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 01.01.2014 година до 30.09.2014 
година ; -К2-квартален извештај за достасани ненамирени обврски на Општина Кисела Вода, 
-К3-квартален извештај за промените на состојбата за секое задолжување на општините и 
јавните претпријатија основани од општините,  донесен на седницата на Советот на Општина 
Кисела Вода, одржана на  26 ноември  2014 година.

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

   Број 08-3449/3                                                    ГРАДОНАЧАЛНИК
2.12.2014 година                                                       на Општина Кисела Вода 
      С к о п ј е                                 Билјана Беличанец-Алексиќ с.р.
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Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на Репу-
блика Македонија,,бр.5/02), член 104 став 3 од Статутот на Општина Кисела Вода (,,Службен 
гласник на Град Скопје,, бр.8/05 и ,,Службен гласник на Општина Кисела Вода,, бр.13/06), а 
во врска со член 32 став 2 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоу-
права (,,Службен весник на Република Македонија,, бр.61/04, 96/04 и 67/07) расправајќи по 
Кварталните извештаи К1,К2 и К3 за третиот квартал од 2014 година – К1-кваратлен извештај 
за извршување на Буџетот на Општина Кисела Вода за извештајниот период (кумулативно) 
за квартал од 01.01.2014 година до 30.09.2014 година ; -К2-квартален извештај за достасани 
ненамирени обврски на Општина Кисела Вода, -К3-квартален извештај за промените на со-
стојбата за секое задолжување на општините и  јавните претпријатија основани од општини-
те, Советот на Општина Кисела Вода на Дваесет и втората пелнарна седница одржана на 26 
ноември 2014 година, донесе 

З А К Л У Ч О К

за усвојување  Квартални извештаи К1,К2 и К3 за третиот квартал
од 2014 година – К1-кваратлен извештај за извршување на Буџетот

на Општина Кисела Вода   за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 
01.01.2014 година до 30.09.2014 година; -К2-квартален

извештај за достасани ненамирен обврски на Општина Кисела Вода,
-К3-квартален извештај за промените на состојбата за секое задолжување

на општините и јавните претпријатија основани од општините

1.Се усвојуваат Кварталните извештаи К1,К2 и К3 за третиот квартал од 2014 година – 
К1-кваратлен извештај за извршување на Буџетот на Општина Кисела Вода   за извештајниот 
период (кумулативно) за       квартал од 01.01.2014 година до 30.09.2014 година; -К2-квартален 
извештај за достасани ненамирен обврски на Општина Кисела Вода, -К3-квартален извештај 
за промените на состојбата за секое задолжување на општините и јавните претпријатија ос-
новани од општините.

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

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

гласник на Општина Кисела Вода,,.

         Број 07-222/5                                       ПРЕТСЕДАТЕЛ
26 ноември 2014 година                                          на Советот на Општина Кисела Вода
           С к о п ј е                   Трајче Донев с.р.
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен вес-
ник 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 Ки-
села 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
за кој може да се изврши вклопување на објекти во градежна парцела 9.41 

во ДУП Црниче – дел 2

1.Се објавува Одлуката за утврдување правен статус на бесправен објект за кој може да 
се изврши вклопување на објекти во градежна парцела 9.41  во ДУП Црниче – дел 2,  донесе-
нa на седницата на Советот на Општина Кисела Вода, одржана на  26  ноември  2014 година.

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

  Број 08-3449/4                              ГРАДОНАЧАЛНИК
2.12.2014 година                                                 на Општина Кисела Вода
       С к о п ј е                 Билјана Беличанец-Алексиќ с.р.  
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Врз основа на член 22 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа (“Службен вес-
ник 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) и член 10, став 4 
од Законот за постапување со бесправно изградени објекти (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 23/2011, 54/2001, 155/2012,  72/2013 и 44/2014) и член 2 став 1 алинеја 5 и 
член 2 став 3 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урба-
нистичко планска документација (“Службен весник на РМ“ број 56/11 и 162/2012), Советот на 
Општина Кисела Вода на Дваесет и втората пленарна седница, одржана на 26 ноември  2014 
година донесе 

О Д Л У К А

за утврдување правен статус на бесправен објект
за кој може да се изврши вклопување на објекти во градежна парцела 9.41 

во ДУП Црниче – дел 2

Член 1

Се донесува одлука за утврдување на правен статус на бесправни објекти со намена 
димување во станбени куќи изградени во градежна парцела 9.41 од ДУП Црниче – дел 2 со 
адреса на ул. “Банско” бр. 18б, на КП 1431/2 и КП 1428 од К.О. Кисела Вода 1 дека може да 
се изврши вклопување на објектите во урбанистичко-планска документација за Четврт Ј Реон 
Ј20.02 – Општина Кисела Вода, каде ќе се изврши усогласување на намените на објектите 
и земјиштето во согласност членот 2, став 1, алинеја 5 и членот 3 став 3 од Правилникот 
за стандарди за вклопување на бесправен објект во урбанистичко планска документација 
(Службен весник на Република Македонија бр. 56/2011 и 162/2012).
        

Бесправно изградените објекти од став 1 од овој член во ново изработената урбанис-
тичко планска документација ќе се потврдат со формирање на посебни градежни парцели со 
основна намена домување во станбени куќи (А1).          
                                                                                                                                                             

Член 2

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

         Број 07-222/6                                             ПРЕТСЕДАТЕЛ
26 ноември 2014 година                                           на Советот на Општина Кисела Вода
           С к о п ј е                                  Трајче Донев с.р.

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

 

Broj 14 / Strana 10 02 Декември 2014



Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен вес-
ник 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 Ки-
села 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 за кој може да се изврши вклопување 

на објекти во градежна парцела 9.51 во ДУП Црниче – дел 2

1.Се објавува Одлуката  за утврдување правен статус на  бесправен објект за кој може 
да се изврши вклопување  на објекти во градежна парцела 9.51 во ДУП Црниче – дел 2, до-
несенa на седницата на Советот на Општина Кисела Вода, одржана на  26  ноември  2014 
година.

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

    Број 08-3449/5                                   ГРАДОНАЧАЛНИК
2.12.2014 година                                                      на Општина Кисела Вода
        С к о п ј е                      Билјана Беличанец-Алексиќ с.р.  

"Slu`ben glasnik na Op{tina Kisela Voda" Broj 14 / Strana 11 02 Декември 2014



Врз основа на член 22 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа (“Службен вес-
ник 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) и член 10, став 4 
од Законот за постапување со бесправно изградени објекти (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 23/2011, 54/2001, 155/2012,  72/2013 и 44/2014) и член 2 став 1 алинеја 5 и 
член 2 став 3 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урба-
нистичко планска документација (“Службен весник на РМ“ број 56/11 и 162/2012), Советот на 
Општина Кисела Вода на Дваесет и втората пленарна седница, одржана на 26 ноември  2014 
година донесе: 

О Д Л У К А

за утврдување правен статус на бесправен објект
за кој може да се изврши вклопување на објекти во градежна парцела 9.51 

во ДУП Црниче – дел 2

Член 1

Се донесува одлука за утврдување на правен статус на бесправни објекти со намена 
димување во станбени куќи изградени во градежна парцела 9.51 од ДУП Црниче – дел 2 
со адреса на ул. “Банско” бр. 6, на КП 1437 од К.О. Кисела Вода 1 дека може да се изврши 
вклопување на објектите во урбанистичко-планска документација за Четврт Ј Реон Ј20.03 – 
Општина Кисела Вода, каде ќе се изврши усогласување на намените на објектите и земјиш-
тето во согласност членот 2, став 1, алинеја 5 и членот 3 став 3 од Правилникот за стандарди 
за вклопување на бесправен објект во урбанистичко планска документација (Службен весник 
на Република Македонија бр. 56/2011 и 162/2012).
        

Бесправно изградените објекти од став 1 од овој член во ново изработената урбанис-
тичко планска документација ќе се потврдат со формирање на посебни градежни парцели со 
основна намена домување во станбени куќи (А1).          
                                                                                                                                                             

Член 2

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

        Број 07-222/7                                           ПРЕТСЕДАТЕЛ
26 ноември 2014 година                                           на Советот на Општина Кисела Вода
         С к о п ј е                               Трајче Донев с.р.

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

 

Broj 14 / Strana 12 02 Декември 2014



 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен вес-
ник 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 Ки-
села 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 за кој може да се изврши вклопување на објекти

во градежна парцела 1.14 од ДУП Стакларница - Пинтија
 

1.Се објавува Одлуката  за   утврдување правен статус на  бесправен објект за кој може 
да се изврши вклопување на објекти во градежна парцела 1.14 од ДУП Стакларница - Пин-
тија, донесенa на седницата на Советот на Општина Кисела Вода, одржана на  26  ноември  
2014 година.

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

   Број 08-3449/6                                 ГРАДОНАЧАЛНИК
2.12.2014 година                                                     на Општина Кисела Вода
      С к о п ј е                      Билјана Беличанец-Алексиќ с.р. 

"Slu`ben glasnik na Op{tina Kisela Voda" Broj 14 / Strana 13 02 Декември 2014



Врз основа на член 22 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа (“Службен вес-
ник 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) и член 10, став 4 од 
Законот за постапување со бесправно изградени објекти (“Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 23/2011, 54/2001, 155/2012,  72/2013 и 44/2014) и член 2 став 1 алинеја 5 и член 
2 став 3 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко 
планска документација (“Службен весник на РМ“ број 56/11, 162/2012, 95/2013 и 109/2014), 
Советот на Општина Кисела Вода на Дваесет и втората пленарна седница, одржана на 26 
ноември  2014 година донесе: 

О Д Л У К А

за утврдување правен статус на бесправен објект
за кој може да се изврши вклопување на објекти во градежна парцела 1.14

од ДУП Стакларница - Пинтија

Член 1

Се донесува одлука за утврдување на правен статус на бесправн објект со намена Г3 (сер-
виси) изграден на градежна парцела 1.14 од ДУП Стакларница - Пинтија со адреса на 
ул. “Првомајска” бб, на КП 2146/13 од К.О. Горно Лисиче Градежен, дека може да се из-

врши вклопување на објектот во урбанистичко-планска документација за Реон Ј, Градска 
четврт Ј19 – Општина Кисела Вода, Скопје, каде ќе се изврши усогласување на намените на 
објектите и земјиштето во согласност членот 2, став 1, алинеја 5 и член 2 став 3 од Правил-
никот за стандарди за вклопување на бесправен објект во урбанистичко планска документа-

ција (Службен весник на Република Македонија бр. 56/2011 и 162/2012).
        

Бесправно изградениот објект од став 1 од овој член во ново изработената урбанистичко 
планска документација ќе се потврди со формирање на градежна парцела со основна намена 
сервиси (Г3).          
                                                                                                                                                             

Член 2

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

        Број 07-222/8                                        ПРЕТСЕДАТЕЛ
26 ноември 2014 година                                           на Советот на Општина Кисела Вода
          С к о п ј е                   Трајче Донев с.р.

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

 

Broj 14 / Strana 14 02 Декември 2014



Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен вес-
ник 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 Ки-
села 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
за кој може да се изврши вклопување на објекти во градежна парцела 8.6 

во ДУП Изменување и дополнување на ДУП Бирарија 
дел од Блок 8, Општина Кисела Вода

 

1.Се објавува Одлуката  за  утврдување правен статус на бесправен објект за кој може 
да се изврши вклопување на објекти во градежна парцела 8.6  во ДУП Изменување и допол-
нување на ДУП Бирарија  дел од Блок 8, Општина Кисела Вода, донесенa на седницата на 
Советот на Општина Кисела Вода, одржана на  26  ноември  2014 година.

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

  Број 08-3449/7                             ГРАДОНАЧАЛНИК
2.12.2014 година                                                 на Општина Кисела Вода
     С к о п ј е                  Билјана Беличанец-Алексиќ с.р.

"Slu`ben glasnik na Op{tina Kisela Voda" Broj 14 / Strana 15 02 Декември 2014



Врз основа на член 22 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа (“Службен вес-
ник 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) и член 10, став 4 
од Законот за постапување со бесправно изградени објекти (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 23/2011, 54/2001, 155/2012,  72/2013 и 44/2014) и член 2 став 1 алинеја 5 и 
членот 3 став 3 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урба-
нистичко планска документација (“Службен весник на РМ“ број 56/11 и 162/2012), Советот на 
Општина Кисела Вода на Дваесет и втората пленарна седница, одржана на 26 ноември  2014 
година, донесе 

О Д Л У К А

за утврдување правен статус на бесправен објект
за кој може да се изврши вклопување на објекти во градежна парцела 8.6 

во ДУП Изменување и дополнување на ДУП Бирарија 
дел од Блок 8, Општина Кисела Вода

Член 1

Се донесува одлука за утврдување на правен статус на бесправни објекти со намена до-
мување во станбени куќи изградени во ДУП Изменување и дополнување на ДУП Бирарија 
дел од Блок 8 со адреса на ул. “474” бр. 13, на КП 465 К.О. Кисела Вода 1 дека може да се 
изврши вклопување на објектите во урбанистичко-планска документација за Реон Ј, Градска 
четврт Ј20, Блок Ј20.04 – Општина Кисела Вода, Скопје, каде ќе се изврши усогласување на 
намените на објектите и земјиштето во согласност членот 2, став 1, алинеја 5 и членот 3 став 
3 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправен објект во урбанистичко планска 
документација (Службен весник на Република Македонија бр. 56/2011 и 162/2012).
        

Бесправно изградените објекти од став 1 од овој член во ново изработената урбанис-
тичко планска документација ќе се потврдат со формирање на посебни градежни парцели со 
основна намена домување во станбени куќи (А1).          
                                                                                                                                                             

Член 2

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

         Број 07-222/9                                          ПРЕТСЕДАТЕЛ
26 ноември 2014 година                                           на Советот на Општина Кисела Вода
           С к о п ј е                     Трајче Донев с.р.

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

 

Broj 14 / Strana 16 02 Декември 2014



 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен вес-
ник 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 Ки-
села 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
за кој може да се изврши вклопување на објекти во градежна парцела 17.19  во ДУП Црниче 

– дел 2
 

1.Се објавува Одлуката  за  утврдување правен статус на бесправен објект за кој може 
да се изврши вклопување на објекти во градежна парцела 17.19  во ДУП Црниче – дел 2, 
донесенa на седницата на Советот на Општина Кисела Вода, одржана на  26  ноември  2014 
година.

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

  Број 08-3449/8                              ГРАДОНАЧАЛНИК
2.12.2014 година                                                  на Општина Кисела Вода
       С к о п ј е                  Билјана Беличанец-Алексиќ с.р.  

"Slu`ben glasnik na Op{tina Kisela Voda" Broj 14 / Strana 17 02 Декември 2014



Врз основа на член 22 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа (“Службен вес-
ник 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) и член 10, став 4 
од Законот за постапување со бесправно изградени објекти (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 23/2011, 54/2001, 155/2012,  72/2013 и 44/2014) и член 2 став 1 алинеја 5 и 
членот 3 став 3 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урба-
нистичко планска документација (“Службен весник на РМ“ број 56/11 и 162/2012), Советот на 
Општина Кисела Вода на Дваесет и втората пленарна седница, одржана на 26 ноември 2014 
година,  донесе 

О Д Л У К А

за утврдување правен статус на бесправен објект
за кој може да се изврши вклопување на објекти во градежна парцела 17.19 

во ДУП Црниче – дел 2

Член 1

Се донесува одлука за утврдување на правен статус на бесправни објекти со намена 
домување во станбени куќи изградени во градежна парцела 17.19 од ДУП Црниче – дел 2 со 
адреса на ул. “Наум Охридски” бр. 23, на КП 1365/1, КП 1365/2 КП 1365/3 и КП 1365/5) од К.О. 
Кисела Вода 1 дека може да се изврши вклопување на објектите во урбанистичко-планска до-
кументација за Реон Ј, Градска четврт Ј20, Блок Ј20.04 – Општина Кисела Вода, Скопје, каде 
ќе се изврши усогласување на намените на објектите и земјиштето во согласност членот 2, 
став 1, алинеја 5 и членот 3 став 3 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправен 
објект во урбанистичко планска документација (Службен весник на Република Македонија бр. 
56/2011 и 162/2012).
        

Бесправно изградените објекти од став 1 од овој член во ново изработената урбанис-
тичко планска документација ќе се потврдат со формирање на посебни градежни парцели со 
основна намена домување во станбени куќи (А1).          
                                                                                                                                                             

Член 2

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

        Број 07-222/10                              ПРЕТСЕДАТЕЛ
26 ноември 2014 година                                          на Советот на Општина Кисела Вода
            С к о п ј е                    Трајче Донев с.р.

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

 

Broj 14 / Strana 18 02 Декември 2014



 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен вес-
ник 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 Ки-
села 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
за кој може да се изврши вклопување на објекти во градежна парцела 4.106 

во ДУП Измена и дополна на ДУП Пржино 2, Општина Кисела Вода
 

1.Се објавува Одлуката  за  утврдување правен статус на бесправен објект за кој може 
да се изврши вклопување на објекти во градежна парцела 4.106  во ДУП Измена и дополна на 
ДУП Пржино 2, Општина Кисела Вода, донесенa на седницата на Советот на Општина Кисела 
Вода, одржана на  26  ноември  2014 година.

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

  Број 08-3449/9                              ГРАДОНАЧАЛНИК
2.12.2014 година                                                  на Општина Кисела Вода
      С к о п ј е                 Билјана Беличанец-Алексиќ с.р.  
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Врз основа на член 22 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа (“Службен вес-
ник 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) и член 10, став 4 
од Законот за постапување со бесправно изградени објекти (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 23/2011, 54/2001, 155/2012,  72/2013 и 44/2014) и член 2 став 1 алинеја 5 и 
членот 3 став 3 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урба-
нистичко планска документација (“Службен весник на РМ“ број 56/11 и 162/2012), Советот на 
Општина Кисела Вода на Дваесет и втората пленарна седница, одржана на 26 ноември 2014 
година,  донесе 

О Д Л У К А

за утврдување правен статус на бесправен објект
за кој може да се изврши вклопување на објекти во градежна парцела 4.106 

во ДУП Измена и дополна на ДУП Пржино 2, Општина Кисела Вода

Член 1

Се донесува одлука за утврдување на правен статус на бесправни објекти со намена до-
мување во станбени куќи изградени во ДУП Измена и дополна на ДУП Пржино 2, Општина 
Кисела Вода со адреса на ул. “Милан Мијалковиќ” бр.42, на КП1997, КП1998 и КП1999 К.О. 
Кисела Вода 1 дека може да се изврши вклопување на објектите во урбанистичко-планска до-
кументација за Реон Ј, Градска четврт Ј20, Блок Ј20.01 – Општина Кисела Вода, Скопје, каде 
ќе се изврши усогласување на намените на објектите и земјиштето во согласност членот 2, 
став 1, алинеја 5 и членот 3 став 3 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправен 
објект во урбанистичко планска документација (Службен весник на Република Македонија бр. 
56/2011 и 162/2012).
        

Бесправно изградените објекти од став 1 од овој член во ново изработената урбанис-
тичко планска документација ќе се потврдат со формирање на посебни градежни парцели со 
основна намена домување во станбени куќи (А1).          
                                                                                                                                                             

Член 2

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

        Број 07-222/11                               ПРЕТСЕДАТЕЛ
26 ноември 2014 година                                          на Советот на Општина Кисела Вода
           С к о п ј е                     Трајче Донев с.р.
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 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен вес-
ник 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 Ки-
села Вода“ бр. 13/06), Градоначалникот на Општина Кисела Вода, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување Програма (Ф) урбано планирање 
на Општина Кисела Вода за 2015 година

 

1.Се објавува Програмата (Ф) урбано планирање  на Општина Кисела Вода за 2015 го-
дина, донесенa на седницата на Советот на Општина Кисела Вода, одржана на  26  ноември  
2014 година.

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

 Број 08-3449/10                              ГРАДОНАЧАЛНИК
2.12.2014 година                                                 на Општина Кисела Вода
     С к о п ј е                 Билјана Беличанец-Алексиќ  с.р.  
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Врз основа на член 22 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа (“Службен вес-
ник 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. 13/06), а во врска со член 
15 став 1 точка 1 од Законот за Град Скопје (“Службен весник на РМ” бр. 55/04), член 7, 15-а, 
17 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Службен весник на РМ” бр. 51/2005, 
137/2007, 91/2009, 124/2010, 18/2011, 53/2011, 144/2012, 55/2013, 163/2012 и 42/2014), и член 
45 и 46 од Законот за градежно земјиште (“Службен весник на РМ” бр. 17/2011, 53/2011, 
144/2012, 25/2013, 137/2013 и 163/2013), Советот на Општина Кисела Вода на Дваесет и вто-
рата пленарна седница, одржана на 26 ноември 2014 година, донесе 

П Р О Г Р А М А
(Ф)

УРБАНО ПЛАНИРАЊЕ НА ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА 
ЗА 2015 ГОДИНА

I. НАДЛЕЖНОСТА Ф УРБАНО ПЛАНИРАЊЕ НА ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА ЗА 2015 
ГОДИНА ГИ СОДРЖИ СЛЕДНИТЕ ПОДПРОГРАМИ

- Ф1   Урбанистичко планирање, приоритетна изработка на урбанистички планови и 
урбанистичко планирање за вклопување на бесправно изградените објекти

- Подпрограмата Ф10 Утврдување на потреба за поставување на урбана опрема и за 
условите, начинот и постапката за издавање на одобрение за поставување на урбана 
опрема територијата на Општина Кисела Вода 

- Ф2   Подпрограма за работа во областа на располагање со градежното земјиште во 
сопственост на Република Македонија на подрачјето на општина Кисела Вода 

- ФА  Уредување на градежно земјиште (капитални трошоци)

II. Образложение на програмите по видови и расходи

П О Д П Р О Г Р А М А
( Ф1 )

УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ, ПРИОРИТЕТНА ИЗРАБОТКА НА 
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ ЗА 

ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНО ИЗГРАДЕНИ ОБЈЕКТИ

Со оваа Подпрограма се уредува:
• Извори на финансирање на подпрограмата
• Пресметување на трошоците за урбанистичко планирање
• Динамика на извршување на подпрограмата

1. ИЗВОРИ И ФИНАНСИРАЊЕ НА ПОДПРОГРАМАТА

Подпрограмата Ф1 (Урбанистичко планирање, приоритетна изработка на урбанистички 
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планови и урбанистичко планирање за вклопување на бесправно изградените објекти) ќе се 
финансира од буџетот на Општината Кисела Вода за 2015 година.

2. ТРОШОЦИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПОДПРОГРАМАТА
Расходи за реализација, според намената и по поединечни видови на елементи се:

Категорија Ставка Подставка Опис на ставка Износ во 
денари

Вкупно 18.500,000,00
42 Стоки и Услуги  18.500,000,00

425 Договорни услуги 18.200,000,00

425640

Изработка на просторни и 
урбанистички планови,
приоритетна изработка на 
просторни и урбанистички 
планови и вклопување на 
бесправно изградените 
објекти во истите.  

 11.200,000,00

Ревизија на изработените 
просторни и урбанистички 
планови,

1.500.000,00

Изработка на геодетски 
елаборати 2.500.000,00

Изработка на Елаборати 
за заштита на животната 
средина и Стратешка оцена 
за заштита на животната 
средина

3.000.000,00

426 Други тековни расходи     300.000,00
426990 Други оперативни расходи     300.000,00

* Образложение на потставката 
425640 - Средствата кои се користат за покривање на трошоците за изработка, приоритетна 
изработка и за вклопување на бесправно изградените објекти на просторни и урбанистички 
планови, локални урбанистички плански документации, државни урбанистички плански 
документации и проекти од интерс на општината.

426990 - Со оваа подставка се покриваат трошоците за скенирање и копирање на 
урбанистички планови

Изработка на урбанистички план вон населено место
·Усје

Изработка на урбанистички планови во скратена постапка
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1.Детални урбанистички планови:

•	 Реон Ј, четврт Ј08 - Општина Кисела Вода
Границата на планскиот опфат е дефинирана согласно граница на четврт од ГУП на Град 
Скопје за плански период 2012 – 2022 година.

•	 Реон Ј, четврт Ј09 - Општина Кисела Вода
Границата на планскиот опфат е дефинирана согласно граница на четврт од ГУП на Град 
Скопје за плански период 2012 – 2022 година.

•	 Реон И, четврт И07 - Општина Кисела Вода
Границата на планскиот опфат е дефинирана согласно граница на четврт од ГУП на Град 
Скопје за плански период 2012 – 2022 година.

•	 Реон Ј, четврт Ј10 - Општина Кисела Вода
Границата на планскиот опфат е дефинирана согласно граница на четврт од ГУП на Град 
Скопје за плански период 2012 – 2022 година.

•	 Реон Ј, четврт Ј11 - Општина Кисела Вода
Границата на планскиот опфат е дефинирана согласно граница на четврт од ГУП на Град 
Скопје за плански период 2012 – 2022 година.

•	 Реон Ј, четврт Ј12 - Општина Кисела Вода
Границата на планскиот опфат е дефинирана согласно граница на четврт од ГУП на Град 
Скопје за плански период 2012 – 2022 година.

•	 Реон Ј, четврт Ј13 - Општина Кисела Вода
Границата на планскиот опфат е дефинирана согласно граница на четврт од ГУП на Град 
Скопје за плански период 2012 – 2022 година.

•	 Реон Ј, четврт Ј14 - Општина Кисела Вода
Границата на планскиот опфат е дефинирана согласно граница на четврт од ГУП на Град 
Скопје за плански период 2012 – 2022 година.

•	 Реон Ј, четврт Ј15  - Општина Кисела Вода
Границата на планскиот опфат е дефинирана согласно граница на четврт од ГУП на Град 
Скопје за плански период 2012 – 2022 година.
Четврт Ј15 со Урбанистички план за четврт Ј15 од ГУП Скопје 2012 – 2022 година, плански 
период 2013 - 2022 година е поделен на блокови со посебни услови. 
Со Подпрограмата Ф1 – урбанистичко планирање, приоритетна изработка на урбанистички 
планови и урбанистичко планирање за вклопување на бесправно изградени објекти во делот 
- Изработка на урбанистички планови во скратена постапка се предвидува изработка на 
детални урбанистички планови за следните блокови:

•	 Блок Ј15.01, четврт Ј15, реон Ј – Општина Кисела Вода
Границата на планскиот опфат е дефинирана согласно Урбанистички план за четврт Ј15 
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од ГУП Скопје 2012 – 2022 година, плански период 2013 - 2022година;

•	 Блок Ј15.02, четврт Ј15, реон Ј – Општина Кисела Вода
Границата на планскиот опфат е дефинирана согласно Урбанистички план за четврт Ј15 
од ГУП Скопје 2012 – 2022 година, плански период 2013 - 2022година;

•	 Блок Ј15.01, четврт Ј15, реон Ј – Општина Кисела Вода
Границата на планскиот опфат е дефинирана согласно Урбанистички план за четврт Ј15 
од ГУП Скопје 2012 – 2022 година, плански период 2013 - 2022година;

•	 Блок Ј15.01, четврт Ј15, реон Ј – Општина Кисела Вода
Границата на планскиот опфат е дефинирана согласно Урбанистички план за четврт Ј15 
од ГУП Скопје 2012 – 2022 година, плански период 2013 - 2022година;

•	 Блок Ј15.01, четврт Ј15, реон Ј – Општина Кисела Вода
Границата на планскиот опфат е дефинирана согласно Урбанистички план за четврт Ј15 
од ГУП Скопје 2012 – 2022 година, плански период 2013 - 2022година;

•	 Реон Ј, четврт Ј16 - Општина Кисела Вода
Границата на планскиот опфат е дефинирана согласно граница на четврт од ГУП на Град 
Скопје за плански период 2012 – 2022 година.

•	 Реон Ј, четврт Ј17 - Општина Кисела Вода
Границата на планскиот опфат е дефинирана согласно граница на четврт од ГУП на Град 
Скопје за плански период 2012 – 2022 година.

•	 Реон ЈИ, четврт ЈИ08  - Општина Кисела Вода
Границата на планскиот опфат е дефинирана согласно граница на четврт од ГУП на Град 
Скопје за плански период 2012 – 2022 година.

•	 Реон Ј, четврт Ј18  - Општина Кисела Вода
Границата на планскиот опфат е дефинирана согласно граница на четврт од ГУП на Град 
Скопје за плански период 2012 – 2022 година.

•	 Реон Ј, четврт Ј19 - Општина Кисела Вода
Границата на планскиот опфат е дефинирана согласно граница на четврт од ГУП на Град 
Скопје за плански период 2012 – 2022 година.
                                                                                                        

•	 Реон Ј, четврт Ј20  - Општина Кисела Вода
Границата на планскиот опфат е дефинирана согласно граница на четврт од ГУП на Град 
Скопје за плански период 2012 – 2022 година.
Четврт Ј20 со Урбанистички план за четврт Ј20 од ГУП Скопје 2012 – 2022 година, плански 
период 2013 - 2022 година е поделен на блокови со посебни услови. 
Со Подпрограмата Ф1 – урбанистичко планирање, приоритетна изработка на урбанистички 
планови и урбанистичко планирање за вклопување на бесправно изградени објекти во делот 
- Изработка на урбанистички планови во скратена постапка се предвидува изработка на 
детални урбанистички планови за следните блокови:
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•	 Блок Ј20.01, четврт Ј20, реон Ј – Општина Кисела Вода
Границата на планскиот опфат е дефинирана согласно Урбанистички план за четврт Ј20 
од ГУП Скопје 2012 – 2022 година, плански период 2013 - 2022година;

•	 Блок Ј20.02, четврт Ј20, реон Ј – Општина Кисела Вода
Границата на планскиот опфат е дефинирана согласно Урбанистички план за четврт Ј20 
од ГУП Скопје 2012 – 2022 година, плански период 2013 - 2022година;

•	 Блок Ј20.03, четврт Ј20, реон Ј – Општина Кисела Вода
Границата на планскиот опфат е дефинирана согласно Урбанистички план за четврт Ј20 
од ГУП Скопје 2012 – 2022 година, плански период 2013 - 2022година;

•	 Блок Ј20.04, четврт Ј20, реон Ј – Општина Кисела Вода
Границата на планскиот опфат е дефинирана согласно Урбанистички план за четврт Ј20 
од ГУП Скопје 2012 – 2022 година, плански период 2013 - 2022година;

•	 Блок Ј20.05, четврт Ј20, реон Ј – Општина Кисела Вода
Границата на планскиот опфат е дефинирана согласно Урбанистички план за четврт Ј20 
од ГУП Скопје 2012 – 2022 година, плански период 2013 - 2022година;

•	 Блок Ј20.06, четврт Ј20, реон Ј – Општина Кисела Вода
Границата на планскиот опфат е дефинирана согласно Урбанистички план за четврт Ј20 
од ГУП Скопје 2012 – 2022 година, плански период 2013 - 2022година;

•	 Блок Ј20.07, четврт Ј20, реон Ј – Општина Кисела Вода
Границата на планскиот опфат е дефинирана согласно Урбанистички план за четврт Ј20 
од ГУП Скопје 2012 – 2022 година, плански период 2013 - 2022година;

•	 Блок Ј20.08, четврт Ј20, реон Ј – Општина Кисела Вода
Границата на планскиот опфат е дефинирана согласно Урбанистички план за четврт Ј20 
од ГУП Скопје 2012 – 2022 година, плански период 2013 - 2022година;

•	 Блок Ј20.09, четврт Ј20, реон Ј – Општина Кисела Вода
Границата на планскиот опфат е дефинирана согласно Урбанистички план за четврт Ј20 
од ГУП Скопје 2012 – 2022 година, плански период 2013 - 2022година;

•	 Блок Ј20.10, четврт Ј20, реон Ј – Општина Кисела Вода
Границата на планскиот опфат е дефинирана согласно Урбанистички план за четврт Ј20 
од ГУП Скопје 2012 – 2022 година, плански период 2013 - 2022година.

2.Изработка на урбанистички плански документации во скратена постапка преземени 
од претходна година

·ДУП за дел од УЕ Припор – дел од опфат 3 и 4, општина Кисела Вода

Основно училиште “Круме Кепевски”- подрачно
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3. Изработка на Урбанистички план за село (измена и дополна) (УП)
·Усје - Пинтија, локалитет  КО Усје, КО Горно Лисиче - Градежен и КО Кисела Вода 1

·Драчево

Изработка на локални урбанистички плански документации, државни урбанистички 
плански документации и проекти

- Инфраструктурен проект - за  локален пат село Усје до село Сопиште                                              
- Локална урбанистичка планска документација (ЛУПД) за спортски терен – комплекс 

ФЦУ     
- Локална урбанистичка планска документација (ЛУПД) – препумпна станица за 

локалитет Пинтија

Изработка на геодетски елаборати за ажурирана геодетска подлога 

Изработка на урбанистички планови и ЛУПД - локални урбанистички плански 
документации финансирани од физички и правни лица – донаци – преземени од 
претфодна година

•	 ДУП Реон Ј, четврт Ј16 - Општина Кисела Вода
•	 ДУП Црниче  – дел 2, блок 9, (измена и дополна)
•	 Измена и дополна на ДУП Стакларница – Пинтија – урбан модул 5 
•	 Измена и дополна на ДУП Стакларница – Пинтија – урбан модул 1  
•	 ДУП Стакларница – модул 9 и 10 (измена и дополна) 
•	 ДУП Црниче  - 2, блок 18 и 19, (измена и дополна) 
•	 ДУП Стакларница – модул 12 (измена и дополна) 
•	 ДУП вон населено место КП 554 и КП555
•	 ЛУПД за изградба на лесна и незагадувачка индустрија  - Г2, Г3 и Г4 на КП 1136, 1137, 

1138, 1141/1, 1141/2, 1144/1, 1144/2, 1145/1, 1145/2, 1143, 1180, 1175, 1147/2, и дел на КП 
1173, 1174/1, 1146/2, 1953/1, КО Драчево 2

•	 ЛУПД изградба на индустриски капацитет за лесна и незагадуача индустрија – Г2 на КП 
или делови од КП 844/1, 851, 850, 845/1, 774/1, 852/1, 845/2, 959/1, 959/2, 1134/1, 1146/2, 
1174/2, 963, 964, 957, 958, 857, 968/1, 960/2, 961/1, 962/1, 1953/1, КО Драчево 2

•	 ЛУПД за КП 11532, 11533/1 и 11533/2, КО Драчево 2

Изработка на ЛУПД - локални урбанистички плански документации финансирани од 
физички и правни лица - донаци

Ревизија на урбанистички планови, локална урбанистичка планска документација, 
државна урбанистичка планска документација и проекти

Независни консултанти и експерти 

4. ДИНАМИКА НА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПОДПРОГРАМАТА
Динамиката на извршување ќе зависи од приливот на средствата во буџетот на Општината 
Кисела Вода за 2015 година .
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Вкупно за стоки и услуги се предвидени: 18.500.000,00 ден.
 

П О Д П Р О Г Р А М А
( Ф10 )

Утврдување на потреба за поставување на урбана опрема и за условите, 
начинот и постапката за издавање на одобрение за поставување на 
урбана опрема  територијата на Општина Кисела Вода за 2015 год

Со оваа Подпрограма се уредува:
•	 Извори на финансирање на подпрограмата
•	 Пресметување на трошоците за дополнување и проширување на програмата 
•	 Пресметување на трошоци за изработка на микролокациски план
•	 Динамика на извршување на подпрограмата

1. ИЗВОРИ И ФИНАНСИРАЊЕ НА ПОДПРОГРАМАТА

Подпрограмата Ф2 (Поставување на урбана опрема на територијата на Општина Кисела Вода) 
ќе се финансира од буџетот на Општината Кисела Вода за 2015 година.

- Вовед 
Во согласност со Закон за локална самоуправа („Службен весник на РМ” бр. 05/02), Закон 
за градење (Сл. весник на РМ бр. 70/2013, 79/2013, 137/2013, 163/2013, 27/2014, 28/2014 и 
42/2014), Закон за просторно и урбанистичко планирање (“Службен весник на РМ” бр. 51/2005, 
137/2007, 91/2009, 124/2010, 18/2011, 53/2011, 144/2012, 55/2013, 163/2012 и 42/2014), За-
кон за градежно земјиште (“Службен весник на РМ” бр. 17/2011, 53/2011, 144/2012, 25/2013, 
137/2013 и 163/2013), Закон за комунални дејности („Сл.весник на РМ” бр.45/97, 23/99, 45/2002, 
16/2004, 5/2009), Закон за комунални такси („Сл.весник на РМ” бр.61/2004,64/2005, 92/2007 и 
123/2013), Правилникот за формата и содржината на одобрението за поставување на времен 
објект и урбана опрема, начинот на неговото издавање  и упатство за начинот на изготвување 
на годишна програма за поставување на времени објекти и микролокациски услови, како и 
формата и содржината на одобрението за поставување на времени објекти и одобрението за 
поставување на урбана опрема  („Сл.весник на РМ” бр.36/10), донесено од Министерството 
за транспорт и врски, изработена е Програма за поставување урбана опрема на подрачјето 
на Општина Кисела Вода. 
Согласно Законот за градење (Сл. весник на РМ бр. 70/2013, 79/2013, 137/2013, 163/2013, 
27/2014, 28/2014 и 42/2014) потребата за поставување на урбаната опрема ја утврдува Сове-
тот на Општина Кисела Вода. 
Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 5/02) 
и член 80 од Законот за градење (Сл. весник на РМ бр. 70/2013, 79/2013, 137/2013, 163/2013, 
27/2014, 28/2014 и 42/2014), Советот на Општина Кисела Вода, носи Одлука за утврдување на 
потреба за поставување на урбана опрема и за условите, начинот и постапката за издавање 
на одобрение за поставување на урбана опрема („Службен гласник на Општина Кисела Вода“ 
број                   од                      2014год). 
Со оваа Програма се уредуваат видовите на урбана опрема, локалитетите на кои се поставу-
ваат, начинот и условите за нивно поставување, дислоцирање и отстранување. 
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Оваа програма важи за 2015 година и со истата е опфатена урбаната опрема која се поста-
вува на градежно изградено земјиште и согласно член 2 став 4 од Законот за градење (Сл. 
весник на РМ бр. 70/2013, 79/2013, 137/2013, 163/2013, 27/2014, 28/2014 и 42/2014) во смисла 
на овој закон урбаната опрема претставува опрема за продажба на билети за јавен превоз, 
весници, сувенири, цвеќиња, сладолед, телефонски говорници, автобуски постојки, типски 
објекти за обезбедување кои се во функција на дипломатско-конзуларните претставништва, 
на објекти на органите на државната управа и на резиденцијалните објекти, јавни санитарни 
јазли, тераси со или без настрешници, платформа за јавни манифестации на копно и на водна 
површина, покриени и непокриени шанкови, самостоечки рекламни паноа, детски игралишта, 
фонтани, чешми, клупи и корпи за отпадоци. 
Со Одлука на Советот како потреба за решавање на проблемот со паркирање се планираат 
додатни демонтажно монтажни паркинг простори. 
Другите видови урбана опрема ќе бидат опфатени со измена и дополна на оваа Програма. 

1. Цел на Програмата 
Со програмата за поставување на урбана опрема се постигнуваат следните цели: 

1. Евиденција на урбана опрема на територија на Општина Кисела Вода; 
2. Дефинирање на нови локации за поставување на урбана опрема; 
3. Дефинирање на урбаната опрема која што се отстранува, бидејки не ги задоволува 

критериумите пропишани со закон;
4. Дефинирање на урбанат опрема што останува;
5. Уредување, оплеменување, хуманизација на просторот и заштита на животната 

средина; 
6. Можност за активирање на повеќе стари занаети и различни видови на ракотворби 

преку изработка, изложување и продажба на накит, уметнички предмети, предмети за 
различна употреба, сувенири; 

7. Брз сервис и услуга на граѓаните од непосредната близина (продажба на билети за јавен 
превоз, телефонски говорници, автобуски постојки, продажба на весници, сувенири, 
цвеќиња); 

8. Вработување на невработени лица (податоци за работоспособно и младо незапослено 
население). 

2. Видови на урбана опрема 
Според Законот за градење (Сл. весник на РМ бр. 70/2013, 79/2013, 137/2013, 163/2013, 
27/2014, 28/2014 и 42/2014) урбаната опрема претставува опрема која се поставува на гра-
дежно изградено земјиште. 
Со оваа програма се дефинираат локации за поставување на урбана опрема – Монтажно 
– демонтажни објекти, простории за манифестации (локации за презентација на уметници: 
продажба на ракотворби и уметнички предмети, локации за продажба на конфекциониран 
сладолед, зрнасти плодови и цвеќе, локации за продажба на сувенири и стари книги), автобу-
ки постојки, типски објекти за обезбедување кои се во функција на дипломатско-конзуларните 
претставништва, на објекти на органите на државната управа и на резиденцијалните објекти, 
јавни санитарни јазли, тераси со или без настрешници, платформи за јавни манифестации на 
копно и на водна површина, покриени и непокриени шанкови, самостоечки рекламни паноа, 
детски игралишта, фонтани, чешми, клупи и корпи за отпадоци со и без пепелници, жардиње-
ри, паркиралишта за велосипеди. Урбаната опрема која на јавни површини во општината ќе 

"Slu`ben glasnik na Op{tina Kisela Voda" Broj 14 / Strana 29 02 Декември 2014



се поставува со архитектонско – урбанистички проекти за секоја локација пооделно.
Урбана опрема се поставува исклучиво за остварување на јавен интерес утврден со закон.
Урбаната опрема не е дел од градежното земјиште и врз основа на ова не се стекнуваат 
стварни права врз градежното земјиште. 
Се утврдува модуларен систем (прикажан во графичкиот дел од оваа Програма) за објектите 
во кои се извршува иста или слична дејност, со можно мултиплицирање на модулите за зго-
лемување на вкупната површина на урбаната опрема. 

2.1 Критериуми за определување на видот на урбана опрема 
За определување на типот на урбаната опрема кој треба да се постави служат следните кри-
териуми: 

 -  Функционални критериуми како што се намена, времетраење и површина наменета за 
вршење на дејноста, 

 -  Естетско морфолошки критериуми - овозможува редизајн на постојната типизација, од-
носно морфолошка разновидност или потполна обликовна изедначеност, 

 -  Материјално експлоатациони критериуми ги одредуваат економските аспекти категорија 
време и објекти. 
Урбана опрема која се поставува на подрачјето на Општина Кисела Вода треба да ги задо-
волува основните барања за градбата, согласно Законот за градење (Сл. весник на РМ бр. 
70/2013, 79/2013, 137/2013, 163/2013, 27/2014, 28/2014 и 42/2014). 
Урбаната опрема не смее да го попречува пешачкото движење и да се обезбеди непречен 
пристап до истата. 
Урбаната опрема треба да биде технички и обликовно проектирана, беспрекорно изведена, 
во склад со амбиентот на локацијата со примена на современи материјали, чисти, исправни 
и естетски прифатливи. 
Доградба, надградба и други надворешни и внатрешни интервенции на урбаната опрема, ос-
вен интервенциите за нивно тековно одржување, не се дозволуваат. 
Со поставување на урбана опрема не смее да се попречувава или отежнува користењето на 
станбените, деловните згради и други објекти, односно нивната функција на живеење или 
работење, да се загрозува сигурноста на сообраќајот, да се намалува пропишаната слободна 
проодна површина, да се уништува зелена површина, да се намалува естетскиот и општиот 
изглед на околината. 
Урбаната опрема, со својот изглед и форма, не смее да го намали естетскиот и општиот из-
глед на околината, а со вршењето на дејноста не смее да се создава нечистотија, недозволе-
на бучава и лоша миризба. 
Поставување на урбана опрема се врши на начин што истите не смеат на никаков начин да 
бидат трајно прицврстени за подлогата, а поставување и отстранување треба да се одвива на 
брз и лесен начин и без оштетување на подлогата. 
Површината што служи за употреба на урбаната опрема мора да се одржува во хигиенски 
исправна состојба. 
При поставување на урбана опрема, не смеат да се поставуваат бариери во просторот кои 
можат да го попречат безбедното движење на пешаците или да го оневозможат движењето 
на лица со хендикеп. 
При поставување на урбана опрема, не смеат да се преземаат градежни зафати, а особено не 
зафати со кои се менуваат материјалот и нивелетата на целата површина што се користи. 
При поставување на урбана опрема, не може да се монтираат платформи или рампи, освен 
ако служат за нивелирање на подлогата за терен во пад каде котата на едната страна од плат-
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формата се поклопува со котата на теренот и не го попречуваат или отежнуваат движењето 
на пешаците, а особено на инвалидизираните лица со колички. 
Минималната широчина на јавната површина на која може да се постави урбана опрема, 
изнесува 3,2 м, а за поставување на монтажно - демонтажен или типски објект од лесна кон-
струкција истата треба да изнесува минимум 4,5 м. 
При поставувањето на урбаната опрема мора да се запазат следните стандари: поставување-
то на урбаната опрема е на минимално растојание од 0.80м од рабникот на коловозот (за кош-
ничка за отпадоци, жардињери, рекламни направи и др.) односно 1.5м до 2,5м од рабникот на 
коловозот (за автобуски стојалишта, киосци, дрвореди). 
Минималната височина при поставување на чадори за сонце изнесува 2.4 м, а при поставу-
вање на настрешници и тенди минималната височина изнесува 3.2 м над слободната проодна 
површина. 
Поставувањето на урбана опрема пред деловните објекти каде што се врши дејност, е дозво-
лено само во широчината на деловниот објект кон јавната површина, доколку се исполнети 
условите од оваа Програма и условите од други прописи. 
Урбаната опрема што се поставува по повод манифестации, презентации, изложби и за вр-
шење на угостителска дејност, секојдневно по завршувањето на работното време се отстра-
нува од јавната површина. 
При поставување на урбана опрема на тротоари или други пешачки површини, минималната 
слободна проодна површина од попречниот профил на тротоарот изнесува 2,5 м. 
Исклучок претставуваат простори кај кои во партерот постои реализирана граница помеѓу 
просторот за движење на пешаци и бараниот простор за поставување на опрема (столпчиња, 
денивелација и сл.) но просторот за движење не може да биде помал од 1,2 м. 
Широчината на слободната проодна површина на тротоарите, се мери од рабникот на коло-
возот или на велосипедската патека. Доколку на тротоарот има дрвја, комунален или рекла-
мен објект, широчината на слободната површина се мери од граничникот на дрвото или од 
најистурената точка на пречникот на дрвото, на комунален или рекламен објект, во правец на 
делот од јавната површина што е предмет на користење. 
Поставување на урбана опрема не е дозволено на делот од тротоарот во зоната на свртување 
на улицата, односно во зоната на вкрстување на улиците (магистрални и собирни), која изне-
сува минимум 8,0 м од пресечната точка на двете регулациони линии. 
Доколку пешачката површина е поголема од 5,0 м во радиусот на свртувањето дозволено е 
поставување на урбана опрема за летна тераса при што треба да се запази проодна површи-
на со ширина од 2,5м од работ на коловозот односно од најистурениот елемент (дрво, кому-
нален или рекламен објект). 

При поставување на времени објекти и урбана опрема на објекти или земјиште во со-
поственост, минималната слободна површина изнесува 2,0 м.

При поставување на урбана опрема, сопственикот е должен да обезбеди: 
 - Соодветни услови и согласности за приклучување на инфраструктурни мрежи за пред-

видениот временски период (електронапојување, водоснаб-дување и канализација, мрежа 
за телефонија, електронски комуникации и сл.) од соодветните јавни претпријатија и други 
правни лица (даватели на услугите) односно од субјектите кои стопанисуваат со објектите на 
инфраструктурата. 

 - Примена на современи градежни материјали кои овозможуваат монтажно демонтажни 
конструктивни елементи, типски елементи, современо архитектонско обликување, препознат-
ливост на функцијата, репрезентативност на урбана опрема за дејностите од кои тоа се оче-
кува, принцип на повеќеводни кровови - со ниско слеме, обезбедување пристапност за лица 
со посебни потреби и инвалидитет и сл. 
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 - Согласност од сопствениците на на градежната парцела во сопственост, кога земјиштето 
се користи во јавна употреба согласно закон.
При поставувањето на урбаната опрема, покрај овие услови, мора да се почитуват 
специфичните услови на локацијата, интензитетот на пешачкото движење и видот на дејноста 
која се врши и слично. 

Урбаната опрема може да биде само со приземна висина на венецдо 3,50 м. и висина на 
слеме добиена со минимален нагиб зависно од водот н а употрбениот кровен покривач(само 
како заштита на објектор), со кота на приземје не повисока од 15 см.

Доколку површината за која се бара поставување на урбана опрема, е во границите на 
опфатот на заштитено подрачје или објект или за неа е утврден посебен режим на користење, 
потребно е да се прибави претходно мислење од органот на државната управа надлежен за 
работите на заштитата на културно-историското наследство, односно на природата. 

Урбаната опрема се поставува согласно Програма и истите може да бидат со различни ди-
мензии зависно од дејностите кои се извршуваат во нив. 
При поставување на урбана опрема се користи модуларен систем за објекти во кои се извр-
шува иста или слична дејност, со можно мултиплицирање на модулите за зголемување на 
вкупната површина на урбаната опрема. 
Привремени паркинзи и приодни патеки на изградено градежно земјиште се изведуваат со 
елементи кои лесно можат да се отстранат, кои не ја нарушуваат животната средина, со мож-
ност за поставување на ниска ограда (не повисока од 0,80 м). 
Платформите за спортски, културни, туристички и забавни настани (манифестации), како и 
придружните објекти во функција на истите, се со висини и површини кои овозможуваат без-
бедност при нивното користење. 
Платформите се поставуваат на изградено или неизградено градежно земјиште кое може да 
прими поголема група на граѓани, согласно стандардите на оваа одлука. 
Поставувањето и отстранувањето треба да биде непосредно пред и по завршувањето на ма-
нифестацијата, а просторот треба да се уреди во првобитна состојба од страна на субјектот 
кој ја поставил платформата. 

Информативни паноа 
Информативните паноа служат за јавна намена, за информирање на граѓаните (карта на град 
Скопје, возен ред и друго) и огласување за културно-уметнички, спортски и други манифеста-
ции. 
Поставувањето на информативните паноа не смее да го попречува нормалното одвивање на 
сообраќајот. 
Информативните паноа може да бидат слободностоечки, преносливи, прицврстени на објект и сл. 

Летни дискотеки 

При нивно поставувување важат општите и посебните стандарди за поставување на ур-
бана опрема: летни тераси, покриени и непокриени шанкови и други објекти. 

Се поставуваат со Програма донесена на Совет на Град Скопје и Совет на општина со 
предходна согласност од Град Скопје 

Продажба на билети, весници, сувенири, цвеќе и сладолед 
Површината на урбаната опрема во која ќе се врши продажба на билети, весници, суве-

нири и сладолед да не биде поголема од 4,0м², а за продажба на цвеќе не поголема од 16,0м².
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Телефонски говорници 
Телефонски говорници, поштенски сандачиња, интернет пултови и банкомати можат да бидат 
слободностоечки или прикачени на зид и треба да се поставуваат на начин да можат да ги 
користат лица со посебни потреби. 
Минималниот простор кој што треба да е слободен пред апаратите изнесува 1,5м х 1,5м, како 
би се овозможило нивно непречено функционирање и пристап до нив, а притоа да не се на-
рушат постојните пешачки движења. 

Монтажно-демонтажни типски објекти 
Монтажно - демонтажни објекти од лесна конструкција, се објекти со површина до 16,0 м², 
кои можат да се постават на одредени места. Монтажно - демонтажни објекти од лесна кон-
струкција се наменети за продажба на весници, билети за јавен превоз, вода и безалкохолни 
пијалаци, сувенири, лотарија, кондиторски и слични производи (без подготвување на храна). 
Монтажно - демонтажни објекти од лесна конструкција можат да се поставуваат и на одреде-
ни места при одржување на хуманитарни, културни, забавни, спортски, изложбени, рекламно 
- промотивни или деловно - информативни и други активности по повод празници и манифес-
тации како придружни објекти во функција на настаните. 

Обликовни услови 
Монтажните објекти со своето обликување мора да бидат усогласени со просторот на кој 
се поставуваат, треба да се со унифициран изглед и боја кои ќе се определат со проект за 
поставување на урбана опрема. Начинот на покривање треба да биде типски без додаток на 
монтажна тенда. За заштита од сонце и дожд на челото на монтажниот објект можно е поста-
вување на рол тенда. 
-   На монтажниот објект може да се постави рекламен натпис со големина не поголема од 

челото на објектот со името на фирмата која го користи (врши дејност) без можност за 
истакнување на други рекламни пораки. Рекламниот натпис да не го надминува горниот 
раб на монтажниот објект повеќе од 50см. 

- На надворешниот дел од монтажниот објект не се дозволени видливи инсталации или делови 
на уреди за вентилација и климатизација како и било каква опрема надвор од габаритот 
на објектот. 

Сообраќајни услови 
Монтажен објект или групација на монтажни објекти мора да биде лоцирана на начин кој нема 
да го попречува слободното движење на пешаци, инвалиди и возила. Се поставуваат на одда-
леченост од работ на коловозот мин. 1,5м. до 2,5м, а од раскрсница мин. 10,0м. од почетокот 
на радиусот за десно свртување. 

Технички услови 
При поставување на монтажниот објект мора да се обезбедат санитарно-технички и хигиенски 
услови: проветрување природно или вештачко, бучавата која се создава со вршење на деј-
носта да не ја преминува дозволената граница, да се обезбеди заштитен отвор со прописно 
изведен пулт за издавање на роба, да се обезбеди приклучок на електрична енергија, приклу-
чок на вода и канализација.
Подната, зидната и таванската облога како и пултот за издавање на роба да се изведат од 
непропусен, неотровен, материјал кој не упива и кој лесно се чисти. 
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Автобуски постојки 
Поставувањето на автобуски постојки да биде во согласност со Законот за безбедност на 
сообраќајот на патиштата и Законот за јавните патишта, а димензионирањето да се врши со 
мултиплицирање на модули со површина од 4,0м² до 16,0м² и висина до 4,0м од ниво на тро-
тоар до врвот на покривачот. 
Во зависност од фрекфенцијата на сообраќајот има четри типа на автобуски стојалишта и тоа: 
Тип А - само автобуска постојка 

Во рамките на овој тип има настрешница, клупа, корпа за отпадоци, рекламно пано, урбани 
светилки и информативни табли. 

Тип Б - автобуска постојка со билетара 

Во рамките на овој тип има билетара, настрешница, клупа, корпа за отпадоци, рекламно пано, 
урбани светилки и информативни табли. 

Тип В - автобуска постојка со киоск 

Во рамките на овој тип има киоск, настрешница, клупа, корпа за отпадоци, рекламно пано, 
урбани светилки и информативни табли. 

Тип Г - автобуска постојка со билетара и киоск 

Во рамките на овој тип има билетара, киоск, настрешница, клупа, корпа за отпадоци, рекламно 
пано, урбани светилки и информативни табли. 

Типот на автобуските постојки и микролокацијата каде ќе бидат поставени се одредува според 
планот на автобуски постојки кој го утврдува Градот Скопје. 

При лоцирање на автобуските постојки потребно е да се обезбеди минимум слободен прооден 
простор пред нив од 2,5м.

Простории (локации) за манифестации
Локации за поставување на урбана опрема за разни настани, презентации и промоции за 
градежно изградено земјиште.
Локации за презентација на уметници: продажба на ракотворби и уметнички предмети.
Локации за продажба на конфекциониран сладолед и зрнести плодови
Локации за продажба на сувенири и стари книги
Локации за продажба на цвеќе

Објекти за обезбедување 
Површината на објектите за обезбедување да не е поголема од З,0м². За нив важат стандардите 
за монтажно-демонтажни и типски објекти. 

Јавни санитарни јазли 
Поставувањето на јавни санитарни јазли се врши на уредени површини, во близина на 
јавно зеленило, паркинг, оддалечени од влезови и излози на објекти. Истите не смеат да го 
попречуваат користењето на околните објекти и јавни површини. Може да се типски објекти 
или да се изведени со посебен проект соодветен за избраната локација. 

Самостоечките рекламни паноа
Самостоечките рекламни паноа се поставуваат на пешачки и зелени површини во профилот 
на сообраќајниците, а во согласност со Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата 
(“Службен весник на РМ” бр. 54/07, 86/08, 98/08, 64/09, 161/09, 36/11 и 51/11). 
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Опрема за забава на деца и детски игралишта 
Опремата за забава на деца може да се постави по повод државни и верски празници и други 
манифестации на места каде има доволен простор за тоа (поголеми јавни површини или 
неизградено земјиште), во близина на паркинг простор, а просторот се дава на краткотрајно 
користење до 30 дена.

Детско игралиште може да се постави на изградено и неизградено градежно земјиште со 
проект за поставување на урбана опрема погодно за таа намена. Може и во уредено зеленило.

Платформи
Платформите за спортски, културни и забавни мастани (манифестации), како и придружните 
објекти во функција на истите, се со висини и површини кои овозможуваат безбедност при 
нивно кориетење.

Поставувањето и отстранувањето треба да биде непосредно пред и по завршувањето на 
манифестацијата, а просторот треба да се уреди во првобитна состојба од страна на субјектот 
кој ја поставил платформата,

Други типови на урбана опрема
Фонтани, чешми, клупи и корпи за отпадоци со и без пепелници се поставуваат на јавни 
површини, во зависност од бројноста и потребите на корисниците. 

Клупите и корпите за отпадоци се дел од урбаната опрема на општината и се поставуават на 
поголема јавна пешачка површина, плоштад, поголеми пешачки патеки, на автобуски постојки 
од сите типови и на други локации согласно потребите на Општина Кисела Вода. 

Покрај клупите потребно е да има обезбеден поплочен простор со димензии од 1,0 м х 1,2 м 
за луѓето со хендикеп. 

Корпите за отпадоци може да бидат поставени: слободностоечки или прикачени за светилки 
или фасади на објекти. 

Наведената урбана опрема на јавните површини на општината ќе се поставуваат со 
срхитектонско – урбанистички проект за секоја локација пооделно.

Паркиралишта за велосипеди 
Типот и локациите се определуваат со програмата согласно потребите на Општина Кисела 
Вода . 

Жардињери, граничници 
Жардињери со цвеќе и граничници се поставуваат со цел визуелно да се ограничи просторот 
определен за времени објекти и урбана опрема од слободната проодна површина или да се 
ограничи просторот меѓу сообраќајница и пешачка површина. 

Одобрението за овие елементи е со времетраење колку и одобрението за поставување на 
времени објекти и урбана опрема, по што овие елементи треба целосно да се отстранат од 
просторот. 

Максималната висина на жардињерите и граничниците е 0.80 м. 

Тезги 
Тезги се лесно подвижни елементи на урбаната опрема кои се поставуваат по повод празници 
и манифестации или на простори во градот определени со посебни елаборати и служат за 
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продажба на соодветни производи на пригодната намена. 

Тезгите треба да се со унифициран изглед и боја соодветни на спецификите на локацијата. 

Максималната површина на тезгите изнесува 2,0 до 4,0 м2, и се поставуваат и отстрануваат 
по завршување на дејноста. 

Не е дозволено лоцирање на тезги пред влезови на јавни, деловни и станбени објекти. 
Елементи за изложување на производи 

Елементи за изложување на производи се витрини, полици, фрижидери. 

Елементи за изложување на производи се поставуваат на јавна површина пред трговски 
локали, по правило во широчината на челото на локалот, без можност за нивно поставување 
во уредена зелена површина. 

Елементи за изложување на производи се поставува покрај зидот на локалот. 

Над елементите за изложување на производи може да се поствуваат тенди за заштита, 
конзолно на челото на објектот без вертикални потпирачи. 

Просторот што се користи за излагање на производи не смее да се оградува и затвора на 
било кој начин. (најлони, застакленување и слично) 

Корпите за отпадоци може да бидат поставени: слободностоечки или прикачени за светилки 
или фасади на објекти. 

Идејните решенија на урбана опрема која ќе биде поставена треба да биде во согласност 
со микролокациските услови, со високи естетско-функционални вредности и вклопеност во 
пејсажот на микролокацијата и подрачјето на општината.

2.2. Дејности кои можат да се вршат 
Со урбаната опрема можат да се вршат дејности во согласност со член 2, став 4 од Закон 
за градење (Сл. весник на РМ бр. 70/2013, 79/2013, 137/2013, 163/2013, 27/2014, 28/2014 и 
42/2014).  

Урбаната опрема се поставува исклучиво за остварување на јавен интерес утврден со закон. 

3. Преглед на локации на постојна урбана опрема на територијата на Општина Кисела 
Вода 

Во следните табели е дадена диспозицијата на евидентираната урбана опрема по локалитети. 
Во табелите се дадени следните информации: 

- нумерација на објектите; 
- ознаки за намена на објектите: урбана опрема 
- КП каде се наоѓа урбаната опрема 
- местоположба, улица и број на урбаната опрема 
- тип на урбана опрема 
- површина во м2 
- намена 
- сопственост 
- степен на уреденост 
- дополнително монтажно-демонтажни паркинг простори 

4. Вкупно евидентирани објекти 103 
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5. Начини и услови за поставување и одржување на урбана опрема 
Согласно Закон за градење (Сл. весник на РМ бр. 70/2013, 79/2013, 137/2013, 163/2013, 
27/2014, 28/2014 и 42/2014), урбана опрема се поставува на јавни површини кои претставуваат 
градежно изградено земјиште и уредено земјиште без притоа да се наруши основната намена 
на просторот и безбедноста на сообраќајот. Потребата за поставување на урбана опрема ја 
утврдува советот на општината Кисела Вода. 

Урбаната опрема се поставува по добиено одобрение за поставување на урбана опрема, кое 
го издава градоначалникот на општина Кисела Вода и градоначалникот на градот Скопје. 

Микролокациските услови претставуваат извод од графичкиот и текстуалниот дел на 
Програмата за поставување на урбана опрема во размер 1:1000. 

Општина Кисела Вода на почетокот на секоја календарска година ги објавува потребите 
од определување на локации за поставување на урбана опрема и нивно дислоцирање или 
задржување и во наредниот програмски период. 

Согласно Правилникот за формата и содржината на Одобрението за поставување на времен 
објект и урбана опрема и начинот на неговото издавање (Сл. весник на РМ бр. 36/10), 
Одобрението за поставување на урбана опрема се издава на образец во формат А4. 

Урбаната опрема се поставува на микролокации согласно графичкиот прилог. 

Точно позиционирање на урбаната опрема, го одредува овластен геодет од страна на општина 
Кисела Вода. 

Формата и содржината на одобрението и начинот на неговото издавање ги пропишува 
министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите 
од областа на управувањето со градежното земјиште. 

Општина Кисела Вода согласно Законот за градење (Сл. весник на РМ бр. 70/2013, 79/2013, 
137/2013, 163/2013, 27/2014, 28/2014 и 42/2014) води регистар на издадени одобренија за 
поставување и отстранување на урбаната опрема, а формата, содржината и начинот на 
водење на регистерот ги пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа 
надлежен за вршење на работите од областа на управувањето со градежното земјиште. 

Поставување урбана опрема на јавни површини, за чие одржување е надлежна Општина 
Кисела Вода, се врши врз основа на одобрение за поставување на урбана опрема. 

Одобрението од став 1 на овој член го издава градоначалникот на општина Кисела Вода. 

Кога просторот пред деловната просторија на кој се бара да се врши дејност се наоѓа на 
земјиште во сопственост потребно е само одобрение за вршење на дејност пред деловна 
просторија. 

Времетраењето на одобрението за поставување на урбана опрема може да биде: 

- дневно, за време од 24 часа (манифестации, презентации, и др.). 

- краткотрајно, за период до 30 дена (манифестации, презентации, изложби и др.), 

- сезонско, за период од 3 до 7 месеци (трговија на мало и др.),

- годишно за период до 1 година (угостителство, трговија, градилиште и др.). 

За добивање на одобрение за поставување на урбана опрема, заинтересираниот субјект 
поднесува барање до градоначалникот на Општина Кисела Вода. 

Постапката по барањето ја спроведува надлежниот Сектор за урбанизам во Општина Кисела Вода.
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Одобрението за поставување на урбана опрема, се добива врз основа на поднесено барање 
(формулар), кое се доставува заедно со комплетна документација и тоа: 

I. За урбана опрема – постоечки киосци: 
1. Извод од програмата за поставување на урбана опрема на подрачјето на Општина 

Кисела Вода за 2015 година 

2. Склучен Договор со Општина Кисела Вода за поставување на урбана опрема 

Одобрението за поставување урбана опрема (постоечки киосци), ќе трае 2 години, согласно 
склучениот договор. 

II. За поставување на детски игралишта, јавни санитарни јазли, дополнителни 
монтажно-демонтажни паркинг простори, рекламни паноа, типски објекти за 
обезбедување кои се во функција на дипломатско-конзуларните претставништва, на 
објекти на органите на државната управа и на резиденцијалните објекти 

1. Извод од Програма, со микролокациски услови 

2. Основен ревидиран проект 

3. Геодетски елаборат со нумерички податоци. 

III. Клупи, чешми, корпи за отпадоци, телефонски говорници, автобуски постојки, 
платформи за јавни манифестации на копно и на водна површина, и останати видови 
на урбана опрема која не се однесува на вршење на дејност 

1. Извод од Програма од член 14, со микролокациски услови. 

V. Фонтани
V1. Фонтана, со споменик, канделабри, клупи, корпи за отпадоци и водени басени. 
1. Извод од програма со микролокациски услови 

2. Основен ревидиран проект. 

Постапкакта по барањето ја спроведува надлежниот Сектор за урбанизам, комунални дејности 
и заштита на животната средина на Општина Кисела Вода (во натамошниот текст, надлежен 
сектор на Општина Кисела Вода). 

Одобрението за поставување на урбана опрема може да престане да важи и пред истекот на 
времето за кое е дадено доколку: 

- урбаната опрема е поставена спротивно на издаденото одобрение за нејзино потавување, 

-не се постапува по акти на надлежни инспекции, издадени со вршењето на инспекциски 
работи во рамките на нините овластувања. 

Во случаите од претходно наведеното, ново одобрение нема да се издаде во наредниот 
период од 6 месеци. 

Јавната површина на која се однесува издаденото одобрение за поставување на урбана 
опрема, имателот на одобренијата не може да ја издаде или пренесе на коритење во закуп 
или подзакуп на друго лице со договор за деловно-техничка соработка, ниту со било коју друг 
правен акт. 

Даденото одобрение за поставување на урбаната опрема не значи ослободување од обврската 
за исполнување на други услови пропишани со закон. 
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6. Извори на финансирање на програмата 
Програмата за поставување на урбана опрема на подрачјето на Општина Кисела Вода се 
финансира од буџетот на општината за 2015 година. 

6.1 Трошоци за поставување, одржување, дислокација и отстранување на урбана 
опрема 

Трошоците за поставување, одржување, дислокација и отстранување на урбаната опрема 
паѓаат на товар на инвеститорот, физичко или правно лице. 

7. Динамика на реализација на програмата 
Динамиката на реализацијата на програмата ќе зависи од створените правни и технички 
услови. 

8. Вршење надзор 
Вршењето надзор над поставувањето, задржувањето, дислокацијата и отстранувањето 

на урбаната опрема е во согласност со Законот за градење (Сл. весник на РМ бр. 70/2013, 
79/2013, 137/2013, 163/2013, 27/2014, 28/2014 и 42/2014). 

 

П О Д П Р О Г Р А М А
( Ф2 )

ЗА РАБОТА ВО ОБЛАСТА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ 
ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОДРАЧЈЕТО НА 

ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА ЗА 2014 ГОДИНА

Со оваа Подпрограма се уредува:
•	 Извори на финансирање на подпрограмата
•	 Пресметување на трошоците за дополнување и проширување на програмата 
•	 Динамика на извршување на подпрограмата

1. ИЗВОРИ И ФИНАНСИРАЊЕ НА ПОДПРОГРАМАТА

Подпрограмата Ф2 (Подпрограма за работа во областа на располагање со градежното 
земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на општина Кисела Вода за 
2015 год).

3. ТРОШОЦИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПОДПРОГРАМАТА

Расходи за реализација, според намената и по поединечни видови на елементи се:

Категорија Ставка Подставка Опис на ставка Износ во 
денари

Вкупно 1.500.000,00
42 Стоки и Услуги  1.500,000,00
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425 Договорни услуги 1.500.000,00

425640

Изработка на геодетски 
елаборати за посебни 
намени за нумерички 
податоци 

1.500.000,00

 Вовед
	Општ дел

Со донесување на новиот закон за градежно земјиште (“Службен весник на РМ” бр. 17/2011, 
53/2011, 144/2012, 25/2013, 137/2013 и 163/2013), градежното земјиште може да биде во 
сопственост на Република Македонија, општините, општините во градот Скопје и градот 
Скопје, домашни и странски правни и физички лица.

Сопстевноста на градежното земјиште создава права и обврски. Сопстевноста на градежното 
земјиште вклучува и право на градење на земјиштето. Одлука за стекнување на сопственост 
на градежното земјиште за општините, општините во градот Скопје и градот Скопје донесува 
Советот.

Сопстеноста на општините им ги овозможува следните права: на градење, користење, 
пренесување на правото на градење на други лица и отуѓување на градежното земјиште. 

Со градежното земјиште сопственост на Република Македонија управува Владата на 
Република Македонија. 

Градежното земјиште наменето за општа употреба можат да го користат сите правни и физички 
лица, општините, општините во градот Скопје и градот Скопје. Правото на користење Владата 
на Република Македонија може да го пренесе на општините.

Сопственоста на градежното земјиште ја опфаќа неговата површина и се она шето е со него 
трајно поврзано, а се наоѓа над или под површината. 

Градежното земјиште е добро од општ интерес за Република Македонија, а уредувањето на 
градежното земјиште е од јавен интерес.

Градежното земјиште може да биде изградено и неизградено, уредено и неуредено. Изградено 
градежно земјиште е земјиште на кое е изграден објект од траен карактер и земјиштето што 
служи за редовна употреба на објектот во граници на градежната парцела. 

Уредено градежно земјиште е земјиште опремено со комунална инфраструктура, додека 
неуредено е земјиште на кое нема изграедно комунална инфраструктура. 

Градежно земјиште е земјште кое е планирано со урбанистички план или урбанистичка 
планска документација.

Градежна парцела е дел од градежното земјиште, чии граници се утврдени со урбанистички 
план или урбанистичка планска документација и може да се состои од една, од дел или од 
повеќе катастарски парцели. 

Објект од траен карактер е објект изграден со дoкументација (одобрение) и заведен во јавните 
книги за недвижности. 

Објект од времен карактер е објект поставен со одобрение за поставување до реализација на 
урбанистички план или урбанистичка документација. Времените објекти не се дел од градежното 
земјиште и врз основа на нив не може да се стекне сопственост на градежното земјиште. 
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Инфраструктурен објект е подземна или надземна градба за инсталации од комуналната 
инфраструктура. 

Прометот со градежното земјиште е слободен. 

Градежното земјиште сопственост на Република Македонија може да се отуѓи, даде на 
користење (концесија или јавно приватно партнерство), даде под долготраен и краткотраен 
закуп, разменува или да се востановат други стварни права.

	Просторен опфат и предмет на Програмата

Предмет на Програмата е менаџирање со градежното земјиште во сопственост на Република 
Македонија што се наоѓа на територијата на Општина Кисела Вода, дефинирана според 
територијалната организација на Република Македонија, за време на календарска 2015 
година.

За да може да се врши отуѓување, давање под закуп, на градежното земјиште потребно е да 
се изработи мапа на државното градежно земјиште во општината со сите нумерички податоци 
за истото.

Важен фактор во оваа постапка е и категоријата урбанистички план, односно урбанистичките 
планови врз основа на кои може да се издаде одобрение за градење.

Во текот на годишната  Програмата се предвидува предмет на менаџирање со градежното 
земјиште во сопственост на Република Македонија да бидат градежните парцели што се 
наоѓаат на териториите на следните населени места и локалитети: (се наведуваат населените 
места и локалитети; за населените места за кои постојат повеќе од еден урбанистички план, 
се наведуваат насловите на сите урбанистички планови што се однесуваат на парцелите што 
се предмет на Програмата)

•	 Поделба на плански опфат при управување со градежно земјиште сопственост на 
Република Македонија на територијата на Општина Кисела Вода 

Планскиот опфат на општина Кисела Вода се утврдува во три (3) зони.

Прва (I) зона го дефинира опфатот на урбанистичките документации во урбаните населби, 
“Црниче”, “Цветан Димов”, “Пржино”, “Кисела Вода”, “11-ти Октомври – згради” и “11-ти 
Октомври - бараки”.

Планскиот опфат е дефиниран во границите на :
- На југ: границата дефинирани со планскиот  опфат во ГУП на Град Скопје до спој со 

граница дефинирана со територијалната поделба помеѓу општина Кисела Вода и 
општина Центар.

- На запад: од спој со граница дефинирана со територијалната поделба помеѓу општина 
Кисела Вода и општина Центар, осовина на улица “Банско” до спој со освина на улица 
Црниче, од спој на осовина на улица Црниче со осовина на “Банско” до спој со осовина 
на улица “Бихачка”, од спојот со осовина на улица “Бихачка” до спојот со осовина на 
булевар “Македонија”, 

- На север: од спојот со осовина на булевар “Македонија” со осовина на улица “Бихачка” до 
спојот со осовина на собирни улици “Иван Козаров” и “11-ти Октомври”, од спој со граница 
дефинирана со територијалната поделба помеѓу општина Кисела Вода и општина 
Центар до спој со граница дефинирана со територијалната поделба помеѓу општина 
Кисела Вода, општина Центар и општина Аеродром, од спој со граница дефинирана 
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со територијалната поделба помеѓу општина Кисела Вода, општина Центар и општина 
Аеродром по граница помеѓу општина Кисела Вода и општина Аеродром (железничка 
пруга Скопје – Велес) до раскрисница со осовина на булевар Србија (мостот) и 

- На Исток: од спојот со граница дефинирана со територијалната поделба помеѓу општина 
Кисела Вода, општина Центар и општина Аеродром со Булевар Србија оди по граница 
со осовина на булевар “Србија” до спој со осовина на собирна улица “Сава Кочачевиќ” 
(раскрисница) со улица “Димо Хаџи Димов”, од осовина на собирна улица “Сава 
Кочачевиќ” (раскрисница) со улица “Димо Хаџи Димов” по осовина на улица “Димо Хаџи 
Димов” до спој со улица “Марко Орешковиќ”, од спој со на улица “Димо Хаџи Димов” 
до спој со улица “Марко Орешковиќ” од по осовина улица “Марко Орешковиќ” до спој 
со граница на катастарска парцела КП 4365 КО Кисела Вода 1 и од спој со граница на 
катастарска парцела КП 4365  КО Кисела Вода 1со улица “Марко Орешковиќ” оди по 
граница на КП 4365  КО Кисела Вода 1 до спој со граница на планскиот  опфат од ГУП 
на Град Скопје.

Втора (II) зона го дефинира опфатот на урбанистичките документации во урбаните населби, 
“Припор”, “Пинтија”, за село Усје - Пинтија, за локалитет “Градинар”, локалитет “Охис” 
локалитет “Усје” и за локалитет на катастарска општина КО Горно Лисиче – Градежен.

Планскиот опфат е дефиниран во границите на :

- На запад: од спојот со граница дефинирана со територијалната поделба помеѓу општина 
Кисела Вода, општина Центар и општина Аеродром оди по граница со осовина на булевар 
“Србија” до спој со осовина на собирна улица “Сава Кочачевиќ” (раскрисница) со улица 
“Димо Хаџи Димов”, од осовина на собирна улица “Сава Кочачевиќ” (раскрисница) со 
улица “Димо Хаџи Димов” по осовина на улица “Димо Хаџи Димов” до спој со улица 
“Марко Орешковиќ”, од спој со на улица “Димо Хаџи Димов” до спој со улица “Марко 
Орешковиќ” од по осовина улица “Марко Орешковиќ” до спој со граница на катастарска 
парцела КП 4365 КО Кисела Вода 1 и од спој со граница на катастарска парцела КП 
4365 КО Кисела Вода 1со улица “Марко Орешковиќ” оди по граница на КП 4365 КО 
Кисела Вода 1 до спој со граница на планскиот  опфат од ГУП на Град Скопје.

- На север: од спојот со граница дефинирана со територијалната поделба помеѓу општина 
Кисела Вода и општина Аеродром со булевар Србија , границата оди по граница 
дефинирана со територијалната поделба помеѓу општина Кисела Вода и општина 
Аеродром (железничка пруга Скопје – Велес) до спој со граница на планскиот  опфат 
од ГУП на Град Скопје.

- На исток: од спој с  о граница на планскиот  опфат од ГУП на Град Скопје со граница 
дефинирана со територијалната поделба помеѓу општина Кисела Вода и општина 
Аеродром, границата оди по границата на планскиот опфат од ГУП на Град Скопје до 
најужна точка 541018.476 4645305.714 од планскиот опфат од Скопје и 

- На југ: од најужна точка 541018.476 4645305.714 во планскиот опфат на Скопје од ГУП-
от Скопје, границата оди по границата на планскиот опфат на Град Скопје до спој на 
планскиот опфат на Град Скопје со границата на катастарска парцела КП 4365  КО 
Кисела Вода 1.

Третата (III) зона го дефинира опфатот на урбанистичките документации во урбаната населба 
Драчево, село Драчево и за  локалитети со катаската општина КО Драчево.
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	Основи за изработка на Програмата
- Законски основ

Законски основ на програмата за управување со градежното земјиште се Законот за 
локална самоуправа (Службен весник на РМ бр 5/02), Закон за градежно земјиште 
(“Службен весник на РМ” бр. 17/2011, 53/2011, 144/2012, 25/2013, 137/2013 и 163/2013) и чл. 
__ од Статутот на Општина Кисела Вода  (Сл. Гласник бр. __/___)

- Основни плански документи

Други документи потребни за  изработка на Програмата се следните стратешки, развојни и 
плански документи донесени на локално ниво:

o Локален еколошки акционен план за Општина Кисела Вода за плански период 
од 2008 до 2013 година.

o Просторен план на Република Македонија за плански период од 2004 до 2020 
година.

o Генерален урбанистички план на Град Скопје за плански период од 2012 до 
2022 година.

o Урбанистички планови за населените места
o Програма (Ф) Урбано палнирање на Општина Кисела Вода за 2015 година 

1. Цели на Програмата
	Општи цели на Програмата

Обезбедување на услови за социо-економски развој на општината, преку правење 
просторни услови за развој.

	Конкретни цели на Програмата по населени места, урбани блокови и локалитети
Заинтерсираните граѓани за изградба на сопствени простори за обавување на дејност 
можат да ја реализираат својата потреба, а со тоа да придонесат за развој на населеното 
место/локалитет, користење на локалните ресурси, вработување на лица, обезбедување на 
подобри услови за живеење.

2. Обем и преглед на градежно земјиште што е предмет на Програмата (групирани 
по урбанистички план)

Со оваа програма се опфатени парцели во сопственост на Република Македонија (кои до 
донесување на програмата се идентификувани како такви.

	Графички прилог со одбележани градежни парцели што ќе бидат предмет на 
менаџирање во тоа населено место/локалитет

Детален преглед на градежните парцели
по населено место и по урбанистички план

УП вон населено место: Туристички комплекс “Три Круши” Одлука на 
Општина Кисела Вода 07-3020/5 од 20.03.2008 год., (Службен Гласник на 

Општина Кисела Вода 11/2008 год.)
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А. Градежни парцели што ќе бидат предмет на отуѓување по пат на јавно 
надавање

1. Информации за градежна парцела – Урбан блок 1
 - Број на градежна парцела УБ1-А4
 - Вкупна површина на градежната парцела 5.000,00 м2

 - Намена на земјиштето (основна класа) Времено сместување
 - Намена на земјиштето (опис) Вон населено место А4
 - Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела КП 5169/2, КП 

7644/2, КП 7644/3 и КП 7644/4
 - Површина за градба 
 - Бруто развиена површина
 - Процент на изграденост 2,75%
 - Коефициент на искористеност на земјиштето /
 - Максимална дозволена висина од 3,20 до 11,70 м
 - Катност П +2+Пк
 - Почетна/Утврдена цена по метар квадратен, 61,00 ден
 - Вкупна почетна/утврдена цена.

2. Информации за градежна парцела – Урбан блок 1
 - Број на градежна парцела УБ1-Б1
 - Вкупна површина на градежната парцела 3.500,00 м2

 - Намена на земјиштето (основна класа) Мали комерцијални и деловни дејности
 - Намена на земјиштето (опис) Вон населено место Б1
 - Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела КП 5074/2,
 - Површина за градба 
 - Бруто развиена површина
 - Процент на изграденост 1,10%
 - Коефициент на искористеност на земјиштето /
 - Максимална дозволена висина од 3,20 до 11,70 м
 - Катност П +2+Пк
 - Почетна/Утврдена цена по метар квадратен, 
 - Вкупна почетна/утврдена цена.

 

3. Информации за градежна парцела – Урбан блок 3
 - Број на градежна парцела УБ3-А4
 - Вкупна површина на градежната парцела 569.340,00 м2

 - Намена на земјиштето (основна класа) Времено сместување–хотелски комплекс А4
 - Намена на земјиштето (опис) Вон населено место А4
 - Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела: КП 6521, КП 

6523, КП 5075/4, КП 6514/2, КП 6522, КП 6527/2, КП 6531/2, КП 6534, КП 6536, КП 
6530, КП 6528, КП6520, КП 6529, КП 6517, КП 6532, КП 6533, КП 6535 и КП 7644/2

 - Површина за градба 257.160,00 м2
 - Бруто развиена површина 380.140,00 м2
 - Процент на изграденост 45%
 - Коефициент на искористеност на земјиштето К=0,67
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 - Максимална дозволена висина 8,70 м
 - Катност П+1+По
 - Почетна/Утврдена цена по метар квадратен, 
 - Вкупна почетна/утврдена цена

      

ДУП: Дел од  Исток А нас. Драчево-4 Одлука број: 07-5204/3 од 05.05.2008 (Службен 
Гласник на Општина Кисела Вода број 07/2008)

4. Информации за градежна парцела
 - Број на градежна парцела ГП 5.18
 - Вкупна површина на градежната парцела 450,00 м2

 - Намена на земјиштето (основна класа) Домување А
 - Намена на земјиштето (опис) Станбена куќа А1
 - Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела: КП 8726/1,
 - Површина за градба 144,00 м2

 - Бруто развиена површина 432,00 м2

 - Процент на изграденост  32 %
 - Коефициент на искористеност на земјиштето К=0,96
 - Максимална дозволена висина 8,70 м
 - Катност П+1+Пк
 - Почетна/Утврдена цена по метар квадратен, 
 - Вкупна почетна/утврдена цена. 

ДУП: Населба Драчево – Западен дел А Одлука број: 07 – 92/3 од 16.10.2002 (Службен 
Гласник на Град Скопје број 11/2002)

5. Информации за градежна парцела
 - Број на градежна парцела ГП 8.5
 - Вкупна површина на градежната парцела 582,00 м2

 - Намена на земјиштето (основна класа) Домување А
 - Намена на земјиштето (опис) Станбена куќа А1
 - Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела: КП 7873
 - Површина за градба 157,00 м2

 - Бруто развиена површина 314,00 м2

 - Процент на изграденост   27 %
 - Коефициент на искористеност на земјиштето К=0,54
 - Максимална дозволена висина 8,40 м
 - Катност /
 - Почетна/Утврдена цена по метар квадратен, 
 - Вкупна почетна/утврдена цена. 

6. Информации за градежна парцела
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 - Број на градежна парцела ГП 8.9
 - Вкупна површина на градежната парцела 479,00 м2

 - Намена на земјиштето (основна класа) Домување А
 - Намена на земјиштето (опис) Станбена куќа А1
 - Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела: КП 7245,
 - Површина за градба 150,00 м2

 - Бруто развиена површина 300,00 м2

 - Процент на изграденост   31 %
 - Коефициент на искористеност на земјиштето К=0,63
 - Максимална дозволена висина 8,40 м
 - Катност /
 - Почетна/Утврдена цена по метар квадратен, 
 - Вкупна почетна/утврдена цена. 

7. Информации за градежна парцела
 - Број на градежна парцела ГП 3.17
 - Вкупна површина на градежната парцела 1143,00 м2

 - Намена на земјиштето (основна класа) Домување А
 - Намена на земјиштето (опис) Станбена куќа А1
 - Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела: КП 7059,
 - Површина за градба 150,00 м2

 - Бруто развиена површина 300,00 м2

 - Процент на изграденост   13 %
 - Коефициент на искористеност на земјиштето К=0,26
 - Максимална дозволена висина 8,40 м
 - Катност /
 - Почетна/Утврдена цена по метар квадратен, 
 - Вкупна почетна/утврдена цена. 

8. Информации за градежна парцела
 - Број на градежна парцела ГП 11.3
 - Вкупна површина на градежната парцела 492,00 м2

 - Намена на земјиштето (основна класа) Домување А
 - Намена на земјиштето (опис) Станбена куќа А1
 - Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела: КП 7755,
 - Површина за градба 140,00 м2

 - Бруто развиена површина 280,00 м2

 - Процент на изграденост   28 %
 - Коефициент на искористеност на земјиштето К=0,57
 - Максимална дозволена висина 8,40 м
 - Катност /
 - Почетна/Утврдена цена по метар квадратен, 
 - Вкупна почетна/утврдена цена. 
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ДУП: населба Пржино 2 Одлука број: 07 – 32/2 од  17.03.2003 година (Службен Гласник 
на Град Скопје број 5/2003)

9. Информации за градежна парцела
 - Број на градежна парцела ГП 4.87
 - Вкупна површина на градежната парцела 1485,00 м2

 - Намена на земјиштето (основна класа) Комерцијални објекти, трговија, угостител-
ство и услуги 

 - Намена на земјиштето (опис) Комерцијални објекти, трговија, угостителство и услуги 
 - Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела: КП 2067/1,
 - Површина за градба 743,00 м2

 - Нето развиена површина 613,00 м2

 - Процент на изграденост  50,03 %
 - Коефициент на искористеност на земјиштето К=0,41
 - Максимална дозволена висина 4,50 м
 - Катност /
 - Почетна/Утврдена цена по метар квадратен, 
 - Вкупна почетна/утврдена цена 

10. Информации за градежна парцела
 - Број на градежна парцела ГП 4.87а
 - Вкупна површина на градежната парцела 532,00 м2

 - Намена на земјиштето (основна класа) Комерцијални објекти, трговија, угостител-
ство и услуги 

 - Намена на земјиштето (опис) Комерцијални објекти, трговија, угостителство и услуги 
 - Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела: КП 2067/3,
 - Површина за градба 356,00 м2

 - Нето развиена површина 294,00 м2

 - Процент на изграденост  66,92 %
 - Коефициент на искористеност на земјиштето К=0,55 
 - Максимална дозволена висина 4,50 м
 - Катност /
 - Почетна/Утврдена цена по метар квадратен, 
 - Вкупна почетна/утврдена цена 

11. Информации за градежна парцела
 - Број на градежна парцела ГП 4.87б
 - Вкупна површина на градежната парцела 506,00 м2

 - Намена на земјиштето (основна класа) Комерцијални објекти, трговија, угостител-
ство и услуги 

 - Намена на земјиштето (опис) Комерцијални објекти, трговија, угостителство и услуги 
 - Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела: КП 2067/1,
 - Површина за градба 338,00 м2

 - Нето развиена површина 279,00 м2

 - Процент на изграденост  66,80 %
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 - Коефициент на искористеност на земјиштето К=0,55 
 - Максимална дозволена висина 4,50 м
 - Катност /
 - Почетна/Утврдена цена по метар квадратен, 
 - Вкупна почетна/утврдена цена 

12. Информации за градежна парцела
 - Број на градежна парцела ГП 4.87в
 - Вкупна површина на градежната парцела 1567,00 м2

 - Намена на земјиштето (основна класа) Комерцијални објекти, трговија, угостител-
ство и услуги 

 - Намена на земјиштето (опис) Комерцијални објекти, трговија, угостителство и услуги 
 - Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела: КП 2067/1,
 - Површина за градба 990,00 м2

 - Нето развиена површина 817,00 м2

 - Процент на изграденост  63,18 %
 - Коефициент на искористеност на земјиштето К=0,52 
 - Максимална дозволена висина 4,50 м
 - Катност /
 - Почетна/Утврдена цена по метар квадратен, 
 - Вкупна почетна/утврдена цена 

13. Информации за градежна парцела
 - Број на градежна парцела ГП 4.87г
 - Вкупна површина на градежната парцела 683,00 м2

 - Намена на земјиштето (основна класа) Комерцијални објекти, трговија, угостител-
ство и услуги 

 - Намена на земјиштето (опис) Комерцијални објекти, трговија, угостителство и услуги 
 - Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела: КП 2067/1,
 - Површина за градба 155,00 м2

 - Нето развиена површина 128,00 м2

 - Процент на изграденост  22,69 %
 - Коефициент на искористеност на земјиштето К=0,19 
 - Максимална дозволена висина 4,50 м
 - Катност /
 - Почетна/Утврдена цена по метар квадратен, 
 - Вкупна почетна/утврдена цена 

14. Информации за градежна парцела
 - Број на градежна парцела ГП 4.87д
 - Вкупна површина на градежната парцела 521,00 м2

 - Намена на земјиштето (основна класа) Комерцијални објекти, трговија, угостител-
ство и услуги 

 - Намена на земјиштето (опис) Комерцијални објекти, трговија, угостителство и услуги 
 - Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела: КП 2067/1,
 - Површина за градба 315,00 м2
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 - Нето развиена површина 260,00 м2

 - Процент на изграденост  60,46 %
 - Коефициент на искористеност на земјиштето К=0,50 
 - Максимална дозволена висина 4,50 м
 - Катност /
 - Почетна/Утврдена цена по метар квадратен, 
 - Вкупна почетна/утврдена цена 

15. Информации за градежна парцела
 - Број на градежна парцела ГП 5.116
 - Вкупна површина на градежната парцела 946,00 м2

 - Намена на земјиштето (основна класа) Домување А
 - Намена на земјиштето (опис) Станбена куќа А1
 - Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела: КП 2417/1,
 - Површина за градба 256,00 м2

 - Бруто развиена површина 403,00 м2

 - Процент на изграденост  27,06 %
 - Коефициент на искористеност на земјиштето К=0,43 
 - Максимална дозволена висина 8,00 м
 - Катност /
 - Почетна/Утврдена цена по метар квадратен, 
 - Вкупна почетна/утврдена цена 

16. Информации за градежна парцела
 - Број на градежна парцела ГП 5.121
 - Вкупна површина на градежната парцела 590,00 м2

 - Намена на земјиштето (основна класа) Домување А
 - Намена на земјиштето (опис) Станбена куќа А1
 - Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела: КП 1911/,
 - Површина за градба 176,00 м2

 - Бруто развиена површина 277,00 м2

 - Процент на изграденост  29,83 %
 - Коефициент на искористеност на земјиштето К=0,47 
 - Максимална дозволена висина 8,00 м
 - Катност /
 - Почетна/Утврдена цена по метар квадратен, 
 - Вкупна почетна/утврдена цена 

17. Информации за градежна парцела
 - Број на градежна парцела ГП 5.122
 - Вкупна површина на градежната парцела 671,00 м2

 - Намена на земјиштето (основна класа) Домување А
 - Намена на земјиштето (опис) Станбена куќа А1
 - Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела: КП 1911/
 - Површина за градба 160,00 м2

 - Бруто развиена површина 252,00 м2
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 - Процент на изграденост  23,85 %
 - Коефициент на искористеност на земјиштето К=0,38
 - Максимална дозволена висина 8,00 м
 - Катност /
 - Почетна/Утврдена цена по метар квадратен, 
 - Вкупна почетна/утврдена цена 

ДУП: населба Пинтија Одлука број: 07-49/2 од 31.05.2004 година (Службен Гласник 

на Град Скопје број 7/04)

18. Информации за градежна парцела
 - Број на градежна парцела ГП 11.15
 - Вкупна површина на градежната парцела 405,00 м2

 - Намена на земјиштето (основна класа) Комерцијални објекти КО
 - Намена на земјиштето (опис) Комерцијални објекти КО 
 - Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела: КП 3735/2 и КП 

3303/1,
 - Површина за градба 133,00 м2

 - Бруто развиена површина 133,00 м2

 - Процент на изграденост  32,84 %
 - Коефициент на искористеност на земјиштето К=0,33 
 - Максимална дозволена висина 4,00 м
 - Катност /
 - Почетна/Утврдена цена по метар квадратен, 
 - Вкупна почетна/утврдена цена 

     

19. Информации за градежна парцела

 - Број на градежна парцела ГП 11.16
 - Вкупна површина на градежната парцела 247,00 м2

 - Намена на земјиштето (основна класа) Комерцијални објекти КО
 - Намена на земјиштето (опис) Комерцијални објекти КО 
 - Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела: КП 3735/3,
 - Површина за градба 65,00 м2

 - Бруто развиена површина 65,00 м2

 - Процент на изграденост  26,32 %
 - Коефициент на искористеност на земјиштето К=0,26 
 - Максимална дозволена висина 4,00 м
 - Катност /
 - Почетна/Утврдена цена по метар квадратен, 
 - Вкупна почетна/утврдена цена 
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20. Информации за градежна парцела 

 - Број на градежна парцела ГП 5,65
 - Вкупна површина на градежната парцела 335,00 м2

 - Намена на земјиштето (основна класа)  ЈКД
 - Намена на земјиштето (опис) Јавни и комерцијални објекти со домување ЈКД
 - Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела КП 6526/2,
 - Површина за градба 173 м2

 - Бруто развиена површина  519,00 м2

 - Процент на изграденост 51,60 %
 - Коефициент на искористеност на земјиштето 1.55
 - Максимална дозволена висина 10,20м
 - Катност 
 - Почетна/Утврдена цена по метар квадратен, 5.000,00/61,00 ден
 - Вкупна почетна/утврдена цена.1.826.000,00 ден

21. Информации за градежна парцела 
 - Број на градежна парцела ГП 1.48
 - Вкупна површина на градежната парцела 163,00 м2

 - Намена на земјиштето (основна класа)  КО
 - Намена на земјиштето (опис) Комерцијални објекти КО
 - Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела КП 6249
 - Површина за градба 44 м2

 - Бруто развиена површина  44,00 м2

 - Процент на изграденост 26,99 %
 - Коефициент на искористеност на земјиштето 0,27
 - Максимална дозволена висина 4,00 м
 - Катност 
 - Почетна/Утврдена цена по метар квадратен, 
 - Вкупна почетна/утврдена цена.

ДУП: Стакларница Одлука број: 07 – 5995/5 од  05.06.2008 година (Службен Гласник на  
Кисела Вода број 9/2008)

22. Информации за градежна парцела
 - Број на градежна парцела ГП 11.6.2
 - Вкупна површина на градежната парцела 609,00 м2

 - Намена на земјиштето (основна класа) Индустрија
 - Намена на земјиштето (опис) Индустрија
 - Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела: КП 5339/1,
 - Површина за градба 221,00 м2

 - Бруто развиена површина 442,00 м2

 - Процент на изграденост  36,30 %
 - Коефициент на искористеност на земјиштето К=0,73
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 - Максимална дозволена висина 10,50 м
 - Катност /
 - Почетна/Утврдена цена по метар квадратен, 
 - Вкупна почетна/утврдена цена 

23. Информации за градежна парцела
 - Број на градежна парцела ГП 11.7
 - Вкупна површина на градежната парцела 654,00 м2

 - Намена на земјиштето (основна класа) Индустрија
 - Намена на земјиштето (опис) Индустрија
 - Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела: КП 5339/1,
 - Површина за градба 270,00 м2

 - Бруто развиена површина 540,00 м2

 - Процент на изграденост  41,31 %
 - Коефициент на искористеност на земјиштето К=0,83
 - Максимална дозволена висина 10,50 м
 - Катност /
 - Почетна/Утврдена цена по метар квадратен, 
 - Вкупна почетна/утврдена цена 

24. Информации за градежна парцела
 - Број на градежна парцела ГП 12.8 (12.8.1, 12.8.2, 12.8.3)
 - Вкупна површина на градежната парцела 5111,00 м2

 - Намена на земјиштето (основна класа) Индустрија
 - Намена на земјиштето (опис) Индустрија
 - Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела: КП 5339/1,
 - Површина за градба 302,00 м2    829,00 м2    143,00 м2    

 - Бруто развиена површина 604,00 м2    1658,00 м2    286,00 м2    

 - Процент на изграденост  24,93 %
 - Коефициент на искористеност на земјиштето К=0,50
 - Максимална дозволена висина 10,50 м
 - Катност /
 - Почетна/Утврдена цена по метар квадратен, 
 - Вкупна почетна/утврдена цена 

ДУП: за населба “Кисела Вода” МЗ 70 Локалитет 1 Одлука број: 07 – 614/4 од  
30.01.2009 година (Службен Гласник на  Кисела Вода број 1/2009)

25. Информации за градежна парцела
 - Број на градежна парцела ГП 1.16
 - Вкупна површина на градежната парцела 343,00 м2

 - Намена на земјиштето (основна класа) Домување А
 - Намена на земјиштето (опис) Станбена куќа А1
 - Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела: КП 4461,
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 - Површина за градба 97,00 м2

 - Бруто развиена површина 291,00 м2

 - Процент на изграденост  28,00 %
 - Коефициент на искористеност на земјиштето К=0,85
 - Максимална дозволена висина 10,20 м
 - Катност П+2
 - Почетна/Утврдена цена по метар квадратен, 
 - Вкупна почетна/утврдена цена 

26. Информации за градежна парцела
 - Број на градежна парцела ГП 1.17
 - Вкупна површина на градежната парцела 267,00 м2

 - Намена на земјиштето (основна класа) Домување А
 - Намена на земјиштето (опис) Станбена куќа А1
 - Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела: КП 4461,
 - Површина за градба 113,00 м2

 - Бруто развиена површина 339,00 м2

 - Процент на изграденост  42,00 %
 - Коефициент на искористеност на земјиштето К=1,27
 - Максимална дозволена висина 10,20 м
 - Катност П+2
 - Почетна/Утврдена цена по метар квадратен, 
 - Вкупна почетна/утврдена цена 

27. Информации за градежна парцела
 - Број на градежна парцела ГП 1.18
 - Вкупна површина на градежната парцела 377,00 м2

 - Намена на земјиштето (основна класа) Домување А
 - Намена на земјиштето (опис) Станбена куќа А1
 - Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела: КП 4461,
 - Површина за градба 120,00 м2

 - Бруто развиена површина 360,00 м2

 - Процент на изграденост  32,00 %
 - Коефициент на искористеност на земјиштето К=0,95
 - Максимална дозволена висина 10,20 м
 - Катност П+2
 - Почетна/Утврдена цена по метар квадратен, 
 - Вкупна почетна/утврдена цена 

28. Информации за градежна парцела
 - Број на градежна парцела ГП 1.19
 - Вкупна површина на градежната парцела 556,00 м2

 - Намена на земјиштето (основна класа) Домување А
 - Намена на земјиштето (опис) Станбена куќа А1
 - Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела: КП 4461,
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 - Површина за градба 120,00 м2

 - Бруто развиена површина 360,00 м2

 - Процент на изграденост  22,00 %
 - Коефициент на искористеност на земјиштето К=0,65
 - Максимална дозволена висина 10,20 м
 - Катност П+2
 - Почетна/Утврдена цена по метар квадратен, 
 - Вкупна почетна/утврдена цена 

29. Информации за градежна парцела
 - Број на градежна парцела ГП 1.20
 - Вкупна површина на градежната парцела 385,00 м2

 - Намена на земјиштето (основна класа) Домување А
 - Намена на земјиштето (опис) Станбена куќа А1
 - Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела: КП 4461,
 - Површина за градба 113,00 м2

 - Бруто развиена површина 339,00 м2

 - Процент на изграденост  29,00 %
 - Коефициент на искористеност на земјиштето К=0,88
 - Максимална дозволена висина 10,20 м
 - Катност П+2
 - Почетна/Утврдена цена по метар квадратен, 
 - Вкупна почетна/утврдена цена 

30. Информации за градежна парцела
 - Број на градежна парцела ГП 1.16
 - Вкупна површина на градежната парцела 343,00 м2

 - Намена на земјиштето (основна класа) Домување А
 - Намена на земјиштето (опис) Станбена куќа А1
 - Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела: КП 4461,
 - Површина за градба 97,00 м2

 - Бруто развиена површина 291,00 м2

 - Процент на изграденост  28,00 %
 - Коефициент на искористеност на земјиштето К=0,85
 - Максимална дозволена висина 10,20 м
 - Катност П+2
 - Почетна/Утврдена цена по метар квадратен, 
 - Вкупна почетна/утврдена цена 

ДУП: за реон Ј, четврт Ј12 Одлука број: 07 – 125/9 од  15.10.2013 година (Службен 
Гласник на  Кисела Вода број 12/2013)

31. Информации за градежна парцела
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 - Број на градежна парцела ГП 3.1
 - Вкупна површина на градежната парцела 2895,00 м2

 - Намена на земјиштето (основна класа) Домување А
 - Намена на земјиштето (опис) Станбена зграда А2
 - Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела: КП 1086,
 - Површина за градба 1590,00 м2

 - Бруто развиена површина 23395,00 м2

 - Процент на изграденост  54,91 %
 - Коефициент на искористеност на земјиштето К=8,08
 - Максимална дозволена висина 27,00 м     66,00 м
 - Катност П+7+Пк     П+20+Пк     
 - Почетна/Утврдена цена по метар квадратен, 
 - Вкупна почетна/утврдена цена 

32. Информации за градежна парцела
 - Број на градежна парцела ГП 5.1
 - Вкупна површина на градежната парцела 1087,00 м2

 - Намена на земјиштето (основна класа) Домување А
 - Намена на земјиштето (опис) Станбена зграда А2
 - Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела: КП 923,
 - Површина за градба 706,00 м2

 - Бруто развиена површина 4945,00 м2

 - Процент на изграденост  64,99 %
 - Коефициент на искористеност на земјиштето К=4,55
 - Максимална дозволена висина 21,00 м
 - Катност П+5+Пк
 - Почетна/Утврдена цена по метар квадратен, 
 - Вкупна почетна/утврдена цена 

33. Информации за градежна парцела
 - Број на градежна парцела ГП 13.1
 - Вкупна површина на градежната парцела 4475,00 м2

 - Намена на земјиштето (основна класа) Домување А
 - Намена на земјиштето (опис) Станбена зграда А2
 - Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела: КП 1086,
 - Површина за градба 2960,00 м2

 - Бруто развиена површина 48764,00 м2

 - Процент на изграденост  66,14 %
 - Коефициент на искористеност на земјиштето К=10,90
 - Максимална дозволена висина 27,00 м     66,00 м
 - Катност П+7+Пк     П+20+Пк     
 - Почетна/Утврдена цена по метар квадратен, 
 - Вкупна почетна/утврдена цена 
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УП вон населено место: Туристички комплекс “Три Круши” Одлука на Општина Кисела 
Вода 07-3020/5 од 20.03.2008 год., (Службен Гласник на Општина Кисела Вода 11/2008 год.)

Б. Градежни парцели што ќе бидат предмет на издавање под долготраен закуп 
по пат на јавно надавање

1. Информации за градежна парцела – Урбан блок 1
 - Број на градежна парцела УБ1-Д3
 - Вкупна површина на градежната парцела 9.997,00 м2

 - Намена на земјиштето (основна класа) Спорт и рекреација
 - Намена на земјиштето (опис) Вон населено место Д3
 - Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела КП 5074/3
 - Површина за градба 
 - Бруто развиена површина
 - Процент на изграденост
 - Коефициент на искористеност на земјиштето
 - Максимална дозволена висина
 - Катност
 - Почетна/Утврдена цена по метар квадратен, 
 - Вкупна почетна/утврдена цена 

2. Информации за градежна парцела – Урбан блок 1
 - Број на градежна парцела УБ1-Д3
 - Вкупна површина на градежната парцела 56.065,00 м2

 - Намена на земјиштето (основна класа) Спорт и рекреација
 - Намена на земјиштето (опис) Вон населено место Д3
 - Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела: КП 5075/2, КП 

5166/2 и КП 7644/2
 - Површина за градба 
 - Бруто развиена површина
 - Процент на изграденост
 - Коефициент на искористеност на земјиштето
 - Максимална дозволена висина
 - Катност
 - Почетна/Утврдена цена по метар квадратен, 
 - Вкупна почетна/утврдена цена. 

3. Информации за градежна парцела – Урбан блок 1
 - Број на градежна парцела УБ1-Б6
 - Вкупна површина на градежната парцела 9.145,00 м2

 - Намена на земјиштето (основна класа) Простори за собири
 - Намена на земјиштето (опис) Вон населено место Б6
 - Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела: КП 5074/2,
 - Површина за градба 
 - Бруто развиена површина
 - Процент на изграденост
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 - Коефициент на искористеност на земјиштето
 - Максимална дозволена висина
 - Катност
 - Почетна/Утврдена цена по метар квадратен, 

4. Информации за градежна парцела – Урбан блок 1
 - Број на градежна парцела УБ1-Д1
 - Вкупна површина на градежната парцела 15.179,00 м2

 - Намена на земјиштето (основна класа) Паркови и зеленило
 - Намена на земјиштето (опис) Вон населено место Д1
 - Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела: КП 5074/2,
 - Површина за градба 
 - Бруто развиена површина
 - Процент на изграденост
 - Коефициент на искористеност на земјиштето
 - Максимална дозволена висина
 - Катност
 - Почетна/Утврдена цена по метар квадратен, и
 - Вкупна почетна/утврдена цена.

5. Информации за градежна парцела – Урбан блок 2
 - Број на градежна парцела УБ2-Д3
 - Вкупна површина на градежната парцела 21.493,00 м2

 - Намена на земјиштето (основна класа) Спорт и рекреација
 - Намена на земјиштето (опис) Вон населено место Д3
 - Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела: КП 5075/2
 - Површина за градба 
 - Бруто развиена површина
 - Процент на изграденост
 - Коефициент на искористеност на земјиштето
 - Максимална дозволена висина
 - Катност
 - Почетна/Утврдена цена по метар квадратен, 
 - Вкупна почетна/утврдена цена. 

6. Информации за градежна парцела – Урбан блок 2
 - Број на градежна парцела УБ2-Д3
 - Вкупна површина на градежната парцела 51.452,00 м2

 - Намена на земјиштето (основна класа) Спорт и рекреација
 - Намена на земјиштето (опис) Вон населено место Д3
 - Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела: КП 5073/2, 
 - Површина за градба 
 - Бруто развиена површина
 - Процент на изграденост
 - Коефициент на искористеност на земјиштето
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 - Максимална дозволена висина
 - Катност
 - Почетна/Утврдена цена по метар квадратен, 
 - Вкупна почетна/утврдена цена. 

3. Маркетинг стратегија за промоција на градежното земјиште што е предмет на оваа 
Програма

Определувањето на маркетинг стратегијата започнува со дефинирање односно 
претпоставување на заинтереси-раните страни за купување на одредени делови од градежното 
земјиште. Заинтересираните страни се всушност потенцијалните купувачи на земјиштето и 
идни инвеститори, и претставуваат целна групата на активностите од маркетинг стратегијата.

Со оглед на различната намена и местоположба на градежното земјиште што ќе биде понудено, 
логично е целните групи за одделни локации да бидат различни.

Следен чекор е идентификување на најефикасните маркетинг пристапи, алатки и канали за 
комуницирање / промовирање на понудата до заинтересираните страни.

Маркетинг пристапот, алатките и каналите за комуницирање/промовирање се лимитирани 
од повеќе аспекти, но главно од финансиската моќ на општината. Како и да е, маркетинг 
стратегијата мора да обезбеди испраќање на вистинска, навремена и прецизна информација 
на вистинска адреса.

•	 Дефинирање на целни групи за оделни групи на градежни парцели
Согласно соодветно утврдената категоризација по категории во генералниот урбанистички 
план и деталните урабанистички планови на соодветен начин се дефинираат и утврдени 
целните групи за

одделни градежни парцели и согласно нивниот интерес.

•	 Дефинирање на најефикасните маркетинг пристапи, алатки и канали
 - организирање на форуми
 - собири на граѓани
 - рекламни спотови
 - веб сајт информации

•	 Дефинирање на временската рамка за имплементација на маректинг стратегијата
Имплементацијата на маркетинг стратегијата ќе се врши континуирано се до реализација на 
Програмата.

4. Динамика на реализација на Програмата
•	 Турнуси за објавување оглас, временски период за објавување на огласите и 

распределба на градежните парцели по турнуси
Со цел минимизирање на финасиските трошоци поврзани со објавата на огласи за отуѓување, 
односно давање под закуп на градежното земјиште се предвидува градежните парцели што 
се предмет на годишната Програма да се објават во турнуси.

Секој турнус ке опфати објава на огласи за градежните парцели што се наоѓаат во состав на 
одредни населени места, урбани блокови или локалитети. 
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Динамиката на реализација ќе се одвива согласно интересите и плановите на реализација на 
Буџетот на општина Кисела Вода, односно реализацијата до крајот на годината ќе се одвива:

- во 2015 година 50% од градежните парцели 

•	 Пропишување на условите за надавање
Се пропишуваат/определуваат следните параметри: висината на депозитот за учество, 
определување на интернет страницата на која ќе се врши надавањето, одредување на 
условите за учество, пропишување на други обврски и се наведуваат останати релевантни 
информации во врска со надавањето

•	 Надлежност за реализацијата на Програмата
Надлежност за спроведување на постапките за отуѓување или давање под закуп на градежно 
земјиште сопственост на Република Македонија,има Комисијата за спроведување на постапки 
за јавно наддавање која ке биде формирана од страна на Градоначалникот на Општина 
Кисела Вода согласно Законот за градежно земјиште.

5. Проценка на финансиските приливи по основ на реализација на
•	 Програмата (приходна страна на Програмата)

Проценката на финансиските приходи кумулативно за секое населено место одделно, според 
просечната пазарна цена за метар квадратен градежно земјиште по зони во секое населено 
место или локалитет.

6. Проценка на финансиските средства потребни за реализација на Програмата 
(расходна страна на Програмата)

Финансиските средства потребни за реализација на програмате ги опфака проценетите 
финансиски средства потребни за реализирање на следните активности:

- трошоци по основ на администрирање на постапките за отуѓување, односно давање 
под закуп на градежното земјиште;

- трошоци по основ на експропријација; 

- трошоците по основ на купување на градежно земјиште од физички и правни лица, и

- трошоци за промовирање, односно рекламирање на градежните локации што ќе бидат 
предмет на отуѓување, односно давање под закуп на градежното земјиште.

Вкупно за стоки и услуги се предвидени за подпрограма Ф2: 1.500.000,00 денари

П О Д П Р О Г Р А М А
(ФА)

УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ НА ПОДРАЧЈЕТО НА 
ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА ЗА 2012 ГОДИНА и УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО 

ЗЕМЈИШТЕ НА ПРОСТОРОТ ВО КОЈ СЕ НАОЃААТ БЕСПРАВНО 
ИЗГРАДЕНИ ОБЈЕКТИ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА ЗА 

2015 ГОДИНА
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Програмата содржи:

I.  Просторот на уредување;
II.  Обем на работи за подготвување и расчистување на градежното земјиште;
III.  Обем и степен на опремување на  градежното земјиште;
IV.  Финансирање на Програмата;
V.  Пресметување на трошоците за уредување на градежно земјиште;
VI.  Висина на надоместок за уредување на градежното земјиште и Висината на надоместокот 
за утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти и негова распределба;
VII.  Начин на распределба на средствата за изградба на инфраструктурата;
VIII. Средства наменети за изработка на документација за градење на инфраструктурни 
објекти;
IX.  Граници на комплексите за наплата на надоместокот за уредување на градежното 
земјиште; 
X.  Висината на надоместокот за утврдување локален надоместок за делумно уредено 
градежно земјиште;
XI.  Динамика  за извршување на Програмата;

     XII.  Преодни и завршни одредби

I. Простор на уредување

Како простор кој е предмет на уредување на градежното земјиште се смета изграденото 
и неизграденото градежно земјиште на подрачјето на Општина Кисела Вода определено со 
ДУП 

II. Обем на работи за подготвување и расчистување на градежното земјиште  
Под обем на работи за подготвување и расчистување на градежното земјиште за изградба 

на инфраструктурни објекти се подразбира:
•	 оформување на геодетска документација,
•	 извршување на основни геомеханички испитувања,
•	 решавање на имотно правните односи,
•	 расчистување на градежна парцела (селидба, уривање и транспорт).

III. Обем и степен на опремување на градежното землиште 

Во смисла на оваа Програма, градежното земјиште се уредува во обем и степен согласно 
Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комунална 
инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во 
зависност од степенот на уреденост, со тоа што Општина Кисела Вода врши уредување на 
градежното земјиште со инфраструктура од значење за општината утврдена со ДУП

а) објекти за заедничка комунална потрошувачка согласно ДУП:
• изградба на сервисни и станбени улици и други површини;
• изградба на секундарна атмосферска канализациона мрежа;
• изградба на јавно осветлување на сервисни и станбени улици;
• изградба на јавно зеленило од надлежност на општината;
• изградба на пречистителна станица за отпадни води (локална).
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б) објекти за индивидуална комунална потрошувачка:
• изградба на секундарна водоводна мрежа;
• изградба на секундарна фекална канализациона мрежа;
• изградба на секундарна топлификациона мрежа;
• изградба на секундарна гасоводна мрежа;

Целосното опремување на градежното земјиште се врши по обезбедувањето на правни 
претпоставки, технички услови и материјални средства.

IV. Финансирање на програмата 
Програмата за уредување на градежното земјиште за 2015 година, се финансира од 

извори на средства утврдени со закон, преку Буџетот на Општина Кисела Вода за 2015 година 
и ги опфаќа работите предвидени со подпрограмите Ф - Ф1, Ф10, Ф2 и ФА, 

Поединечно финансиски показатели за претходните оперативни задачи дадени во 
прегледите се презентирани во Буџетот на Општина Кисела Вода, a воедно е даден преглед 
на планираните проекти за 2015 година, како дел од Буџетот, на оперативните работи кои се 
дел од оваа програма.

V.  Пресметување на трошоци за уредување на градежно земјиште
1. Трошоците за уредување на градежното земјиште опфаќаат: трошоци за изградба на 

инфраструктурни објекти за заедничка комунална потрошувачка; трошоци за изградба 
на инфраструктурни објекти за индивидуална комунална потрошувачка и трошоци за 
расчистување и опремување.

Категорија Ставка Подставка Опис на ставка Износ во 
денари

Вкупно 8.000.000,00
48 Капитални расходи 8.000.000,00

482 Други градежни објекти 3.000.000,00
482920 Изградба на други објекти 3.000.000,00

485 Вложување и 
нефинансиски средства 5.000.000,00

485420
Експропријација, откуп на 
земјиште од физички лица. 
(Надомест за одземен имот)

5.000.000,00

Образложение: Средствата ќе се користат за приклучоци на новоизградени објекти на 
постоечка или новопроектирани инфраструктурни објекти.

Вкупно за капитални расходи за подпрограмата ФА: 8.000.000,00 денари

а) Трошоците за изградба на инфраструктурни објекти за заедничка  комунална потрошувачка 
опфаќаат: трошоци за расчистување на градежното земјиште, за проектирање и 
изградба на објекти од основната комунална инфраструктура за заедничка потрошувачка 
(основни комуналии и пречистителна станица) и за погодноста-бонитетот на локалитетот 
(комплекс), каде се гради или е изграден станбен, деловен или друг простор.
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б) Трошоците за изградба на инфраструктурни објекти за индивидуална комунална 
потрошувачка опфаќаат: трошоци за расчистување на градежното земјиште, за 
проектирање и изградба на објекти од основната комунална инфраструктура за 
индивидуална потрошувачка.

в) Трошоците за расчистување и опремување опфаќаат: трошоци за тековно расчистување 
и трошоци за опремување на градежно земјиште и за преместување на постојни објекти 
од комунална инфраструктура.

в.1) Трошоците за тековно расчистување на конкретната градежна парцела што паѓаат на 
товар на општината опфаќаат надоместок за експропријација, како износ на праведен 
надомест кој не може да биде понизок од пазарната вредност на недвижноста и тоа:

В.1.1) Надоместок за експроприрана зграда или друг објект.

Во постапката за експропријација, во понудата, висината на надоместокот се определува 
така што:

- градежната вредност на објектот се утврдува во зависност од видот (стан, куќа, 
деловен, административен простор, дуќан, гаража и сл.), согласно Методологијата за 
утврдување на пазарна вредност на недвижен имот ( Службен весник на РМ бр. 50/05) ( 
во понатамошниот текст: Методологија);

- градежната вредност на објектот се намалува за износот на надоместокот за уредување 
на градежното земјиште, што сопственикот не го платил (во случаи кога објектот добил 
легализација по основ на градба, односно е изграден пред 15.02.1968 година). 

Вложувањата во уредувањето се одбиваат од градежната вредност, затоа што соодветниот 
локалитет е опремен со соодветни инфраструктурни објекти на кои објектот кој се експроптира 
е приклучен, со што е зголемена вредноста на објектот и на градежното земјиште на 
соодветниот локалитет;
- градежната вредност на објектот се намалува и за износот на амортизацијата пресметана 

согласно Методологијата;
- местоположбата на објектот кој се експроприра се цени врз основа на зоната на 

макролокацијата каде се наоѓа истиот, а во согласност со Методологијата.

Во постапката за експропријација, во понудата, висината на надоместокот за објекти што 
заради својата природа не се во промет и за кои не се формира пазарна цена (бунари, 
огради, ѕидови и сл.), се определува според пазарната вредност на материјалот и работната 
рака, потребна за изградба на тие објекти, намалена за износот на амортизација.

В.1.2) Надоместок за експроприрано земјиште:
Во постапката за експропријација, во понудата, висината на надоместокот се определува 
согласно пазарната цена на земјиштето утврдена согласно Методологијата.

Во постапка за експропријација, во понудата, висината на надоместокот за насади, посеви, 
шуми и плодови на земјиштето кое се одзема, се определува врз основа на елементите со 
помош на кои според обичаите на пазарот се утврдува нивната пазарна цена, доколку не 
влегле во пазарната вредност на земјиштето.

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

 

Broj 14 / Strana 62 02 Декември 2014



в.2) Трошоците за опремување на градежно земјиште, надвор од градежната парцела, се 
пресметуваат со претпоставени количини и тековни цени, според приложениот проект за 
изградба на објекти од комунална инфраструктура.

Трошоците за преместување на постојни објекти од комунална инфраструктура, ги сноси 
инвеститорот.

Изградените објекти од основната комуналната инфраструктура кои остануваат во 
границите на градежната парцела на инвеститорот или под објектите што се градат, мора 
да бидат заштитени. Инвеститорот е должен, пред отпочнување со изградба на објектот во 
својата градежна парцела, да побара писмена согласност од администрацијата на општината 
за заштита на тие објекти. Трошоците за заштита на објектите ги сноси инвеститорот.

2. Инвеститорот е должен да обезбеди и достави хидротехнички услови и топификациона 
согласност за приклучување на објектот на соодветната мрежа за индивидуална 
потрошувачка. 

За дополнително добиена согласност за приклучување на мрежи од индивидуална 
потрошувачка надоместокот ќе се регулира со анекс-договор, и ќе се пресметува по цени 
кои важат во моментот на склучувањето на анекс-договорот.

При склучен договор за уредување на градежното земјиште, доколку комуналното 
претпријатие, односно акционерското друштво изврши измена во техничкото решение 
за веќе дадена согласност за изградба на комунална инфраструктура, истото заедно со 
инвеститорот се должни да ги сносат трошоците за проектирање и изградба на истата. 
Претходно направените трошоци, комуналното претпријатие односно акционерското 
друштво и инвеститорот, се должни да му ги надоместат на општината.

VI-1. Висина на надоместок за уредување на градежното земјиште и негова 
распределба

Висината на надоместокот за уредување на градежното земјиште се регулира со договор 
за уредување на градежното земјиште што инвеститорот го склучува со Градот Скопје за 
инфраструктура од значење за градот утврдена со ГУП на Град Скопје.

Договорот од предходниот став се склучува во писмена форма.
Висината на надоместокот за уредување на градежното земјиште се определува според 

основица со состојба на ден 01.01.2015 год. изразена во денари/м2 нето изградена површина 
и истата месечно се усогласува со промената на индексот на цени на мало, објавен од 
Државниот завод за статистика. За месеците за кои не е објавен индексот на цени на мало, ќе 
се применува последниот објавен индекс за месец декември 2014 година.

Надоместокот за уредување на градежното земјиште може да се плаќа од 12 (дванаесет) 
месечни рати, доколку износот е над 100.000,оо денари за физички лица и над 1.000.000,оо 
денари за правни лица. Првата рата во висина од 30% до 50% од износот на надоместокот 
се плаќа веднаш во готово, а остатокот од 11 (единаесет) еднакви месечни рати, за кои 
инвеститорот е должен кај надлежниот градски орган за финансии да достави банкарска 
гаранција.

Висината на надоместокот за уредување на градежното земјиште се пресметува во 
единствен износ за Градот Скопје и општината и истата претставува збир на висината на 
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трошоците од точка 1, 2  и 3  од оваа глава дадено во табела 1

VI-2. Висината на надоместокот за утврдување на правен статус на бесправно 
изградени објекти и негова распределба

Висината на надоместокот за утврдување на правен статус на бесправно изградени 
објекти се регулира со договор за утврдување на правен статус на бесправно изградени 
објекти што инвеститорот го склучува со Општина Кисела Вода за инфраструктура од 
значење за градот утврдена со ГУП на Град Скопје (според Законот за постапување со 
бесправно изградените објекти (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/2011, 
54/2001, 155/2012, 72/2013 и 44/2014)).

Договорот од предходниот став се склучува во писмена форма.
Висината на утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти се определува 

според основица со состојба на ден 04.03.2011 год. изразена во денари/м2 нето изградена 
површина.

Надоместокот за утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти може да 
се плаќа од 12 (дванаесет) месечни рати, доколку износот е над 100.000,оо денари за физички 
лица и над 1.000.000,оо денари за правни лица. Првата рата во висина од 30% до 50% од 
износот на надоместокот се плаќа веднаш во готово, а остатокот од 11 (единаесет) еднакви 
месечни рати, за кои инвеститорот е должен кај надлежниот градски орган за финансии да 
достави банкарска гаранција.

Висината на надоместокот за утврдување на правен статус на бесправно изградени 
објекти се пресметува во единствен износ за Градот Скопје и општината и истата претставува 
збир на висината на трошоците од точка 1, 2  и 3  од оваа глава дадено во табела 1:

1. Трошоци за заедничка комунална потрошувачка
Висината на трошоците за изградба на инфраструктурни објекти за заедничка комунална 

потрошувачка се утврдува како процентуален дел од основицата и е дадена во следниот 
табеларен преглед:

Основни
комуналии 

Погодност - бонитет 
на локалитетот 

(комплекс)

КОМПЛЕКСИ
+

пречистителна
станица  (1%)

станбен 
простор

деловен  
или
друг 

простор
1 2 3 4

1. ДЕЛ -1 22% 4% 10%

2. ДЕЛ -2 20% 2% 8%
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3. ДЕЛ -3 18% 1,5% 4%

4. ДЕЛ -4 16% 1% 2%

2. Трошоци за индивидуална комунална потрошувачка
Висината на трошоците за изградба на инфраструктурни објекти за индивидуална 

комунална потрошувачка се утврдува како процентуален дел од утврдената основица и тоа 
за:

• Водоводна мрежа ------------------------------------------ 1,5о%
• Фекална канализациона мрежа ----------------------- 1,5о%
• Топлификациона мрежа -------------------------------- 3,2о%

Доколку во основниот договор е пресметан и надоместок за ниско-напонска електрична 
мрежа, при склучување анекс-договор за разликата на површина на објектот, овој 
надоместок ќе се пресмета во висина од 2,3о % од утврдената основица, на денот на 
склучување на истиот.

Доколку во основниот договор е пресметан и надоместок за ТТ-мрежа, при склучување 
анекс-договор за разликата на површина на објектот, овој надоместок ќе се пресмета во 
висина од 1% од утврдената основица, на денот на склучување на истиот.

3. Трошоци за поранешно расчистување
Во висината на надоместокот се пресметуваат и трошоците што инвеститорот 
(сопственикот) е должен да ги надомести за поранешно расчистување на градежната 
парцела пресметани во реален износ и по тековни цени.

Трошоците за поранешно расчистување на конкретна градежна парцела, исплатени од 
Општината опфаќаат:

• надомест за одземено земјиште и за експроприрана недвижност, што е исплатен;
• трошоци за селидба, уривање на експроприраните, како и евентуални трошоци за 

расчистување и санација на  теренот на конкретната градежна парцела;
• дополнително утврдените трошоци направени во претходниот период за расчистување 

на конкретна градежна парцела кои не се опфатени со основниот договор и не се 
регулирани со анекс-договор.

Во трошоци за расчистување на градежна парцела не се пресметува вредноста на 
општествените станови, направените трошоци за тековното одржување и доведување во 
исправна состојба на становите, односно деловниот простор, дадени за раселување на 
поранешните сопственици или станари.

- Дополнителни одредби за определување на висината на надоместокот
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За расчистувањето на градежни парцели за изградба на објекти од секундарна комунална 
инфраструктура за заедничка и индивидуалната комунална потрошувачка, за проектирање и 
изградба на тие објектите и за уредувањето на заедничкиот простор, се наплатува  надоместок 
на ниво на Град, врз основица изразена во денари/м2  нето изградена површина, и согласно 
Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комунална 
инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во 
зависност од степенот на уреденост (“Службен весник на РМ” бр. 88/09), Правилникот за 
стандарди и нормативи за проектирање на објекти (“Службен весник на РМ” бр. 63/2012, 
126/2012, 19/2013, 95/2013, 167/2013 и 37/2014), и Законот за просторно и урбанистичко 
планирање (“Службен весник на РМ” бр. 51/2005, 137/2007, 91/2009, 124/2010, 18/2011, 
53/2011, 144/2012, 55/2013, 163/2013 и 42/2014);

За секој вид на простор што не е опфатен со одредбите на Правилниците од претходната 
алинеа, надоместокот ќе се пресметува по аналогија како за просторот опфатен со 
Правилниците;

Ако потпокривниот простор се изведува во повеќе нивоа, надоместокот со коефициент 
0,2 се применува само за последното ниво сметано оддолу нагоре;

При пренамена од станбен во деловен простор еднократно се доплаќа разлика до 
висина на надоместокот за уредување на градежно земјиште за деловен простор. Разликата 
се утврдува според табелата за погодност-бонитет на локалитетот (комплексот), и не се враќа 
за пренамена од деловен во станбен простор.

За пренамена од деловен во станбен простор не се враќа разликата во платениот 
надоместок.

За објекти за кои до 01.01.1997 год. (ден на примената на првиот Закон за Градот 
Скопје од 1996 год.) се склучени договори за надоместок, врз основа на услови за градба 
кои во меѓувреме се поништени, а е издадена нова заверена проектна документација, ново 
настанатите односи ќе се регулираат со анекс-договор кон основниот договор помеѓу Градот 
и инвеститорот. Инвеститорот е должен да достави документ, дека во предходниот период 
документацијата му била поништена или не е издадено одобрение за градење. 

Доколку инвеститорот нема одобрение за градење, а изградил објект и има доказ за 
платен надоместок (договор и проект со урбанистичка согласност) површината се признава. 
Доколку објектот не е отпочнат со градба или не е изграден, а на одобрението за градење е 
измината важноста, површината не се признава.

Доколку земјиштето не е изложено, поточно инвеститорот има поседовен лист за 
изграден објект за признавање на постојна површина потребно е да достави договор за платен 
надоместок, проект со урбанистичка согласност и одобрение за градење.

Доколку на една градежна парцела покрај предвидениот објект со ДУП веќе постојат 
објекти, кои со ДУП се негираат, инвеститорот е должен да ги урне, во рок од две години од 
денот на издавањето на одобрението за градење на објектот планиран со ДУП.

Инвеститорот е должен да достави до Градот Скопје одобрение за градење во рок од 
60 (шеесет) дена од денот на склучувањето на договорот за регулирање на надоместокот. 
Доколку инвеститорот не прибави одобрение за градење во претходно наведениот рок, 
договорот престанува да важи (во делот за начинот на пресметување на површината). 
Платениот износ на надоместокот, на барање на инвеститорот може да му се врати како 
паричен износ во номинална вредност, или да му се пресмета на ист начин, при повторно 
барање за пресметување на надоместокот.

За локалитет за кој не е донесен ДУП, а влегува во границите на градежниот реон одреден 
со ГУП, се наплатува надоместок согласно намената според ГУП, по добиена согласност од 
општината за техничката документација (урбанистички проект) и намената планирана со ГУП.
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Ако инвеститорот изгради поголема површина од договорената, должен е за разликата 
во површина која е во согласност со постојниот ДУП, да склучи договор.

Кога градежното земјиште делумно се уредува или воопшто не се уредува, инвеститорот 
на земјиштето плаќа надоместок до висината на трошоците за делумно уредување на 
земјиштето-делумен надоместок или воопшто не плаќа надоместок од индивидуална 
комунална потрошувачка. Во овие случаи, задолжително се плаќа надоместокот за уредување 
на градежно земјиште што се однесува на заедничка комунална потрошувачка
 Површината на објектот што е урнат или ќе се урива, се намалува од пресметаната 
развиена површина на објектот што се гради, по истите норми по кои е пресметана површината 
при склучувањето на договорот за регулирање на надоместокот.
 За површината на објектот што е урнат или се урива, се пресметуваат трошоците за 
опремување со објекти од заедничка и индивидуалната комунална потрошувачка што ја 
користел објектот-предмет на уривање.

За расчистување на објекти кои се урнати или се уриваат, а се наоѓаат делумно на 
градежна парцела за градба на објекти од јавен интерес (улици, тротоари и сл.), а 
делумно на градежна парцела на сопственикот, сопственикот го сноси само делот од 
трошоците за објекти што се лоцирани на неговата градежната парцела.

VII.  Начин на распределба на средства за финансирање изградба на инфраструктура

       Изградбата на инфраструктурата се финансира од средства што се остваруваат преку:
- приходите од надоместок за уредување на градежното земјиште (кои се распределуваат 

во сооднос 60% за Градот Скопје и 40% за општините во градот Скопје), 
- приходите од надоместок за вклопување на бесправно изградените објекти се средства 

со кои располага Општина Кисела Вода, според Законот за постапка со бесправно 
изградени објекти (Службен весник на РМ бр. 23/11, бр. 54/11 и бр.155/12). Висината 
на надоместокот за вклопување на бесправно изградени објекти се пресметува спред 
Основица за месец 3-ти (март) 2011 год. (според Законот за постапување со бесправно 
изградените објекти (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/2011, 54/2001, 
155/2012, 72/2013 и 44/2014)).

- средства на јавни претпријатија и овластени субјекти, 
- самопридонеси, 
- други стредства,

 кои се уплатуваат на сметка на Градот Скопје за уредување на градежното земјиште и се 
употребуваат само за таа намена.

Трошоците за уредувањето на градежното земјиште ги плаќа 100% Градот Скопје за 
основната инфраструктура (за магистрални и собирни улици и други примарни инфраструктурни 
објекти) и 100% општината за секундарната инфраструктура (станбени и сервисни улици 
и други секундарни инфраструктурни објекти), со едно приклучно место за секој објект од 
инфраструктура за една градежна парцела.

• Кога градежното земјиште е уредено со изградена основна инфраструктурна мрежа, а 
за локалитетот каде се наоѓа градежната парцела нема донесено ДУП или земјиштето 
не е уредено,а има донесено ДУП и не е целосно изградена инфраструктурата, доколку 
инвеститорот инсистира сам да ја гради секундарната инфраструктурна мрежа, согласно 
оверена техничка документација за градење на инфраструктурните објекти со свои 
средства, должен е на Градот и општината да им ги надомести порано направените 
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трошоци во висина од 33% од надоместокот одреден во глава VI, точка 1, 2 и 3; да 
овозможи приклучувања на идните инвеститори на земјиштето на инфраструктурните 
мрежи без да му платат надомест за инфраструктурната мрежа што ќе ја гради сам; да 
биде технички примена од соодветното комунално претпријатие или овластени субјекти 
и да ја предаде на Градот Скопје и општината без надомест.

• Трошоците за опремување и изградба на објекти од комунална инфраструктура 
надвор од градежната парцела и трошоците за преместување на објекти од комунална 
инфраструктура за заедничка и индивидуална комунална потрошувачка, што инвеститорот 
ги извел или изведува самоиницијативно без учество на Градот и општината, а пред 
склучување договори за регулирање на надоместокот и договор за изведување на објекти 
од комунална инфраструктура од страна на локалната самоуправа, не се признаваат, 
освен за локалитети каде биле бесправно изградени објекти, а со донесување на нови 
детални урбанистички планови, истите се вклопуваат.

• За овие локалитети, мора да има исправна техничка документација за изградени објекти 
од инфраструктура, заверена од надлежен орган и изградените инфраструктурни мрежи 
да се примени од јавните комунални претпријатија и други овластените субјекти. При тоа 
се признаваат само трошоците-делот од надоместокот за изградената инфраструктурна 
мрежа од индивидуална комунална потрошувачка.

• Оваа изградена инфраструктурна мрежа се предава на Градот и општината, со што се 
овозможува приклучување на нови инвеститори кои надоместокот го плаќаат на Градот 
и општината.

• Во изградба на инфраструктурни објекти и мрежи, каде наплатениот надоместок 
е недоволен за локалитети каде не е изградена инфраструктурната мрежа, Градот и 
општината договорно ќе го решат конечното затворање на финансиската конструкција за 
пуштање на објектите во употреба.

• Градот и општината со акт ги отстапуваат објектите од комуналната инфраструктура на 
субјектите кои стопанисуваат со нив, со понатамошна обврска да ги одржуваат.

• При регулирање на надоместок инвеститорот е должен во целост да го измири надоместокот 
за индивидуална потрошувачка, за приклучување на изградена инфраструктура после 
формирањето на Фондот за комунално уредување на градежно земјиште (доколку не 
докаже со документација дека истиот го регулирал).

• Трошоците за приклучување на водоводна, фекална и атмосферска канализациона 
мрежа да се регулираат договорно помеѓу Ј.П.”Водовод и канализација” и инвеститорот, 
за делот од приклучувањето од приклучната шахта во градежната парцела од 
инвеститорот до приклучното место на уличните инфраструктурни мрежа наведени во 
хидротехничките услови издадени од Ј.П.”Водовод и канализација. Инвеститорот може 
да избере изведувач на работите со задолжителен надзор на извршување на работите и 
примање од страна на Ј.П.”Водовод и канализација”.

• Приклучувањето на уличната мрежа, испораката на вода, електрична енергија и 
топловодно греење, се врши по исполнување на договорните обврски од страна на 
инвеститорот и Градот Скопје и општината.

• Ако инвеститорот се приклучи на изградена комунална инфраструктура од индивидуална 
потрошувачка без согласност на Градот Скопје и општината, Градот и општината нема да 
дадат налог за испораките наведени во претходниот став, до договорното регулирање на 
обврските помеѓу Градот и општината и инвеститорот.

• Инвеститорот е должен пред барањето, за испорака на вода, електрична енергија 
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и топловодно греење, да овозможи Комисија од Градот и општината да ја утврди 
дефинитивно изградената површина. За дефинитивно утврдената површина правата и 
обврските се уредуваат со анекс-договор.

VIII. Средства наменети за изработка на документација за градење на 
инфраструктурни објекти

Општината целосно финансира изработка на документација за градење на инфраструк-
турни објекти од значење за општината, утврдена ДУП и Одлуката за сервисни и станбни 
улици (согласно член 10 од Законот за Град Скопје “Службен весник на РМ бр. 55/04”), а из-
работката на другите проекти за изградба на инфраструктурни објекти општината (согласно 
член 15 од Законот за Град Скопје “Службен весник на РМ бр. 55/04”), согласно договорите за 
регулирање на надоместокот склучени со инвеститорите.

IX. Граница на комплексите за наплата на надомест за уредување на градежното 
земјиште 

Надоместокот за уредување на градежното земјиште и надоместокот за утврдување 
на правен статус на бесправно изградени објекти се наплатува по комплекси на градежното 
земјиште зависно од подобностите што одреденото земјиште му ги дава на инвеститорот, 
местоположбата на земјиштето во населбата и градот, сообраќајната поврзаност со центарот 
на градот и опременоста на градежното земјиште со комунални објекти за заедничка и инди-
видуална комунална потрошувачка.

Комплексите се утврдени со следните граници: 

КОМПЛЕКС-1
ДЕЛ-1 (Општина Кисела Вода)
Подрачјето за овој комплекс се состои од следните градски четврти: дел И 07 (по 

аднистративната граница со Општина Центар), Ј 08, Ј 09, Ј 10, Ј 11, Ј 12 и дел Ј 20 (северен 
дел од раскрсница на ул.”Народни Херои” (473) со ул. “Димо Хаџи Димов” (725), оди на 
запад  и  излегува на ул.”(748)” и потоа на ул. “Рилски Конгрес” (441) доаѓа до ул.”Црниче” 
(437)), каде завршува описот на комплекс-1 за Општина Кисела Вода.

КОМПЛЕКС-2
ДЕЛ-2- (Општина Кисела Вода)
Подрачјето за овој комплекс се состои од следните градски четврти: Ј 13, Ј 14 и северен 

дел Ј 20 (од раскрсница на ул.”Народни Херои” (473) со ул. “Димо Хаџи Димов” (725), оди на 
запад  и  излегува на ул.”(748)” и потоа на ул. “Рилски Конгрес” (441) доаѓа до ул.”Црниче” 
(437)), каде завршува описот на комплекс-2 за Општина Кисела Вода.

КОМПЛЕКС-3
ДЕЛ-3- (Општина Кисела Вода)
Подрачјето за овој комплекс се состои од следните градски четврти: Ј 15, Ј 16, Ј 17, Ј 19 

и ЈИ 08,  каде завршува описот на комплекс-3 за Општина Кисела Вода.  
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 КОМПЛЕКС-4
ДЕЛ-4- (Општина Кисела Вода- Драчево)
Подрачјето за овој комплекс се состои од следната градска четврт: Ј18, каде завршува 

описот на комплекс-4 за Општина Кисела Вода - Драчево.
Границите на комплексите одат по дефинираните градски четврти како и 
административните граници на општините во ГУП со кои се одредува комплексот.

X. Висината на надоместокот за утврдување локален надоместок за делумно уредено 
градежно земјиште

Локалниот надоместок за градење на делумно уредено градежно земјиште на подрачјето на 
Општина Кисела Вода, кое ќе се доуредува, за градбите од втора категорија од член 57 од 
Законот за градење во зона 5 – сите градби на подрачјето на Општина Кисела Вода кои се 
опфатени со урбанистички план за село, урбанистички план вон населено место, ќе се регу-
лира со Договор што инвеститорот ќе го склучи со Општина Кисела Вода во писмена форма.
Висината на локалниот надоместок се утврдува согласно основицата утврдена од Град Скопје 
за уредување на градежно земјиште изразена во денари/м2 нето изградена површина, а која 
основица месечно се усогласува со промената на индексот на пораст на цените на мало. За 
месеците за кои не е објавен индексот со промена на цената на мало, ќе се применува по-
следниот објавен индекс.
Надоместокот се плаќа во целост или моќе да се плаќа на 7 рати од кои првата рата изнесува 
30% од пресметаниот износ на надоместокот кој се плаќа веднаш, а за преостанатите 6 рати 
инвеститорот е должен до Секторот за финансиски прашања при Општина Кисела Вода да 
достави банкарска гаранција која ќе биде активирана во случај на неплаќање на две после-
дователни месечни рати. Висината на надоместокот се пресметува во единствен износ за 
Општина Кисела Вода, прикажан во следниот графикон:

Комплекс

Погодност - на Локалитетот (комплекс) бонитет

Станбен 
простор

Деловен 
или јавен 
простор

Г- Производство, 
дистрибуција и 

сервиси

А4    -    
Времено 

сместување

Б5         
-Хотелски 
комплекси

1 2 3 4 5 6

1 ЗОНА 5 10% 12%

  32%
Од надоместокот 
за уредување 
на градежно 
земјиште утврдено 
од Град Скопје за 
Зона 1

32%
Од 
надоместокот 
за уредување 
на градежно 
земјиште 
утврдено од 
Град Скопје за 
Зона 1 

32%
Од надо-
местокот за 
уредување 
на градежно 
земјиште 
утврдено од 
Град Скопје 
за Зона 1

Локалниот надоместок се уплатува на сметка на Општина Кисела Вода.
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XI.  Динамика на извршување на програмата

Динамиката на извршувањето на Програмата ќе зависи од создадените правни претпоставки 
и технички услови, како и од приливот на средствата од надоместокот и другите средства.

XII.  Преодни и завршни одредби

Реализацијата на Програмата ја врши Градоначалникот  преку Секторот за урбанизам и прос-
торно планирање и Секторот за комунални работи, инфраструктура, сообраќај и заштита на 
животната срединa.
Програмата (Ф) Урбано планирање на Општина Кисела Вода за 2015 година влегува во сила 
со денот на донесувањето. Ќе се објави во ”Службен гласник на Општина Кисела Вода”, а ќе 
се применува од 01.01.2015 година.

        Број 07-222/12                            ПРЕТСЕДАТЕЛ
26 ноември 2014 година                                      на Советот на Општина Кисела Вода
             С к о п ј е                                     Трајче Донев с.р.
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен вес-
ник 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 Ки-
села Вода“ бр. 13/06), Градоначалникот на Општина Кисела Вода, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ ПРОГРАМА (Ј) КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ 
НА ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА ЗА 2015 ГОДИНА 

  
 

1. Се објавува Програмата  (Ј) комунални дејности  на Општина Кисела Вода за 2015 
година, донесенa на седницата на Советот на Општина Кисела Вода, одржана на  26  ноември  
2014 година.

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

  Број 08-3449/11                               ГРАДОНАЧАЛНИК
2.12.2014 година                                                  на Општина Кисела Вода
      С к о п ј е                                                                            Билјана Беличанец-Алексиќ с.р.  
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Врз основа на член 22  став 1 точка 1 и точка 4 од Законот за локална самоуправа 
(,,Службен весник на РМ,, бр.5/02), член 15 став 1 точка 1 алинеја 6 и точка 4 од Законот за 
град Скопје (,,Службен весник на РМ,, бр.55/04 и бр.158/2011), член 84 став 3 од Законот за 
градежно земјиште (,,Службен весник на РМ,, бр.17/11,  53/11, 144/2012, 153/2012, 25/2013 
и 137/2013)  и член 16 став 1 точка 1 алинеја 6 и точка 4, а во врска со член 34 од Статутот 
на Општина Кисела Вода (,,Службен гласник на Град Скопје,, бр.8/05 и ,,Службен гласник на 
Општина Кисела Вода,, бр.13/06), Советот на Општина Кисела Вода на Дваесет и втората 
пленарна  седница одржана на 26 ноември  2014 година, донесе 

П РО Г РА М А
(J)

КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ
НА ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА

ЗА 2015 ГОДИНА

I. НАДЛЕЖНОСТА J КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ НА ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА ЗА 2015 
ГОДИНА ГИ СОДРЖИ СЛЕДНИТЕ ПОДПРОГРАМИ:

J00 – Одржување на урбана опрема
J30 – Јавно осветлување
J40 – Јавна чистота
J60 – Одржување и заштита на локални патишта и улици
J70 – Одржување и користење на паркови и зеленило
J80 – Други комунални услуги
JA0 – Изградба на јавно осветлување
JД0 – Изградба и реконструкција на локални патишта и улици
JE0 – Изградба на простор за паркирање
JФ0 – Изградба на сообраќајна сигнализација
JГ0 – Изградба на системи за водоснабдување
JИ0 –Изградба на системи за одведување и пречистување на отпадни води
JM0 –Паркови и зеленило /капитални расходи/
JН0  – Урбана опрема/капитални расходи/

II. ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПРОГРАМИТЕ ПО ВИДОВИ РАСХОДИ СПОРЕД СЛЕДНИОТ ПРИКАЗ:

П О Д П Р О Г Р А М А
( J00 )

ОДРЖУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА

1.ВОВЕД

Со оваа Подпрограма се уредува:
•	 Извори на финансирање на подпрограмата
•	 Пресметување на трошоците за одржување на урбана опрема
•	 Динамика на извршување на подпрограмата
•	 Преодни и завршни одредби

"Slu`ben glasnik na Op{tina Kisela Voda" Broj 14 / Strana 73 02 Декември 2014



2. ИЗВОРИ И ФИНАНСИРАЊЕ НА ПОДПРОГРАМАТА

Подпрограмата Ј00 (ОДРЖУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА на подрачјето на Општина Кисела 
Вода) ќе се финансира од буџетот на Општина Кисела Вода за 2015 година.

3. ТРОШОЦИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПОДПРОГРАМАТА

Расходи за реализација, според намената и по поединечни видови на елементи се:

Категорија Ставка Подставка Опис на ставка Износ во денари

42 Стоки и Услуги 4.150.000, 00
424 Поправки и тековно 

одржување 4.000.000, 00

424390

Одржување на други објекти
Одржување на 3 фонтани
(Шопен,Македонија,
парк Бранители)

3.500.000, 00
    500.000,00   

    
48 Капитални расходи   150.000, 00

482 Други градежни објекти   150.000, 00
482940 Надзор над изградбата   150.000, 00

* Образложение на потставката 424390 – Одржување на други објекти
Трошоците поврзани со заменување на таблите со имиња (мостовите и на други инфра ст-

ру к турни објекти), поправка на клупи, корпи за отпадоци, чешми, фонтани, поправка и замена 
на оштетени делови од урбана и спортска опрема за детските и спортските игралишта, се 
обврска на Општи ната, така да истата ги сноси и трошоците поврзани со нивното обновување 
доколку истите се оштетени, уништени или исчезнати.

Средствата планирани во оваа потставка се средства за одржување на истите објекти, 
кои беа поставени во текот на 2009, 2010, 2011 и 2012,2013 година. 

 - -Поправка и одржување на оштетена урбана опрема и детски реквизити во МЗ Дра-
чево ( Паркот на бранителите, Паркот на пензионерите, Паркот кај Поштата, игралиштата на 
ул.Коперникова, игралиште на ул.Киро Фетак, детско игралиште на ул.Димитрије Чуповски до 
Симпо,детско игралиште на ул. Малешевска, игралиште Теферич и др);

 - -реконструкција на постоечката селска чешма во с.Драчево; 
 - -с.Драчево, поправка и одржување на урбана опрема и детски реквизити поставени 

на новиот плоштад, детско игралиште на ул. Јустинијан 1, како и урбана опрема на Три круши;
 - -детско катче на ул.Горги Сугаре2
 - -МЗ Пинтија, поправка и одржување на урбана опрема и детски реквизити во паркот 

Детски Сон, детските реквизити на ул. Јабланица и игралиштето на ул. Борис Трајковски;
 - -МЗ Усје, поправка и одржување на детски реквизити и урбана опрема на новото 

детско катче;
 -  -МЗ 11 Октомври бараки, одржување на урбана опрема и детски реквизити во но-

вото детско игралиште  спортските игралишта
 - -МЗ 11 Октомври згради, одржување на урбана опрема и детски реквизити во парк 

Пушкин, парк Шопен (одржување на фонтана),парк Цибус1, повеќенаменското спортско игра-
лиште кај Цибус и  урбана опрема во сите паркови на  сервисни и станбени улици;

 - -МЗ Кисела Вода, одржување и поправка на детски реквизити и урбана опрема во 
парк Македонија (одржување на фонтана), парк Детско Царство, месноста Теферич и урбана 
опрема во сите паркови на  сервисни и станбени улици;
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 - -МЗ Цветан Димов- одржување на детските реквизити и урбана опрема во новото 
игралиште на ул.Жил Верн кај зградите на НЃ Инженеринг, детското игралиште на скверот 
на ул.Вера Јоциќ, паркот спроти општината и урбана опрема во сите паркови на  сервисни и 
станбени улици;

 - -МЗ Бирарија, одржување на детските реквизити и урбана опрема во детското игра-
лиште на ул.Огњан Прица и ул.Томе Арсовски и урбана опрема во сите паркови на  сервисни 
и станбени улици;

 - -МЗ Црниче, МЗ Пржино- одржување на поставената урбана опрема , детски и 
спортски реквизити на игралиштето Славија и урбана опрема на  сервисни и станбени улици;

 - -одржување на поставена урбана опрема и детски реквизити во сите ЈДГ и ОУ, како 
и низ други институции во општината.

4. ДИНАМИКА НА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПОДПРОГРАМАТА

Динамиката на извршување ќе зависи од приливот на средствата во буџетот на Општината 
Кисела Вода за 2015 година.

5. ПРЕОДНИ ОДРЕДБИ

Реализацијата на подпрограмата ја врши Градоначалникот на Општина Кисела Вода 
преку Секторот за комунални работи, инфраструктура, сообраќај и заштита на животната 
срединa.
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П О Д П Р О Г Р А М А
( J30 ) 

ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ

1.ВОВЕД

Со оваа Подпрограма се уредува:
•	 Извори на финансирање на подпрограмата
•	 Пресметување на трошоците за одржување на јавното осветлување
•	 Динамика на извршување на подпрограмата
•	 Преодни и завршни одредби

2. ИЗВОРИ И ФИНАНСИРАЊЕ НА ПОДПРОГРАМАТА

Подпрограмата Ј30(Одржување на јавно осветлување на подрачјето на Општина Кисела 
Вода) ќе се финансира од средствата што ЕВН ги исплаќа во вид на такса за улично осветлу-
вање од корисниците и од буџетот на Општината Кисела Вода за 2015 година.

3. ТРОШОЦИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПОДПРОГРАМАТА

Расходи за реализација, според намената и по поединечни видови на елементи се:

Категорија Ставка Подставка Опис на ставка Износ во денари

42 Стоки и Услуги 37.500.000, 00

421 Комунални услуги, греење, 
комуникација, транспорт 15.000.000, 00

421110 Електрична енергија 15.000.000, 00
424 Поправки и тековно одржување  20.000.000.00

424390 Одржување на други градби  20.000.000.00
426 Други тековни расходи    2.000.000,00

426990 Други оперативни расходи    2.000.000,00
48 Капитални расходи      500.000, 00

482 Други градежни објекти      500.000, 00
482940 Надзор над изградбата      500.000, 00

* Образлoжение на потставката 421110 – Електрична енергија
Средствата кои се користат за покривање на трошоците за електрична енергија што се користи 
за јавно осветлување исклучиво на сервисните и станбените улици кои се во надлежност на 
Општина Кисела Вода.
* Образлoжение на потставката 424390 – Одржување на други градби
Со оваа подставка се покриваат трошоците за одржување на системите за јавно осветлување 
на сервисните и станбените улици , а кои се во надлежност на Општината Кисела Вода, 
во смисла на одржување на веќе поставени канделабри, пригушници, , замена на кабли и 
друга опрема поврзана со јавното улично осветлување, како и спроведување на енергетска 
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ефикасност, односно замена на постоечките живини светилки со штедливи натриумови 
сијалици на дел од Општина Кисела Вода

*Образлoжение на потставката 426990 - Други оперативни расходи
Со оваа подставка се покриваат трошоците за украсување на територијата на Општината за 
време на Новогодишни, Верски празници и позначајни датуми поврзани со Општината.

РЕОН 1- нумерирани бандери од 0400-1000 и од 3000-4700
Нас. Драчево
Село.Драчево
Нас.Подстаница
Село.Усје
Нас.Каменик
Нас.Пинтија

РЕОН 2 – нумерирани бандери од 0001-0400 и од 1001-2999
Нас.Кисела Вода 
Нас. 11 Октомври (бараки)
Нас. 11 Октомври (тврда градба)
Нас. Пржино
Нас. Црниче 
Нас. Бирарија 
Нас.Цветан Димов
Нас.Припор
У.З.Расадник

Вкупно: 20.000.000, 00 мкд

Напомена: Магистралните улици кои се на територија на Општина Кисела Вода се во 
надлежност на Градот Скопје за кои истиот има обврска за покривање на сметките за 
електрична енергија и тековно одржување на јавното осветлување.

4. ДИНАМИКА НА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПОДПРОГРАМАТА

Динамиката на извршување ќе зависи од приливот на средствата во буџетот на Општината 
Кисела Вода за 2015 година и средства обезбедени од наплатената такса за јавно осветлување.

5. ПРЕОДНИ ОДРЕДБИ

Реализацијата на подпрограмата ја врши Градоначалникот на Општина Кисела Вода преку 
Секторот за комунални работи, инфраструктура, сообраќај и заштита на животната срединa.
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П О Д П Р О Г Р А М А
( J40 )

ЈАВНА ЧИСТОТА

1. ВОВЕД

Со оваа Подпрограма се уредува:
•	 Извори на финансирање на подпрограмата
•	 Пресметување на трошоците за ангажирање на работна сила за одржување на паркови 

и зеленило и обезбедување ситен инвентар
•	 Динамика на извршување на подпрограмата
•	 Преодни и завршни одредби

2. ИЗВОРИ И ФИНАНСИРАЊЕ НА ПОДПРОГРАМАТА

Подпрограмата Ј40 ЈАВНА ЧИСТОТА ќе се финансира од буџетот на Општината Кисела Вода 
за 2015 година.

3. ТРОШОЦИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПОДПРОГРАМАТА

Расходи за реализација, според намената и по поединечни видови на елементи се:

Категорија Ставка Подставка Опис на ставка Износ во денари

42 Стоки и Услуги    9.660.000, 00
423 Материјали и ситен инвентар    1.060.000, 00

423720 Материјали за разни поправки       500.000, 00
423310       Униформи       400.000, 00
423320 Обувки       160.000, 00

425 Договорни услуги     8.000. 000,00
425990 Други договорни услуги     8.000.000,00

426

Други оперативни расходи      600.000,00

426990

Други оперативни 
расходи за изнајмување 
и одржување на јавни 
тоалети  

                                                    
      600.000,00

* Образложение на потставките 423720 
Општината обезбедува средства за набавка на машини, алат и резервни делови за машините и 
алатот за работа за сезонските работници на територија на Општина Кисела Вода. Планирано 
е во 2015 год. да се ангажираат 70 времено вработени сезонски работници почнувајќи од 
01.01.2015 до крајот на тековната година.
За истите треба да се набави нов алат и машини за работа (тримери за косење, тракторска 
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тревокосачка, телескопска пила, метли, колички, лопати, копачи, вили и друго), со цел косење 
и одржување на јавните зелени површини, чистење на истите од смет, одржување на тротоари 
и пешачки патеки и други активности кои ги извршуваат сезонските работници од различна 
природа.

* Образложение на потставките 423310
Општината обезбедува средства за набавка на унифоми за сезонските работници. Се планира 
на сите сезонци да се купи нова работна облека-униформи (пантолони, кошули,Т-маици и 
јакна) за 2015 година. Истите ќе бидат испечатени со името на Општина Кисела Вода, со што 
тие ќе бидат препознатливи и подостапни до граѓаните.

* Образложение на потставките 423320 
Општината обезбедува средства за набавка на обувки за сезонските работници. Се планира 
на сите нови сезонци да се купат нови обувки за 2015 година.
* Образложение на потставките 425990
Општината обезбедува средства за плата на сезонските работници (70 лица). Се планира 
на сезонските работници да им биде платен персонален данок и осигурување во случај на 
незгода при работа.
* Образложение на потставките 426990
 Општината обезбедува средства за изнајмување и одржување на јавни тоалети согласно 
Законот за јавна чистота кои ќе бидат поставени на места каде ќе се одржуваат разни 
манифестации и постојано во неколку парка по избор на општината.
Извадок од Нацрт-записникот од 186 седница на Владата на РМ од 05.10.2010 год, Точка 
54-Информација за јавни тоалети и плажи:
1.Се укажува на единиците на локалната самоуправа потребата да ги евидентираат сите јавни 
тоалети и редовно да ги контролираат од назначените комунални инспектори;
2. Единиците на локалната самоуправа кои досега немаат обезбедено јавни тоалети, истото 
да го сторат во најкус рок на фреквентни локалитети на своите подрачја.

4. ДИНАМИКА НА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПОДПРОГРАМАТА
Динамиката на извршување ќе зависи од приливот на средствата во Буџетот на Општината 
Кисела Вода за 2015 година.

5. ПРЕОДНИ ОДРЕДБИ
Реализацијата на подпрограмата ја врши Градоначалникот на Општина Кисела Вода преку 
Секторот за комунални работи, инфраструктура, сообраќај и заштита на животната срединa.
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П О Д П Р О Г Р А М А
(J60)

ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА, УЛИЦИ И РЕГУЛИРАЊЕ 
НА РЕЖИМ НА СООБРАЌАЈОТ

1. ВОВЕД
Со оваа Подпрограма се уредува:

•	 Извори на финансирање на подпрограмата
•	 Пресметување на трошоците за одржување и заштита на локалните патишта и улици 

заедно со тротоари и пешaчки патеки
•	 Динамика на извршување на подпрограмата
•	 Преодни и завршни одредби

2. ИЗВОРИ И ФИНАНСИРАЊЕ НА ПОДПРОГРАМАТА
Подпрограмата Ј60 (одржување и заштита на локалните патишта и улици на подрачјето на 
Општина Кисела Вода) ќе се финансира од Буџетот на Општината Кисела Вода за 2015 година

3. ТРОШОЦИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПОДПРОГРАМАТА

Расходи за реализација, според намената и по поединечни видови на елементи се:

Категорија ставка Подставка Опис на ставка Износ во 
денари

42 Стоки и услуги 5.000.000,00
424 Поправки и тековно 

одржување

424320 Одржување на улици и 
патишта

5.000.000,00

* Образлoжение на потставката 424320 – Одржување на улици и патишта
Согласно Законот за јавни патишта (член 58), Општината издвојува средства за одржување и 
заштита на локалните патишта и улици, и регулирање на режимот на сообраќај, и тоа:

•	 Чистење снег и мраз од коловозите, посипување на коловоз со сол или абразивни 
средства во осојничавите места, мостовите, делници со поголеми наклони на патот како 
и на други места во случај на појава на мраз на коловозот на територија на општина 
Кисела Вода

Предвидени средства 5.000.000,00 ден.

4. ДИНАМИКА НА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПОДПРОГРАМАТА
Динамиката на извршување ќе зависи од временските услови во зимскиот период и од 
приливот на финансиски средства.

5. ПРЕОДНИ ОДРЕДБИ
Реализацијата на подпрограмата ја врши Градоначалникот на Општина Кисела Вода преку 
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Секторот за комунални работи, инфраструктура, сообраќај и заштита на животната срединa.

ПО Д П Р О Г Р А М А
( J70 )

ОДРЖУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО

1. ВОВЕД
Со оваа Подпрограма се уредува:

•	 Извори на финансирање на подпрограмата
•	 Пресметување на трошоците за одржување и користење на паркови и зеленило
•	 Динамика на извршување на подпрограмата
•	 Преодни и завршни одредби

2. ИЗВОРИ И ФИНАНСИРАЊЕ НА ПОДПРОГРАМАТА
Подпрограмата Ј70 (одржување и користење на паркови и зеленило на подрачјето на Општина 
Кисела Вода) ќе се финансира од буџетот на Општината Кисела Вода за 2015 година.

3. ТРОШОЦИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПОДПРОГРАМАТА
Расходи за реализација, според намената и по поединечни видови на елементи се:
Категорија Ставка Подставка Опис на ставка  Износ во денари
42 Стоки и Услуги  1.000.000, 00

424 Поправки и тековно 
одржување  1,000.000, 00

424590 Одржување на други зелени 
површини     500.000, 00

424510 Одржување на зелени 
површини околу згради     500.000, 00

* Образложение на потставките 424510 и 424590
Општината обезбедува средства за одржување на постоечките паркови како и новои зградените 
, а исто така и за обновување на зеленилото на територија на Општина Кисела Вода.

•	 Зелени површини околу зградите
•	 Паркови на подрачјето на Општина Кисела Вода
•	 Сечење на стари дрва и гранки
•	 Одржување на цветни алеи

4. ДИНАМИКА НА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПОДПРОГРАМАТА
Динамиката на извршување ќе зависи од приливот на средствата во Буџетот на Општината 
Кисела Вода за 2015 година.

5. ПРЕОДНИ ОДРЕДБИ
Реализацијата на подпрограмата ја врши Градоначалникот на Општина Кисела Вода преку 
Секторот за комунални работи, инфраструктура, сообраќај и заштита на животната срединa.
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П О Д П Р О Г Р А М А
( J80 )

ДРУГИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ

1. ВОВЕД
Со оваа Подпрограма се уредува:

•	 Извори на финансирање на подпрограмата
•	 Пресметување на трошоците за други комунални услуги
•	 Динамика на извршување на подпрограмата
•	 Преодни и завршни одредби

2. ИЗВОРИ И ФИНАНСИРАЊЕ НА ПОДПРОГРАМАТА
Подпрограмата Ј80 (други комунални услуги на подрачјето на Општина Кисела Вода) ќе се 
финансира од буџетот на Општината Кисела Вода за 2015 година

3. ТРОШОЦИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПОДПРОГРАМАТА
Расходи за реализација, според намената и по поединечни видови на елементи се:

Категорија Ставка Подставка Опис на ставка      Износ во денари
42 Стоки и Услуги 17.800.000,00

424 Поправки и тековно 
одржување  300.000,00

424230 Дезинфекција, дезинсекција 
и дератизација 300.000, 00

425 Договорни услуги 7.000.000,00
425940 Рушење на објекти 7.000.000,00

426 Други тековни расходи 10.300.000,00
426990 Други оперативни расходи 10.300.000,00

48 Капитални расходи                   200.000,00
482 Други градежни работи                   200.000,00

482940 Надзор над изградба      200.000,00

* Образлoжение на подставките 424230
Со оваа подставка, Општината обезбедува средства за дезинфекција и дератизација. 
Во претходните години дератизацијата се врши со спроведување на групна јавна набавка 
организирана од градот Скопје, 
* Образлoжение на подставките 425940
Со оваа подставка, Општината обезбедува средства за рушење на објекти кои се бесправно 
изградени и не се во согласност со постоечкиот ДУП.
* Образлoжение на подставките 426990
Со оваа подпрограма, Општината обезбедува средства за :

- одстранување  на хаварисани возила, непрописно паркирани возила и приклучни 
средства  - 300.000,00 ден.
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- собирање и депонирање на комунален и друг отпад -  4.500.000,00 ден.

Собирање и транспортирање на комунален отпад и други видови на неопасен и инертен 
отпад по што се подразбира собирање,селектирање, транспортирање и депонирање 
на уредени депонии.

- чистење на канали ( Усјански канал, канал во потстаница,  црн канал, канал во Пржино 
и др. канали во ОКВ).  -  5.000.000,00 ден.

- Чистење на инфраструктурни системи -  500.000,00 ден.

4. ДИНАМИКА НА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПОДПРОГРАМАТА
Динамиката на извршување на подставката 424230 ќе се одвива во пролетниот и есенскиот 
период додека динамиката на подставката 426990 и 425940 ќе зависи од приливот на средства 
во Буџетот на Општината за 2015 година.

5. ПРЕОДНИ ОДРЕДБИ
Реализацијата на подпрограмата ја врши Градоначалникот на Општина Кисела Вода преку 
Секторот за комунални работи, инфраструктура, сообраќај и заштита на животната срединa.
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П Р О Г Р А М А
( JA0 )

ИЗГРАДБА НА ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ

1. ВОВЕД
Со оваа Подпрограма се уредува:
Извори на финансирање на подпрограмата
Пресметување на трошоците за изградба на јавно осветлување
Динамика на извршување на подпрограмата
Преодни и завршни одредби

2. ИЗВОРИ И ФИНАНСИРАЊЕ НА ПОДПРОГРАМАТА
Подпрограмата ЈА0 (Изградба на јавно осветлување на подрачјето на Општина Кисела Вода) 
ќе се финансира од буџетот на Општината Кисела Вода за 2015 година

3. ТРОШОЦИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПОДПРОГРАМАТА
Расходи за реализација, според намената и по поединечни видови на елементи се:

Категорија Ставка Подставка Опис на ставка Износ во денари
48 Капитални Расходи 9.100.000, 00

482 Други градежни објекти 9.100.000, 00

482920 Изградба на други објекти 9.000.000, 00
482940 Надзор над изградбата    100.000, 00

* Образлoжение на подпрограмата 482920
Општината обезбедува средства за изградба на нови линии за јавно осветлување на сервисни 
и станбени улици согласно Програмата за енергетска ефикасност и инсталирање на штедливи 
светилки и модернизација на постојниот систем, а со цел намалување на трошоците за 
одржување на уличното осветлување на територија на општината  .

Вкупно: 9.000.000, 00

4. ДИНАМИКА НА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПОДПРОГРАМАТА
Динамиката на извршување ќе зависи од приливот на средствата во буџетот на Општината 
Кисела Вода за 2015 година, како и од наплатата на таксата за јавно осветлување.

5. ПРЕОДНИ ОДРЕДБИ
Реализацијата на подпрограмата ја врши Градоначалникот на Општина Кисела Вода преку 
Секторот за комунални работи, инфраструктура, сообраќај и заштита на животната срединa.
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П О Д П Р О Г Р А М А
( JД0 )

ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛНИТЕ ПАТИШТА И УЛИЦИ

1. ВОВЕД
Со оваа Подпрограма се уредува:

•	 Извори на финансирање на подпрограмата
•	 Пресметување на трошоците за изградба и реконструкција на локалните патишта и 

улици
•	 Динамика на извршување на подпрограмата
•	 Преодни и завршни одредби

2. ИЗВОРИ И ФИНАНСИРАЊЕ НА ПОДПРОГРАМАТА
•	 Подпрограмата ЈД0 (Изградба и реконструкција на локалните патишта и улицици 

на подрачјето на Општина Кисела Вода) се финансира од средствата (капитални 
трансфери) од Агенција за Државни Патишта согласно Законот за Јавни Патишта, како 
и од дополнително издвоени средства од Буџетот на Општината Кисела Вода за 2015 
година.

3. ТРОШОЦИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПОДПРОГРАМАТА

Расходи за реализација, според намената и по поединечни видови на елементи се:

Категорија Ставка Подставка Опис на ставка Износ во денари
48 Капитални расходи 88.700.000,00

482 Други градежни работи

482110 Подготвување на проекти, 
вршење на стручна ревизија 1.500.000,00

482120 Изградба на улици и патишта   5.000.000,00
482130 Реконструкција на улици и патишта   35.000.000,00
482210 Подготвување на проекти и дизајн на мостови        200.000,00
482920 Изградба на други објекти   30.000.000,00
482220 Реконструкција и изградба на мостови    5.500.000,00
482930 Реконструкција и изградба на други објекти  10.000.000,00
482940 Надзор над градбата 1.500.000,00

* Образложение на подпрограмата
Капиталните расходи на оваа подпрограма се однесуваат на изградбата и реконструирањето 
на локалните патишта согласно Законот за Јавни Патишта, изградба на пешачки патеки и 
тротоари, спортски игралишта, потпорни ѕидови, мостови и др. објекти
* подставка 482110
Со оваа подставка се предвидува подготвување на проекти за новопроектирани улици кои 
ќе се градат на територија на Општина Кисела Вода: Бабин дол ( Припор), Зеленгора 1, 
Зеленгора 3, пробивање на ул.Димо Хаџи Димов до Сава Ковачевиќ(стара последна 24), 
проширување на ул.Киро Фетак  со опфаќање на мостот на улицата, реконструкција на дел од 
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ул.Мариовска(магацин Треска) и дел од ул.Христо Татарчев-до спојот на реконструираната 
улица кај Црква во месност Теферич и други улици под надлежност на Оптина Кисела Вода.
Вкупно : 1.500.000,00 ден.
*подставка 482120
Со оваа подставка се предвидува изградба на новопроектирани улици на територија на 
Општина Кисела Вода согласно Дуп-овите и за кои има одобрена техничка документација: 
ул.Зеленгора1, Новопроектирана 5 (Цветан Димов), проширување на крак на ул.Вера Јоциќ,  
новопроектирана 2 во комплекс Стаклара, Првомајска 1(технички преглед), нова сообраќајница 
14 декември и поврзување со бул. Борис Трајковски,  спој ул.14 Декември и ул.Димо Х. Димов, 
Саса 2, Партизански пат - Порупи  и други согласно изготвените и одобрени проекти.  
Вкупно : 5.000.000,00 ден.
*подставка 482130
Со оваа подставка се опфаќа реконструкција и санација на сервисни и станбени улици на 
територија на Општина Кисела Вода 
Вкупно 35.000.000,00 ден.

*подставка 482920
Пешачки патеки и улици поплочени со бехатон:

•	 Со оваа подставка се опфаќа реконструкција, санација и изградба на тротоари,пешачки 
патеки, скали и сервисни и станбени улици на територија на Општина Кисела Вода  со 
поплочување  со павер елементи

•	 Вкупно 25.000.000,00 ден.

Спортски игралишта:
Реконструкција на стари и изградба на нови игралишта  согласно усвоените ДУП-ови на 
сервисни и станбени улици  на територија на Општина Кисела Вода
           Вкупно 5.000.000,00 ден.

*подставка  482220
Изградба и реконструкција на мостови:

•	 Санација на мостот на усјански канал во населба Усје, 4.000.000,00 ден.
•	 Санација на мостот на ул. Киро Фетак 1.000.000,00 ден.
•	 Изградба на мал мост во населеното место Порупи 500.000,00ден.

*подставка  482930
Реконструкција и изградба на други објекти:

•	 Изградба на потпорни ѕидови 
•	 Потпорен ѕид на ул.Сава Ковачевиќ 15       4.000.000,00 ден.
•	 Потпорен ѕид ул. Сава Ковачевиќ крак 7     5.000.000,00 ден.
•	 Потпорен ѕид на ул.Сава Ковачевиќ 254(Новопроектирана)1.000.000,00 ден.

4. ДИНАМИКА НА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПОДПРОГРАМАТА
Динамиката на извршување ќе зависи од приливот на средствата во буџетот.

5. ПРЕОДНИ ОДРЕДБИ
Реализацијата на подпрограмата ја врши Градоначалникот на Општина Кисела Вода преку 
Секторот за комунални работи, инфраструктура, сообраќај и заштита на животната срединa .
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П О Д П Р О Г Р А М А
(JЕ0)

ИЗГРАДБА НА ПРОСТОР ЗА ПАРКИРАЊЕ

1. ВОВЕД
Со оваа Подпрограма се уредува:

•	 Извори на финансирање на подпрограмата
•	 Пресметување на трошоците за изградба на простор за паркирање
•	 Динамика на извршување на подпрограмата
•	 Преодни и завршни одредби

2. ИЗВОРИ И ФИНАНСИРАЊЕ НА ПОДПРОГРАМАТА
•	 Подпрограмата ЈЕ0 (Изградба на простор за паркирање на подрачјето на Општина 

Кисела Вода) ќе се финансира од средствата од Буџетот на Општината Кисела Вода за 
2015 година.

3. ТРОШОЦИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПОДПРОГРАМАТА
Расходи за реализација, според намената и по поединечни видови на елементи се:

Категорија Ставка Подставка Опис на ставка Износ во денари
48 Капитални расходи 13.400.000,00

482 Други градежни објекти 13.400.000,00

482910 Подготвување на проекти,  
вршење на стручна ревизија 300.000,00

482920 Изградба на други објекти 12.000.000,00
482930 Реконструкција на други објекти 1.000.000,00
482940 Надзор над градбата 100.000,00

* Образлoжение на подпрограмата 482920 и 482930
Со оваа подпрограма Општината Кисела Вода обезбедува средства за изградба и проектирање 
на нови простори за паркирање во урбаните средини а со цел растеретување на улиците и 
обезбедување подобар и побезбеден режим на сообраќајот.

Изградба и реконструкција на простор за паркирање:
•	  Изградба на нови паркинг простори и пешачки патеки на сервисни и станбени 

улици на територија на Општина Кисела Вода, согласно усвоените ДУП-ови како 
и реконструкција и проширување на постоечките.             Вкупно : 13.000.000,00 
ден

4. ДИНАМИКА НА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПОДПРОГРАМАТА
Динамиката на извршување ќе зависи од приливот на средствата во Буџетот на Општината 
Кисела Вода за 2015 година.

5. ПРЕОДНИ ОДРЕДБИ
Реализацијата на подпрограмата ја врши Градоначалникот на Општина Кисела Вода преку 
Секторот за комунални работи, инфраструктура, сообраќај и заштита на животната срединa.
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П О Д П Р О Г Р А М А
( JФ0 )

ИЗГРАДБА НА СООБРАЌАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА

1. ВОВЕД
Со оваа Подпрограма се уредува:

•	 Извори на финансирање на подпрограмата
•	 Пресметување на трошоците за изградба на сообраќајна сигнализација
•	 Динамика на извршување на подпрограмата
•	 Преодни и завршни одредби

2. ИЗВОРИ И ФИНАНСИРАЊЕ НА ПОДПРОГРАМАТА
•	 Подпрограмата ЈФ0 (Изградба на сообраќајна сигнализација на подрачјето на Општина 

Кисела Вода) ќе се финансира од средствата од Буџетот на Општината Кисела Вода за 
2015 година.

3. ТРОШОЦИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПОДПРОГРАМАТА
Расходи за реализација, според намената и по поединечни видови на елементи се:

Категорија Ставка Подставка Опис на ставка Износ во денари
48 Капитални расходи 5.100.000,00

482 Други градежни објекти 5.100.000,00

482910 Подготвување на сообраќаен 
проект 1.000.000,00

482920 Изградба на други објекти 4.000.000,00
482940 Надзор над градбата 100.000,00

* Образложение на подпрограмата 482920
Оваа подпрограма е целосно во согласност со Законот за Јавни патишта со кој се предвидува 
поставување и замена на сообраќајни знаци и заштитна опрема на локалните патишта и улици, 
односно поставување на хоризонтална и вертикална сигнализација.  Согласно изготвени 
сообраќајни проекти и ревидирани од Секторот за сообраќај во Град Скопје и Секторот за 
сообраќај при СВР за блок 3, блок 11, улица Банско и улиците Серска, Партение Зографски, 
Баница, Дамбени и Жванска, реконструкција на дел од ул.Мариовска(магацин Треска) и дел 
од ул.Христо Татарчев-до спојот на реконструираната улица кај Црква во месност Теферич и 
ул.1440 и ул.Саса18 во нас.Пинтија

Вкупно 4.000.000,00 ден.

4. ДИНАМИКА НА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПОДПРОГРАМАТА
Динамиката на извршување ќе зависи од приливот на средствата во буџетот на Општината 
Кисела Вода.

5. ПРЕОДНИ ОДРЕДБИ
Реализацијата на подпрограмата ја врши Градоначалникот на Општина Кисела Вода преку 
Секторот за комунални работи, инфраструктура, сообраќај и заштита на животна средина.
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П О Д П Р О Г Р А М А
( JГ0 )

ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ

1. ВОВЕД
Со оваа Подпрограма се уредува:

•	 Извори на финансирање на подпрограмата
•	 Пресметување на трошоците за изградба на системи за водоснабдување
•	 Динамика на извршување на подпрограмата
•	 Преодни и завршни одредби

2. ИЗВОРИ И ФИНАНСИРАЊЕ НА ПОДПРОГРАМАТА
•	 Подпрограмата ЈГ0 (Изградба на водоснабдителни системи) на подрачјето на Општина 

Кисела Вода ќе се финансира од средствата од Буџетот на Општината Кисела Вода за 
2015 година.

3. ТРОШОЦИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПОДПРОГРАМАТА
Расходи за реализација, според намената и по поединечни видови на елементи се:

Категорија Ставка Подставка Опис на ставка Износ во денари
48 Капитални расходи 25.700.000,00

482 Други градежни објекти 25.700.000,00

482910 Подготвување на проекти, 
вршење стручна ревизија 1.500.000,00

482720 Реконструкција и изградба на 
капацитети за водоснабдување 24.000.000,00

482940 Надзор над градбата 200.000,00

* Образлoжение на подпрограмата
Со оваа подпрограма, Општината Кисела Вода обезбедува средства за изградба и проектирање 
на нови систем за водоснабдување 
*подставка 482910
Со оваа подставка се предвидува подготвување на проекти за нови системи за водоснабдување 
кои ќе се градат на територија на Општина Кисела Вода:, Зеленгора 3, Водоснабдување на 
делот меѓу Каменик и Пинтија, Водоснабдување на нас. Каменик, изработка на проект за 
бунари за техничка вода и други, 
Вкупно : 1.500.000,00 ден.

*подставка 482720
Реконструкција и изградба на капацитети за водоснабдување:

•	 Изведба на водоводна мрежа по ул.Првомајска 1( втор дел)
•	 Довршување на приклучоци за водоснабдување во нас. Пинтија
•	 Изградба на водоводна мрежа во месноста Три Круши
•	 други сервисни и станбени улици на територија на Општина Кисела Вода.

Вкупно : 24.000.000,00 ден.

4. ДИНАМИКА НА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПОДПРОГРАМАТА
Целосна имплементација на проектот ќе започне по изборот на најповолен изведувач, и ќе 
трае во временски период кој ќе биде утврден во договорот за изградба на водоводот. 

5. ПРЕОДНИ ОДРЕДБИ
Реализацијата на подпрограмата ја врши Градоначалникот на Општина Кисела Вода преку 
Секторот за комунални работи, инфраструктура, сообраќај и заштита на животната срединa.
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П О Д П Р О Г Р А М А
( JИ0 )

ИЗГРАДБА НА СИСТЕМ ЗА ОДВЕДУВАЊЕ И ТРЕТМАН НА ОТПАДНИТЕ ВОДИ

1. ВОВЕД

Со оваа Подпрограма се уредува:
•	 Извори на финансирање на подпрограмата
•	 Пресметување на трошоците за изградба на систем за одведување и третман на 

отпадните води
•	 Динамика на извршување на подпрограмата
•	 Преодни и завршни одредби.

2. ИЗВОРИ И ФИНАНСИРАЊЕ НА ПОДПРОГРАМАТА

•	 Согласно законот за снабдување со вода за пиење и одведување на урбаните отпадни 
води, Општината издвојува каптални расходи за оваа подпрограмата кои се однесуваат 
на изградба, реконструкција и доградба на канализационен систем, атмосферска 
канализација и регулација на водотеци. Во оваа подпрограма не влегува изградбата 
што произлегува од договорените обврски за уредување на градежното земјиште што 
се однесува за изградба на објекти на инфраструктурата, заради обезбедување на 
непречен пристап до градежната парцела. Во оваа подпрограма Општината учествува 
со 100 % вложување на средства во делови каде нема инфраструктура.

3. ТРОШОЦИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПОДПРОГРАМАТА
Расходи за реализација, според намената и по поединечни видови на елементи се:

Категорија Ставка Подставка Опис на ставка Износ во 
денари

48 Капитални расходи 43.000.000,00
482 Други градежни објекти 43.000.000,00

482110 Подготвување на проекти 2.500.000,00
482920 Реконструкција и изградба на 

објекти 40.000.000,00
482940 Надзор над градбата 500.000,00

* Образлoжение на подпрограмата
*подставка 482110
Со оваа подставка се предвидува подготвување на проекти за фекален и атмосферски 
канализационен систем кои ќе се градат на територија на Општина Кисела Вода:, Зеленгора 
3, Ратко Митровиќ 23, фекален систем што ги опфаќа улиците Жил Верн, Јордан Филиповски, 
Стојан Стојановски и Трпе Петревски, фекална и  атмосферска канализација во нас.Пинтија, 
, атмосферска канализација на ул.Пушкинова и Никола Добровиќ, фекална канализација 
за нас.Каменик, доработка на проект за атмосферска канализација на у.Славка Димкова, 
подготовка на проект за уредување на Маркова Река и други.
 Вкупно : 2.500.000,00 ден.

*подставка 482920
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ФЕКАЛНИ КАНАЛИЗАЦИОНИ СИСТЕМИ
•	 Козјак, довршување на фекалната мрежа во Расадник, Првомајска1, Ѓорѓи Сугаре, 

ул.Зеленгора1, Емил Зола и други сервисни и станбени улици на територија на Општина 
Кисела Вода. Вкупно: 20.000.000,00 ден.

АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИОНИ СИСТЕМИ
•	 Славка Димкова, Живко Фирфов, Новопроектирани улици Расадник,  Првомајска 

1, дел од ул. Жарко Зрењанин, ул.Ѓорѓи Сугаре,  ул.Пушкинова и Никола Добровиќ, 
ул.Боро Канчевски и ул.Фредерик Шопен и други сервисни и станбени улици на 
територија на Општина Кисела Вода. 
Вкупно: 20.000.000,00 ден

4. ДИНАМИКА НА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПОДПРОГРАМАТА
Динамиката на извршување ќе зависи од приливот на средствата во Буџетот на Општината 
Кисела Вода за 2015 година.

5. ПРЕОДНИ ОДРЕДБИ
Реализацијата на подпрограмата ја врши Градоначалникот на Општина Кисела Вода преку 
Секторот за комунални работи, инфраструктура, сообраќај и заштита на животната срединa.
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П О Д П Р О Г Р А М А
( JМ0 )

ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО

1. ВОВЕД
Со оваа Подпрограма се уредува:

•	 Извори на финансирање на подпрограмата
•	 Пресметување на трошоците за изградба на паркови и зеленило
•	 Динамика на извршување на подпрограмата
•	 Преодни и завршни одредби

2. ИЗВОРИ И ФИНАНСИРАЊЕ НА ПОДПРОГРАМАТА
•	 Општината обезбедува капитални средства за подигање и изградба на нови паркови 

и зелени површини, како и изградба на хидрантска мрежа во истите од Буџетот на 
Општината Кисела Вода за 2015 година.

3. ТРОШОЦИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПОДПРОГРАМАТА

Расходи за реализација, според намената и по поединечни видови на елементи се:
Категорија Ставка Подставка Опис на ставка Износ во денари
48 Капитални Расходи      6.600.000,00

482 Други градежни објекти      6.400.000,00

482910 Подготвување на проекти, 
дизајн и други објекти        400.000, 00

482920 Изградба на други објекти      6.000.000,00
48 Капитални расходи      200.000, 00

482 Други градежни објекти      200.000, 00
482940 Надзор над изградбата      200.000, 00

* Образлoжение на подпрограмата 
Со оваа подпрограма, Општината предлага изградба на нови зелени површини почитувајќи ја 
програмата за чиста и здрава средина.

*Подставка 482920

Реконструкција и изградба на зеленило и паркови, хортикултурно уредување:

•	 Ѓорги Сугаре (околу трафостаница), позади Топланата во 11 Октомври тврда градба, 
зеленило пред згради на ул.Сава Ковачевиќ пред зграда 62, нас. Расадник, Пинтија,  Ѓорѓи 
Димитров,  и други сервисни и станбени улици на територија на Општина Кисела Вода. 

•	 ул.Локов бр.26-2/22,  Ѓорги Сугаре (околу трафостаница), Пинтија на ул.Саса 6, Вера Јоциќ 
бр.10,12,14, нас.11 Октомври -бараки, 11 Октомври–згради реконструкција на зеленило 
кај пункт на паркови и зеленило, ул.Никола Добровиќ,  с.Драчево до црква св.”Спас”, и 
други сервисни и станбени улици на територија на Општина Кисела Вода. 

4. ДИНАМИКА НА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПОДПРОГРАМАТА

Динамиката на извршување ќе зависи од приливот на средствата во Буџетот на Општината 
Кисела Вода за 2015 година.

5. ПРЕОДНИ ОДРЕДБИ

Реализацијата на подпрограмата ја врши Градоначалникот на Општина Кисела Вода преку 
Секторот за комунални работи, инфраструктура, сообраќај и заштита на срединa.
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П О Д П Р О Г Р А М А
( JН0 )

УРБАНА ОПРЕМА

1. ВОВЕД
Со оваа Подпрограма се уредува:

•	 Извори на финансирање на подпрограмата
•	 Пресметување на трошоците за урбана опрема
•	 Динамика на извршување на подпрограмата
•	 Преодни и завршни одредби

2. ИЗВОРИ И ФИНАНСИРАЊЕ НА ПОДПРОГРАМАТА
•	 Општината обезбедува капитални средства за поставување на нова урбана опрема 

во веќе постоечките и новоизградените паркови, зелени површини, спортски и детски 
игралишта и на други локации. Овие средства се обезбедуваат од Буџетот на Општината 
Кисела Вода за 2015 година.

3. ТРОШОЦИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПОДПРОГРАМАТА
Расходи за реализација, според намената и по поединечни видови на елементи се:

Категорија Ставка Подставка Опис на ставка Износ во 
денари

48 Капитални расходи 17.850.000,00
480 Купување на мебел,опрема 

и др. 7.500.000,00

480190 Купување на друга опрема 8.000.000,00
482 Други градежни работи 10.350.000,00

482920 Изградба на други објекти 10.000.000,00
482940 Надзор над изградбата 350.000,00

* Образложение на подпрограмата 483292
Со оваа подпрограма, Општината предлага поставување на нова урбана опрема ( клупи и 
корпи за отпадоци), огласни табли, опрема за детски игралишта (лулашки, лизгалки, клацкалки 
и друго), опрема за спортски игралишта (стативи, кошови, мрежи и друго), поставување на 
чешми и фонтани за пиење вода.
Поставување на нови клупи, корпи за отпадоци, огласни табли, опрема за детски 
игралишта, опрема за спортски игралишта, чешми за пиење вода и друго се планира да 
се постави во сите  изградени детски и спортски игралишта,паркови, скверови согласно 
барањата на граѓаните на Општина Кисела Вода

* Образложение на потставките 482920
Општина Кисела Вода обезбедува средства за изградба на подземни контејнери за собирање 
на смет на 3 локации на територија на Општина Кисела Вода

4. ДИНАМИКА НА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПОДПРОГРАМАТА
Динамиката на извршување ќе зависи од приливот на средствата во Буџетот на Општината 
Кисела Вода за 2015 година.

5. ПРЕОДНИ ОДРЕДБИ
Реализацијата на подпрограмата ја врши Градоначалникот на Општина Кисела Вода преку 
Секторот за комунални работи, инфраструктура, сообраќај и заштита на срединa.
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П О Д П Р О Г Р А М А
( JК0 )

ЈАВНА ЧИСТОТА-КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ

1. ВОВЕД
Со оваа Подпрограма се уредува:

•	 Извори на финансирање на подпрограмата
•	 Пресметување на трошоците за кен-чуварници
•	 Динамика на извршување на подпрограмата
•	 Преодни и завршни одредби

2. ИЗВОРИ И ФИНАНСИРАЊЕ НА ПОДПРОГРАМАТА
•	 Општината обезбедува средстава за купување и поставување на кенови-куќички или 

чуварници. Овие средства се обезбедуваат од Буџетот на Општината Кисела Вода за 
2015 година.

3. ТРОШОЦИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПОДПРОГРАМАТА
Расходи за реализација, според намената и по поединечни видови на елементи се:

Категорија Ставка Подставка Опис на ставка Износ во денари
48 Капитални Расходи  500.000, 00

480 Купување на мебел,опрема и др.  500.000, 00
480190 Купување на друга опрема  500.000, 00

482 Други градежни објекти
482940 Надзор над изградбата

*Образложение на подставката 480190
Општината обезбедува средства за купување на кенови-чуварници. Во општина Кисела Вода 
во последните неколку години се изградија големи паркови, се изградија повеќенаменски 
спортски игралишта, се изградија детски игралишта, споменици и други објекти од капитално 
значење. Сето тоа нужно ја отвара потребата од ангажирање на чувари кои ќе се грижат за 
новоизградените објекти и паркови кои ги користат граѓаните на оваа општина. За да можат 
чуварите непречно да ја извршуваат својата функција, да бидат безбедни и згрижени во лоши 
временски услови се јави потреба од купување на куќички за истите. Тие ќе бидат поставени 
на соодветни локации достапни за граѓаните каде секој совесен граѓанин ќе може да пријави 
вандалско однесување, проблеми на терен и сл.

4. ДИНАМИКА НА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПОДПРОГРАМАТА
Динамиката на извршување ќе зависи од приливот на средствата во Буџетот на Општината 
Кисела Вода за 2015 година.

5. ПРЕОДНИ ОДРЕДБИ
Реализацијата на подпрограмата ја врши Градоначалникот на Општина Кисела Вода преку 
Секторот за комунални работи, инфраструктура, сообраќај и заштита на животната срединa.
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Програмата (Ј) Комунални дејности на општина Кисела Вода за 2015 година стапува во 
сила со денот на донесувањето, ќе се објави во ,,Службен гласник на Општина Кисела Вода, 
а ќе се применува од 01.01.2015 година.

 
       Број 07-222/13                                 ПРЕТСЕДАТЕЛ
26 ноември 2014 година                                 на Советот на Општина Кисела Вода    
         С к о п ј е                                 Трајче Донев  с.р.
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 Р Е К А П И Т У Л А Р
                                           ПРОГРАМА ( Ј ) КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ

Ј00 Одржување на урбана опрема                                       4.150.000,00
Ј30 Јавно осветлување 37.500.000,00
Ј40 Јавна чистота                                                                   9.660.000,00
Ј60 Одржување и заштита на локални патишта и улици    5.000.000,00
Ј70 Одржување и користење на паркови и зеленило         1.000.000,00
Ј80 Други комунални услуги              17.800.000,00
ЈА0 Изградба на јавно осветлување 9.100.000,00
ЈД0 Изградба и реконструкција на локални патишта и улици                                               88.700.000,00
ЈЕ0 Изградба на простор за паркирање                             13.400.000,00
ЈФ0 Изградба на сообраќајна сигнализација                       5.100.000,00
ЈГ0 Изградба на системи за водоснабдување                  25.700.000,00
ЈИ0 Изградба на системи за одведување и пречистување на 

отпадни води                                         43.000.000,00
ЈМ0 Паркови и зеленило /капитални расходи/                      6.600.000,00
ЈН0 Урбана опрема/капитални расходи/                                17.850.000,00
ЈК0 Јавна чистота – капитални трошоци 500.000,00

  ВКУПНО 284.860.000,00
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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 Програма Г - Локален економски развој
со Потпрограма ГД – Проекти за енергетска ефикасност

на Општина Кисела Вода за 2015 година
  

 

1.Се објавува Програмата Г - Локален економски развој со Потпрограма ГД – Проекти 
за енергетска ефикасност на Општина Кисела Вода за 2015 година, донесенa на седницата 
на Советот на Општина Кисела Вода, одржана на  26  ноември  2014 година.

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

 Број 08-3449/12         ГРАДОНАЧАЛНИК
2.12.2014 година                                    на Општина Кисела Вода
    С к о п ј е          Билјана Беличанец-Алексиќ с.р. 
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Врз основа на член 22 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен  
Весник на РМ бр.5/02), член 15 став 1 точка 3 од Законот за Град Скопје (Службен весник на 
РМ бр. 55/04) и член 34 став 1 точка 8 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 Дваесет и втората пленарна седница одржана на 26 ноември 2014, 
донесе 

П Р О Г Р А М А

Г -  ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ СО
ПОТПРОГРАМА ГД – ПРОЕКТИ ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

НА ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА ЗА 2015 ГОДИНА

СОДРЖИНА

1. Вовед

2. План на активности

3. Динамика на извршување на активностите во Програмата

4. Преодни и завршни одредби

1.ВОВЕД
Сите активности кои Секторот за ЛЕР ќе ги превземе во иднина ќе бидат насочени кон 
создавање на позитивна претстава за општината кај институциите (меѓународни и домашни) 
, деловните субјекти и граѓаните чии јавен сервис и претставува. 
Изработката на програма за локалниот економски развој претставува чекор кон промоција 
на одржлив развој кој покрај економскиот вклучува и социјален, образовен и културен развој. 

2.ПЛАН НА АКТИВНОСТИ (со опис на активноста и потребни финансиски средства за 
реализирање на истата)

	Обука за преквалификација и доквалификација на возрасни невработени лица 
Општина Кисела Вода во соработка со приватниот сектор ќе ги идентификува локалните 
потреби за работна сила со цел да се задоволи побарувачката на пазарот на трудот. За сите 
оние работни места за кои нема доволно квалификувани работници Општина Кисела Вода 
ќе организира обука за преквалификација и доквалификација на возрасни невработени лица.

Вкупно средства :200.000, - денари
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	Обуки за доквалификација на вработените во ЛЕР
Средствата во износ од 120.000,00 денари планирани за реализација на активноста - обуки 
ќе бидат наменети за подобро и поквалитетно работење. Ова подразбира совладување на 
нови техники и технологии во начиот на работа, како и примена на нови веќе потврдени 
добри практики од земјата и пошироко. Обуките кои вработените ќе ги посетуваат ќе бидат 
внимателно селектирани и спроведени исклучиво од страна на релевантни институции.

Вкупно средства :120.000, - денари

	Печатење на промотивни материјали

Во текот  на 2015 година согласно потребите на Секторот за локален економски развој 
планирано е печатење на рекламен материјал, брошури, флаери, мапа за привлекување на 
инвестиции,печатење на стратешки документ и други промотивни материјали.

  Вкупно средства : 300.000,-денари

	Подготовка на проекти во соработка со останатите сектори во општината 
Подготовката на проекти од разни области е дел од активностите на Секторот за локален 
економски развој. Проектите се подготвуваат во соработка со другите сектори во општината, 
а по однос на објавени јавни повици .
Согласно објавените јавни повици за аплицирање со предлог проекти, во најголем дел од 
случајте потребно е учество од страна општината и тоа со одреден процент на финансиски 
средства кои се доделуваат за реализација на проектот. Ваквите јавни повици не се однапред 
познати и поради тоа не постои можност за нивно детално образложување.

Вкупно средства : 1.000.000,-денари

	Општинска контрибуција за изградба на спортска сала во ОУ”Рајко Жинзифов”-
нас.Драчево 

Во проектот ” Изградба на нова училишна зграда за О.У. Рајко Жинзифив”, беше предвидено 
адаптација на третиот веќе постоечки тракт во спортска сала. По иницијатива на Владата 
на Република Македонија и Општина Кисела Вода решено е да се реализира и изградба на 
комплетно нова спортска сала. Со оваа мерка би се постигнало комплетно заокружување на 
овој проект.
Од тие причини Општина Кисела Вода одвојува средства од буџетот како контрибуција за 
изградба на на спортска сала во О.У. Рајко Жинзифив. 

  Вкупно средства : 3.300.000,-денари

	Проект –Системи за био гориво (замена на котли со биомаса) во ЈДГ 8-ми Март 
“Пеперутка 1 и 2”;  и ПОУ Кузман Јосифовски –Питу

Со цел зштита на животната средина и заштеда на средства за греење Општина 
Кисела Вода превзема активности за  замена на досегашните котли на нафта со котли 
на биомаса во овие два објекта. 
За таа цел потпишан е меморандум за соработка со УНДП и дел од активностите се 
завршени во 2014 година. 
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Средствата во висина од 1.485.700, - денари ќе бидат искористени за комплетирање на 
активноста.

 Вкупно средства : 1.485.700, - денари

	Инкубатор за малите претпријатија
Целта на овој проект е поддршка и развој на мали претпријатија што ќе ги основаат младите и 
луѓето што имаат идеја да започнат сопствен бизнис. Инкубаторот за малите претпријатија ќе 
бидат сместени во просторија што ќе ја обезбеди самата општина, а ќе се користи без паричен 
надоместок. Инкубаторот ќе овозможи целосна поддршка на новосоздадените фирми , како 
и на фирмите во развој, односно користење на работниот простор, уредите, опремата, како и 
менаџерски, технички и советодавни услуги. Инкубаторот ќе биде во можност да опслужува 5 
до 7 микро и мали претпријатија истовремено, а еден од условите за користење на работниот 
инкубатор, ќе биде фирмите да вработат определен број на млади луѓе и да воспостават 
програма за стажирање.
Сите активности и обврски би се регулирале со договор помеѓу општината и фирмите. 

Вкупно средства: 500.000,-денари

	Учество на саеми
Трошоците планирани во оваа активност ќе бидат наменети за закуп на простор, дизајн на 
штанд и сите потребни активности за соодветно претставување на Општина Кисела Вода на 
настани од ваков тип.

Вкупно средства: 350.000,-денари

	 Консултантски услуги од надворешни лица
За изработка на соодветни стручни проекти дополнително ќе се ангажираат консултанти. 
Потребата од ангажирање на дополнителна консултантска помош може да се појави во 
следните подрачја:
	Доставување на информации за тековни тендери, јавни огласи и јавни повици кои се 

од интерес на општината;
	Консултантски услуги при изработка на проекти од интерес на општината;
	Консултантски услуги при реализација и имплементација на проекти;
	Консултантски услуги при подготовка и изработка на извештаи.

Вкупно средства : 300. 000,-денари

	Меѓуопштинска соработка

Меѓуопштинската соработка е активност која во континуитет трае секоја година и за која не 
се потребни никакви средства од буџетот на општината. Се одвива на неколку нивоа, и тоа 
соработка на ниво на мини регион и соработка на ниво на Скопски  плански регион. Ваквиот 
вид на соработка, во однос на Скопскиот регион е пропишан со закон и како таков обврзувачки 
за сите општини во Република Македонија, додека соработката со општините Аеродром, 
Зелениково, Студеничани и Сопиште кои го формираат мини регионот може да придонесе за 
остварување на проекти од кои бенефит би имале сите овие општини. 
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ПОТПРОГРАМА ГД – ПРОЕКТИ ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

	Мерки за енергетска ефикасност

Енергетската ефикасност е активно решение за постигнување на заштеди на срества. 
Програмата за енергетска ефикасност на Општина Кисела Вода 2015-2017, претставува 
водич кој ги утврдува насоките во кои општината треба да се движи. Во таа насока во текот 
на 2015 година, ќе се реализираат следните активности: 

	Детална Енергетскa Контролa и изработка на Проект за Енергетска Обнова за објект ДГ 
8 Март-Пржино
Вкупно средства : 80.000,-денари

	Енергетска Обнова за објект ДГ 8 Март- Пржино и замена на котел (со биомаса) 
Вкупно средства : 4.310.000,-денари

	Вградување на Соларен вакум инјекторски систем за припрема на Санитарна Топла 
Вода во ЈДГ
 Вкупно средства 600.000,-денари

	Вадење на мерни места пред трафостаници
Вкупно средства:  2.460.000, -денари

	Енергетска Обнова на кров во ОУ Круме Кепески
Вкупно средства: 7.000.000,- денари

	Енергетска Обнова во ОУ Круме Кепески – промена на прозори
Вкупно средства: 2.500.000,- денари

	Земена на котел (со биомаса) во ПОУ Рајко Жинзифов нас. Пинтија
 Вкупно средства: 1.500.000, - денари  

3. ДИНАМИКА НА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Динамиката на извршување на Програмата ќе зависи од створените технички услови, како 
и приливот на средства во буџетот на Општина Кисела Вода.  
4. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Реализацијата на Програмата ја врши Градоначалникот на Општина Кисела Вода и 
Секторот за Локален економски развој.  

Оваа Програма влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен гласник на Општина 
Кисела Вода,, а ќе се применува од 01.01.2015 година.
   

       Број 07-222/14                            ПРЕТСЕДАТЕЛ
26 ноември 2014 година                              на Советот на Општина Кисела Вода
          С к о п ј е        Трајче Донев с.р.
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 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 57 став 1  алинеа 3 од Статутот на 
Општина Кисела Вода („Службен гласник на Град Скопје“ бр. 8/05 и „Службен гласник на 
Општина Кисела Вода“ бр. 13/06), Градоначалникот на Општина Кисела Вода, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е

 за објавување  Програма за Месна самоуправа (Капитални расходи)
– ДА0 -Подпрограма за месна самоуправа (тековно оперативни расходи)

– Д10 на Општина Кисела Вода за 2015 година
 

  

1.Се објавува Програмата за Месна самоуправа (Капитални расходи) – ДА0 
-Подпрограма за месна самоуправа (тековно оперативни расходи  – Д10 на Општина Кисела 
Вода за 2015 година, донесенa на седницата на Советот на Општина Кисела Вода, одржана 
на  26  ноември  2014 година.

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

 Број 08-3449/13                     ГРАДОНАЧАЛНИК
2.12.2014 година                                    на Општина Кисела Вода
    С к о п ј е                  Билјана Беличанец-Алексиќ с.р.  
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Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен  
Весник на РМ бр.5/02), и член 34 став 1 точка 41 од Статутот на Општина Кисела Вода 
(“Службен гласник на Град Скопје” бр.8/2005 и “Службен гласник на Општина Кисела 
Вода бр.13/06), Советот на Општина Кисела Вода на Дваесет и втората пленарна седница 
одржана на 26 ноември 2014 година, донесе

Програма за Месна самоуправа (Капитални расходи) – ДА0
- Подпрограма за месна самоуправа (тековно оперативни расходи) – Д10 на 

Општина Кисела Вода за 2015 година

ВОВЕД

Граѓаните на Општина Кисела Вода ги разгледуваат и завземаат ставови за работите 
од непосредно и секојдневно значење од својот живот и работа преку облиците на месна 
самоуправа. Месната самоуправа во Општина Кисела Вода е организирана преку 15 урбани 
и месни заедници од кои урбаните се основани во градските подрачја а во населените 
места, месни заедници. Во организација на секторот за месна самоуправа и соработка со 
невладини организации Градоначалникот на Општина Кисела Вода ги посетува урбаните и 
месните заедници на секое тромесечие или четири пати во годината, од каде што се црпат 
релевантни информации директно од граѓаните кои живеат во тој дел од Општината за сите 
проблеми со кои се соочуваат и се во доменот на одлучување на Општината и воедно се 
сумираат резултатите за договореното од претходната средба. На овие средби со граѓаните 
што се оддржуваат во објектите на урбаните и месните заедници како што може да се 
види погоре се континуирани низ целата година по дневен ред на истите се поставуваат 
најразлични прашања  и се бара потреба за нивно решавање пред се за комуналната 
инфраструктура на соодветното подрачје,изградба и одржување на објекти од јавен интерес 
(водоводи,улици,културни домови,спортски објекти,паркови,детски игралишта и др), заштита 
на животната средина,покренување на иницијативи за уредување на просторот,организирање 
на културни,спортски и забавни манифестации и други работи од непосредно секојдневно 
значење за животот и работата на граѓаните.

Покрај редовните посети на урбаните и месните во 2015 година се предвидува 
одржување и на повеќе програмски активности во секоја месна-урбана заедница како 
и  активно вклучување  на НВО-граѓанските здруженија во активностите на општината и 
создавање на ефикасни механизми за взаемна соработка и за градење на партнерски однос 
за зголемувањето на влијанието на граѓанските организации во креирање на политиката на 
општината за нејзиниот развој. Во Март 2015 година  Секторот за месна самоуправа исто 
така активно ќе се вклучи во процесот на делење на решенијата за данок на имот преку 
референтите за месна самоуправа кои ќе бидат задолжени да ги поделат истите во своите 
месни-урбани заедници со што ќе се овозможи граѓаните навремено да ги добијат истите во 
својот дом.

На почетокот на наредната годината секторот за месна самоуправа исто така ќе ја 
организира и посетата на Бадниковите огнови во Општината, како и секоја година така и 
наредната Градоначалникот ќе ги посети бадниковите огнови во сите урбани и месни заедници.
 Покрај другото Секторот за месна самоуправа ќе учествува и дава логистичка подршка 
и за другите настани во организација на останатите Сектори во општината пред се во 
одбележувањето на денот на Општината, потоа одржување на манифестациите како (денови 
на Пушкин, денови на Шопен, Културно лето Три круши 2015, спортските манифестации и др).
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 Во однос на капиталните проекти за 2015 година би напоменал дека се планира 
реконструкција на урбаните-месните заедници каде што ке се јави потреба за истото.
 

1. Програма за Месна самоуправа (Капитални расходи) – ДА0

Имајќи го предвид фактот  дека дел од постоечките објекти кои ги користи 
администрацијата на Општина Кисела Вода, граѓаните во урбаните и месните заедници, 
како и граѓанските здруженија се наоѓаат во незавидна ситуација предвидени се за 
наредната година 900 000 денари кои би се употребиле онаму каде ке има потреба за било 
каква реконструкција. 
Финансиска конструкција – 900 000, оо денари

2. Подпрограма за месна самоуправа (тековно оперативни расходи) – Д10

► Агенда за посета на Градоначалникот на Општина кисела Вода на урбаните и месните 
заедници 

Секторот за месна самоуправа и соработка со невладин сектор веќе ја има изготвено 
Агендата за посета на Градоначалникот на сите урбани и месни заедници, која што предвидува 
посета на истите во втората половина на месеците: февруари, јуни,септември и декември.

Значи, сметајќи дека најдобриот извор на информации за проблемите што ги тиштат 
граѓаните доаѓа од самите средби на граѓани кои ги организира секторот за месна самоуправа 
и соработка со невладини организации, а ги истакнуваат граѓаните во тие моменти и понатаму 
ќе се влечат приоритетите за реализација на проектите од горенаведените средби.

►  Делење на решенијата за данок на имот за граѓаните на Општина Кисела Вода
 Секторот за месна самоуправа и соработка со невладин сектор преку референтите за 
месна самоуправа во истурените канцеларии на урбаните и месните заедници ќе го организара 
делењето на решенијата за данок на имот за граѓаните на Општина Кисела Вода да ги добијат 
истите навремено во своите домови на рака.

►  Тековно молерисување на салите во урбаните и месните заедници, каде се одржуваат 
средбите со граѓани.

Финансиска конструкција – 250 000,00 денари.

Одделението за соработка со невладини организации
Вовед

Приоритет на децентрализацијата е ширењето и јакнењето на интезитетот на соработката на 
локалната власт со граѓаните, и граѓанските организации кои изразуваат определен интерес и 
нудат сопствена експертиза и умешност за потребите на заедницата. Граѓанските организации 
како практични познавачи на состојбите и потребите на граѓаните и локалнита задница можат 
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да  и´ понудат нови алтернативи за решавање на проблемите од аспект на: давање обуки, 
давање на експертиза во вклучување на стратешко и акционо планирање на општинскиот 
развој.

►Цели на програмата на Одделението за соработка со невладин сектор на општина 
Кисела Вода:

- Иницирање, кординирање на непосредна соработка со граѓанските здруженија и 
невладините организации за проток на информации

- Транспарентност – можност за соработка со секоја граѓанска организација која ќе 
искаже желба за соработка со општината

- Професионалност со цел да се зајакне просперитетот на општината и да се подобрат 
условите на живеење на граѓаните

План на активности:
►Проект: Одбележување на Денот на волонтерството 5-ти декември

Волонтерите и волонтерството во секоја држава претставува огромен човечки потенцијал кој 
поседува релевантно знаење и вештини корисни за заедницата. Волонтерите преку нивната 
работа придонесуваат во изградбата на општествениот и човечки капитал, во зголемување 
на вклученоста на граѓаните во општествениот развој, во разрешувањето на најразличните 
проблеми и потреби на луѓето во нивната средина и ја промовираат хуманата димензија на 
добрата волја.

Активности:

-Трибини и јавни дебати за значењето на волонтерството во сите сегменти на нашето 
општествено живеење (Ноември 2015 год)

Финансиска конструкција: 

-Организирање на локални акции за промоција на волонтерството помеѓу сите категории на 
граѓани - маички, освежување и храна за време на волонтерските акции-                       20 000 
денари

Свечено одбележување на 5 - ти декември

-изнајмување на опрема и озвучување- 6 000 денари

-изнајмување на штандови- 6 000 денари 

-освежителни пијалоци и храна– 6 000 денари

-изготвувување на промотивни материјали за свечено одбележување на 5-ти Декември 
(флаери )- 10 000 денари
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Вкупен буџет: 48 000 денари

►Традиционално учество на Општина Кисела Вода во хуманитарниот проект “Локална 
Тортијада” во организација на НВО ,, Ангелчиња- ХОАʺ

Општина Кисела Вода е традиционален соработник и учесник во хуманитарниот проект 
Тортијада во организација на НВО “Ангелчиња - ХОА” - Скопје. Проектот претставува 
презентација и натпревар на учесниците во изготвување и декорација на торти со што ја 
изразуваат својата креативност и умешност. Средствата добиени преку лицитација на тортите 
хуманитарно се донираат на институции или граѓански лица таму каде што е најпотребно , а 
со граѓаните и локалната заедница ја покажуваат својата хуманост.

Финансиска конструкција:

-Хуманитарна лицитација на торти – 20 000 денари
-Материјални трошоци за изработка на торти за претставници (аматери)–учесници од Општина 
Кисела Вода – 12 000 денари
-Учесници од општинската администрација на хуманитарната манифестација (обезбедување 
на карти)- 12 000 денари
-Обезбедување учество на претставникот од О.К.Вода во категорија-аматер ( во колку освои 
награда) и претставник од општината на интернационална тортијада надвор од државата за 
превоз и сместување-  20 000 денари

Вкупно финансиски средства – 64 000 денари

►Проект: Организирање на бесплатни прегледи за граѓаните на Општина Кисела Вода

Здравје е состојба на целосна физичка, психичка и социјална благосостојба на човековото 
тело, ум и дух. Превенцијата на здравјето е вештина на спречување на болеста, продолжување 
на животот и унапредување на физичкото здравје и успешноста на организираноста на 
заедницата.

Финансиска конструкција:

Обезбедување на флаширана вода ,сокови- 4 000 денари
Изнајмување  на 2 тенди  за медицинскиот персонал- 10 000 денари
Изработка на пропаганден материјал- 12 000 денари

Вкупно финансиски средства- 26 000 денари

►Проект : Топлотен бран – Заштита и превенција на здравјето на граѓаните од високи 
температури во летниот период
Општина Кисела Вода и Црвен Крст на општина Кисела Вода
Во духот на взаемната соработка на општина Кисела Вода со О.О на Црвен Крст на општина 
Кисела Вода која отсекогаш била на високо ниво ќе се реализира проектот ,, Топлотен бранʺ во 
кој општина Кисела Вода учествува во грижата на здравјето на своите граѓани и подобрување 
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на условите на живеење. Проектот ќе се реализира при постоење на топлотни температури 
од 35 степени целзиусови во периодот јули – август 2015 год.   
Активностите ќе ги спроведува Црвениот Крст, а ќе се состојат со одвивање на теренски 
активности со постоење  на мобилни екипи составени од: возило на Црвениот Крст , медицинско 
лице- доктор, волонтери на Црвен Крст , кои на граѓаните ќе им им даваат медицинска помош, 
совети, ќе се делат, шишиња со вода , а ќе им се укаже помош на оние лица кои ќе имаат 
потреба за носење до крајната дестинација.
Општина Кисела Вода ќе учествува во проектот со кофинансирање заедно со О.О.на Црвен 
Крст на општина Кисела Вода.
Финансиска конструкција за проектната активност (во зависност од времетраењето на 
високите температури во период јули – август 2014 година:
Обезбедување на флаширана вода- 14 400 денари
Обезбедување на гориво за возило- 10 000 денари                            Инструктори(2) по 
прва помош- 20 000 денари
Торба за прва помош- 2000 денари
Вкупно финансиски средства- 46 400 денари

►Потикнување на еколошката јавна свест и култура за заштита на животната средина 
за подобра и чиста животна средина

Организирање на трибини, работилници , едукатори, печатење на едукативен материјал.
Финансиски средства – 58 000 денари

►Проект Заедно за розев детски свет/БЕЗ НАСИЛСТВО, ЕКСПЛОАТАЦИЈА И ТРГОВИЈА 
СО ДЕЦА- Здружение за акција против против насилство и трговија со луѓе Отворена 
Порта – Ла Страда

Трговијата со луѓе е реалност во Р Македонија. Застрашувачки е фактот што жртвите на 
трговија со луѓе во Македонија се сè помлади и помлади. Високата стапка на сите видови 
на насилство, особено семејното насилство, индиректно придонесува во зголемувањето на 
бројот на жртви од трговија со луѓе. 14 годишното искуство на Отворена Порта укажува на 
фактот дека најголем број од жртвите на трговија со луѓе искусиле некаков вид на насилство 
пред нивното вовлекување во трговијата со луѓе што само по себе ја наметнува потребата од 
креирање на ваков проект со кој што ќе се придонесе кон поголема  заштитата на децата од 
насилство, експлоатација и трговија со деца.

Активности:

-Воспоставување соработка со основните училишта и општината

-Работилници со деца

-Училишни иницијативи

-Јавен настан
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Опис на трошоци количина времетраење единачна 
цена Вкупно

Координатор на 
проектот 1 6 месеци 7 150 42 900

Хонорар за 
обучувач 1 10 3 500 35 000

Печатење на 
маички 50 1 200 10 000

Патни трошоци 1 6 1000 6 000
Вкупно 93 900

Финансиски средства  - 93 900 денари
►Обука на вработените од Секторот за месна самоуправа и соработка со невладини 
организации - посета на семинари, обуки

Потребата за професионалност и стручност на вработените за надоградување и стекнување 
на знаења со посета на обуки кои ќе бидат наменети за поквалитетно работење во секторот 
за просперитет на општината.

Вкупно финансиски средства – 60 000 денари

Вкупниот буџет на Програмата изнесува- 1 754 300,00

3. ДИНАМИКА НА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Динамиката на извршување на Програмата ќе зависи од створените технички услови, како и 
од приливот на средства во буџетот на Општина Кисела Вода.  

4. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Реализацијата на Програмата ја врши Градоначалникот на Општина Кисела Вода и Секторот 
за Месна самоуправа и соработка со невладин сектор.  

   
Оваа Програма влегува во сила со денот на донесувањето, ќе се објави во ,,Службен гласник 
на Општина Кисела Вода,, а ќе се применува од 01.01.2015 година.

        Број 07-222/15       ПРЕТСЕДАТЕЛ
26 ноември 2014 година                  на Советот на Општина Кисела Вода
           С к о п ј е                Трајче Донев с.р.
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 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 57 став 1  алинеа 3 од Статутот на 
Општина Кисела Вода („Службен гласник на Град Скопје“ бр. 8/05 и „Службен гласник на 
Општина Кисела Вода“ бр. 13/06), Градоначалникот на Општина Кисела Вода, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување Програма (Р1) Заштита на животната средина
и природа на Општина Кисела Вода за 2015 година 

  

1.Се објавува Програмата (Р1) Заштита на животната средина и природа на Општина 
Кисела Вода за 2015 година, донесенa на седницата на Советот на Општина Кисела Вода, 
одржана на  26  ноември  2014 година.

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

 
 Број 08-3449/14                 ГРАДОНАЧАЛНИК
2.12.2014 година                                       на Општина Кисела Вода
    С к о п ј е                 Билјана Беличанец-Алексиќ с.р.  
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Врз основа на член 22 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на 
РМ“ бр. 5/02), член 34 став 1 точка 8 од Статутот на Општина Кисела Вода („Службен гласник 
на Град Скопје“ бр. 8/05), а согласно член 15 став 1 точка 2 од Законот за Град Скопје („Службен 
весник на РМ“ бр. 55/04), и член 1 став 1 од Законот за животната средина („Службен весник 
на РМ“ бр.53/05),  Советот на општина Кисела Вода  на Дваесет и втората пленарна седница 
одржана на 26 ноември 2014 година, донесе

ПРОГРАМА  ( Р1)

ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ПРИРОДА
НА ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА ЗА 2015 ГОДИНА

Програмата  (Р1) ja  содржи  подпрограмa  Р10  

Подпрограма
(Р10)

Заштита на животната средина и природа

1. Вовед

Со оваа подпрограма се уредува:
- Извори за финансирање на Подпрограмата

- Пресметување на трошоците за заштита на животната средина и природа

- Начин на распределба за средствата за финансирање

- Динамика за извршување на Подпрограмата

- Преодни и завршни одредби

2. ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ  НА ПОДПРОГРАМАТА  ( Р10)
 Подпрограмата  (Р10) – Заштита на животната средина и природа ќе се финансира од 
Буџетот на Општина Кисела Вода . 

3. ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ПРИРОДА
Трошоците за финансирање на подпрограмата (Р10) – Заштита на животната средина 

и природа се распоредени во следниот табеларен приказ:

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

 

Broj 14 / Strana 110 02 Декември 2014



Категорија Ставка Потставка Опис на ставка износ

42 Стоки и услуги 4.500.000,00
425   Договорни услуги 1.000.000,00

425920   Услуги за копирање,печатење и 
издавање   800.000,00

425990  Други договорни услуги   200.000,00
426  Други тековни расходи 3.500.000,00

426990  Други оперативни расходи 3.500.000,00

4. НАЧИН НА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 
 И ДИНАМИКА  НА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПОДПРОГРАМАТА (Р10)

* Образложение за подставка 425990
 Одбележување на денови од  ЕКО Календарот  во соработка со Основни училишта и 
градинки  на територија на Општина Кисела Вода се ангажираат стручни предавачи за 
одредена област ( отпад,заштеда на енергија,вода,екологија и здравство) - 200.000,00 ден.

* Образложение за подставка 425920
Со оваа подставка се опфатени работилниците за здрава храна, печатење на  ЕКО 

брошури, печатење на ЛЕАП,  - 800.000,00 ден.

Образложение за подставка 426990
Со оваа подставка се опфаќаат активности со кои се одбележуваат  на пролетта, 

пролетно и есенско пошумување, изработка на Студија за техничка вода на територија на 
ОКВ, изработка на ЛЕАП за ОКВ -  3.500.000,00 ден

5.  ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Реализацијата на подпрограмата ја врши Градоначалникот на Општина Кисела Вода 

преку Секторот за комунални работи,инфраструктура,сообраќај и заштита на животната 
срединa.

Оваа Програма влегува во сила со денот на донесувањето, ќе се објави во ,,Службен 
гласник на Општина Кисела Вода,, а ќе се применува од 01.01.2015 година.

       Број 07-222/16                     ПРЕТСЕДАТЕЛ
26 ноември 2014 година                        на Советот на Општина Кисела Вода
          С к о п ј е                 Трајче Донев с.р.
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 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 57 став 1  алинеа 3 од Статутот на 
Општина Кисела Вода („Службен гласник на Град Скопје“ бр. 8/05 и „Службен гласник на 
Општина Кисела Вода“ бр. 13/06), Градоначалникот на Општина Кисела Вода, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување Програма од надлежност В – предучилишно
воспитување  за  2015  година

Програма   В1  -  Предучилишно  воспитување
  Програма ВА –Социјална заштита и заштита на деца

(капитални трошоци)
 

1.Се објавува Програмата од надлежност В – предучилишно  воспитување  за  2015  
година Програма   В1  -  Предучилишно  воспитување  Програма ВА –Социјална заштита и 
заштита на деца (капитални трошоци), донесенa на седницата на Советот на Општина Кисела 
Вода, одржана на  26  ноември  2014 година.

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

 Број 08-3449/15            ГРАДОНАЧАЛНИК
2.12.2014 година                                на Општина Кисела Вода
   С к о п ј е          Билјана Беличанец-Алексиќ с.р.  
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Врз основа на член 22 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр.5/02), член 15 став 1 точка 3 од законот за Град Скопје („Службен весник 
на РМ“ бр.55/о4) и член 34 став 1 точка 8 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 Дваесет и втората пленарна седница одржана на 26 
ноември 2014 година, донесе

Програма од надлежност В – предучилишно
воспитување  за  2015  година

Програма   В1  -  Предучилишно  воспитување
Програма ВА –Социјална заштита и заштита на деца

(капитални трошоци)

1. Име на проектот: Мини спортски Бамбино терени
   Цели и задачи:
- Здрава навика за здрав живот од најрано детство.
- Социјализација во колективните спортови.
- Развивање на моториката кај децата .
  Финансиска конструкција: 4 мини  спортски  терени  за одбојка, кошарка, фудбал, ракомет, 
бадминтон, мини голф– 4 терени.
 Вкупно – 100.000 ден.
 Временска  рамка – Април - Мај

 2. Име на проектот: Рана интервенција, препознавање и работа со деца со пречки во 
развојот
Цели и задачи:
- Информираност на кадарот за процесот на инклузија
- Стекнување на нови практични знаења за раната интервенција и препознавање на децата 
со пречки во развојот
 ( работилници, практична работа и брошури)
-Запознавање со институциите за соодветен третман и  начинот на работа со децата со пречки 
во развојот
- Истакнување на важноста и работата на дефектологот при опсервација, следење и 
индивидуална работа со децата со пречки во развојот
(видео презентација, приказ на случај).
- Стекнување на знаења за најновите трендови и комуникација и третман на децата со посебни 
потреби.
- Информирање на родителите со флаер и инструменти за следење и поттикнување на 
развојот на децата.
Времетраење на проектот – 12 месеци во текот на целата година.
 Ораганизација: ОКВ, ЈДГ
 Финансиска конструкција:
 Брошури, флаери, друг репрезентативен материјал – 15.000 ден.
 Работни материјали за работилници – 23.000 ден.
 Обучувачи (1) – 6.000 ден.= 12.000
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 Храна, освежување – 5.000 ден.
 Вкупно – 55.000 ден.

3. Име на проектот:
„Социоемоционалните  релации и односи меѓу децата на возраст од 5 до 6 години во 
предучилишните установи“.
Социограм (психолошка техника за откривање на интерсоцијалните интеракции кај децата)
Цели и задачи :
- Развивање на социјалниот аспект и развој на комуникацијата помеѓу децата во група.
-Потикнување кај децата на социјалните вештини во комуникацијата.
- Потикнување на интеракциите дете-дете  и дете-возрасен.
-Испитување на облиците на  однесување (лидерство, популарност, другарство, 
натпреварување, социјално однесување, себичност, агресија).
- Потикнување и создавање   самодоверба кај децата  и слика за себе во интеракциите со 
врсниците и социјалната средина.
-Развивање на емоционални вештини за самоконтрола и способности за учество во заеднички 
активности со деца и возрасни.
- Идентификација на деца кои имаат проблеми во однесувањето во поглед на социјалните 
контакти со врсниците.
Во проектот ќе бидат опфатени - 500   деца од воспитни групи на возраст од 5 до 6 години 
во ЈДГ„Весели Цветови“ и ЈДГ „8 Март“ во 10 објекти кои се наоѓаат во ОКВ (10 групи во ЈДГ 
„8 Март“ 280 деца  и 7 групи во ЈДГ „Весели Цветови“ 220 деца).
Време на реализација на проектот - 6 месеци (во текот на годината).
Ораганизација: ОКВ, ЈДГ
Финансиска конструкција:
Брошури, флаери,и друг репрезентативен материјал 
Вкупно – 35.000 ден.

4. Име на проектот: Првите чекори во светот на сообраќајот
    Сообраќајно ранче – здрави и безбедни
    Цели и задачи:
- Успешно и безбедно вклучување во брзиот, густ и динамичен сообраќај заедно со возрасните
- Запознавање со опасностите од непочитување на сообраќајните правила
- Будење на еколошката свест кај родителите и поттикнување на децата за  радосно живеење 
во здрава  животна средина.

Временска рамка:  Септември  -  Октомври
Ораганизација: ОКВ, ЈДГ,Сообраќајна полиција
Финансиска конструкција:
Преведувачи, обучувачи, стрип прирачник, знаци (карти), стручни соработници, илустратор, 
еко ранче
Преведувачи (3) – 18.000 ден.
Брошури,работен материјал, стрип прирачник, знаци во карти и работилница – 45.000 ден.
Еко ранчиња – 32.000 ден
Вкупно – 95.000 ден.
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Социјална  Заштита  - ВА
Капитални  трошоци:

 Детска Градинка во П.О.У.„Круме Кепески“ – Припор
-Реконструкција, адаптација, доградба и опрема
 Детска Градинка во П.О.У.„К.Ј.Питу“ – Црниче
- Реконструкција, адаптација,  и опрема

Детска  Градинка  - Пинтија
-Изградба и опрема на нова градинка
ЈДГ„ 8 Март“ – објект „ Расадник“
-доградба и опрема
Детска Градинка во О.У.„Кузман  Шапкарев“ – н.Драчево
- Реконструкција, адаптација,  и опрема

Вкупно : 12.000,000 ден.

Замена  на старите азбестни кровни површини во  објектите во двете детски градинки 
ЈДГ„Весели Цветови“и ЈДГ„ 8 Март“.
Вкупно: 2.500,000 ден.

За изградба на нова и реконструкција на постоечките Јавни Детски  Градинки на територијата 
на Општина Кисела Вода потребни се вкупно: 14.500,000 денари.

II.   Динамика на извршување на програмата
Динамиката на извршување на Програмата ќе зависи од создадените технички услови, 

како и приливот на средства во буџетот на Општина Кисела Вода.

lll. Преодни и завршни одредби

Релизацијата на Програмата ја  одобрува градоначалникот на Општина Кисела Вода и 
Секторот за образование, предучилишно воспитување, култура и спорт.

Оваа Програма влегува во сила со денот на донесување, ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Кисела Вода“, а ќе се применува од  01.01.2015 година.

       Број 07-222/17                   ПРЕТСЕДАТЕЛ
26 ноември 2014 година                   на Советот на Општина Кисела Вода
          С к о п ј е         Трајче Донев с.р.
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Рекапитулација
   Проекти:

1. Мини  спортски   Бамбино терени........................................................................100.000 ден.

2. Рана интервенција, препознавање и работа со деца со пречки во развојот......55.000 ден.

3. Социоемоционалните релации и односи меѓу децата на возраст од 5-6 години во 
предучилишните установи .....................................................................................35.000 ден.

4. Првите чекори во светот на сообраќајот

       Сообраќајно ранче – здрави и безбедни...............................................................95.000 ден.

Вкупно ....................................................................................................................285.000 ден.

Капитални  трошоци .....................................................................................14.500,000 ден.

Вкупно..............................................................................................................14.785,000 ден. 
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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 Програма (Н1) – основно образование
и Програма (НА)  капитални расходи основно образование

за 2015 година
 

1.Се објавува Програмата (Н1) – основно образование и Програма (НА)  капитални 
расходи основно образование за 2015 година, донесенa на седницата на Советот на Општина 
Кисела Вода, одржана на  26  ноември  2014 година.

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

 
 Број 08-3449/16        ГРАДОНАЧАЛНИК
2.12.2014 година                              на Општина Кисела Вода
    С к о п ј е         Билјана Беличанец-Алексиќ с.р. 
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Врз основа на член 22, став 1, точка 3 и член 62 точка 1 и 2 од Законот за Локална 
самоуправа ( Службен весник на РМ бр. 5/02), член 34, став 1, точка 41 од Статутот на Општина 
Кисела Вода(,,Службен гласник на Град Скопје,, бр. 8/05 и Службен гласник на Општина 
Кисела Вода бр.13/06), член 16 од Законот за основно образование (,,Службен весник на 
РМ,, бр. 103/08), Советот на Општина Кисела Вода на Дваесет и втората пленарна седница 
одржана на 26 ноември 2014 година, донесе

   ПРОГРАМА ( H1 ) – ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ 
 И ПРОГРАМА (НА) КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 

 ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 2015 ГОДИНА

1 .    Име  на  проектот
ДЕН НА МАЈЧИНИОТ ЈАЗИК 

–  Јавен литературен и ликовен конкурс за учениците од ОУ 
Цел на проектот:

Негување на мајчиниот јазик – творење и потикнување, оддавање признанија 
Време на реализација:  21 – ви   февруари,  2015 година

Реализатор: Општина Кисела Вода во соработка со сите основни училишта 
Потребни  средства:

Три автобуси за еднодневна посета на спомен куќи  на познати и истакнати македонски 
книжевници преродбеници, со учениците од сите ОУ на територија на општината, учесници 
на конкурсот, наградените ученици, нивните ментори и претставници од општина Кисела Вода 
по повод  Ден на мајчиниот јазик.
 Награди, дипломи, за учесниците на конкурсот и нивните ментори, со пригодна      програма  
на 21– ви   февруари  за доделување на наградите во чест на мајчиниот јазик: 

Потребни  средства:
                                 -Прва награда ( книги ) 3.000,00 денари

-   Втора наградa ( книги ) 1.800,00 денари

- Трета награда ( книги )  1.000,00 денари

- Три автобуси – автоден ........ 3х12.390=37.170 ден.

                                Вкупно ..............................  42.970,00 денари 

2 .  Име на проектот
ЛИТЕРАТУРЕН  КАРАВАН

Цел на проектот:
Доближување на убавиот пишан збор до учениците, запознавање со творештвото на  
македонските и светските автори и воедно поттик за творење на учениците. 

- Одбележување на Месецот на книгата од 15 Октомври до 15 Ноември
- Организирани посети на саем на книгата за сите ученици.

- Организирање на посета во градски библиотеки и запознавање со делата на најзначајни 
светски автори за учениците од VII и VIII одделение.
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- Организирање на посета на спомен куќи на познати македонски писатели и поети во 
повеќе градови во  Македонија и организирање на креативен поетско – литературен  
час на учениците инспирирани од  местото кое го посетуваат.

- Заеднички средби со познати македонски автори, на кој ќе се презентира дел од 
творештвото на  писателите и поетите пред младите љубители на пишаниот збор во 
основните училишта.

- Збогатување на библиотечниот фонд со лектирни изданија и дополнителна литература 
на библиотеките во училиштата според потребите .

Време на реализација: 2015 година
Реализатор: Општина Кисела Вода во соработка одговорните наставници на 

литературните и библиотекарските секции од основните училишта .
Потребни средства за реализација:

- Еднодневна посета на саем на книгата за сите училишта 
-Организирање на посета во градски библиотеки, запознавање со делата на најзначајни 
светски автори за учениците од VII и VIII одделение 
-Осум автобуси организирање на посета на спомен куќи на познати македонски писатели и 
поети во  Велес ( автоден ).

Вкупно: ....................8 х 11.400,00= 91.200,00 ден.

3 .    Име  на  проектот
8 МАРТ - ДЕН НА МАЈКАТА  

–  Јавен литературен и ликовен конкурс за учениците од ОУ 
Цел на проектот:

Одбележување и чествување на Денот на мајката – жената, творење и потикнување, 
оддавање признанија на  успешните ученици и нивните ментори

Време на реализација:  8 – ми   Март,  2015 година
Реализатор:  Општина Кисела Вода во соработка со сите основни училишта 

Потребни  средства:
Награди, дипломи, за учесниците на конкурсот и нивните ментори, со пригодна 
програма  за доделување на наградите во чест на Денот на мајката – жената.

- Прва награда ( книги ) 3.000,00 денари

- Втора наградa ( книги ) 1.800,00 денари

- Трета награда ( книги )  1.000,00 денари

                                Вкупно .............................  5.800,00 денари 

4.  Име  на  проектот
ШТО СО ОТПАДОТ ?

- Рециклираме, селектираме...

Цел на проектот:
Будење и развивање на свеста кај учениците за значењето и вредноста на здравата животна 
средина. Негување, активен однос на младите кон средината во која живеат и делуваат со 
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цел подобрување на истата. Превенција и подигнување на хигиената во основните училишта. 
Едукација на учениците, наставнците, родителите, вклучени во најразлични активности од 
повеќе области во животната средина. Стекнување со вештини за работа во тим, (самодоверба, 
одговорност, припадност, хуманост). Збогатување на библиотечниот фонд со литература во 
сверата на екологијата.

Време на реализација: 2015 година 
   Реализатор на проектот: ПАКОМАК ДОО Скопје                                   

                              
 Потребни средства за реализација:

Презентација за сите ученици учесници во проектот на тема:-  Што со отпадот?  - од страна 
на надворешни соработници, координатори на проектот

Организирање на работилници во сите училишта на тема : Отпадот од домот; Отпадот во 
училиште; Отпадот во заедницата; Истаржувања; Идеи за понатамошна работа   - од страна 

на надворешни соработници.

                                     
5.  Име на   проектот

ИЗУЧУВАЊЕ НА КИНЕСКИ ЈАЗИК ВО ОУ
Цел на  проектот:

Подигање на основното ниво на учениците – создавање база за  надградба, 
можност за размена на искуства и културни наследства со други народи

Време за реализација на проектот:  2015 година
Реализатор на проектот: Надворешен соработник – преку авторска агенција

Потребни средства за реализација на проектот:
За еден реализатор 15.000,00 месечно ,

за 4 месеци х 15.000,00 = 60.000,00
 Вкупно ...............................60.000,00

            
                                         6.  Име  на  проектот

,,100 ТАЛЕНТИ ОД ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА,,
Цел на проектот:

Откривање, развој и поддршка на талентирани ученици од основното образование во 
областа на науката, уметноста, културата.

Време за реализација на проектот  Мај – Јуни 2015 година
Заради постигнатите резултати на учениците во изминатата учебна година 2014/2015 

година од повеќе области, од основните училишта кои се на територија на општина Кисела 
Вода при реализација на многубројните проекти, Општина Кисела Вода по втор пат оваа 
година доделува еднократна парична награда за 100 талентирани ученици од повеќе области 
( уметност, наука, култура ).

Оваа еднократна парична помош ќе претставува дополнителна мотивација кај младите 
таленти за понатамошен развој  и надградување на сопствената личност.

 Изборот ќе се направи во училиштата со посебно наведени критериуми со Одлука на 
Наставнички совет, Совет на родители, Училишен одбор, а пристигнатите предлози ќе бидат 
разгледувани од Комисија со решение  од градоначалник формирана за таа намена.                                   

Потребни средства за реализација на проектот:

- Доделување на парични награди за 100 талентирани ученици од основните училишта 
за учебната 2014/2015 година 
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- 100 х 10.000,00 денари .......................................вкупно 1.000.000,00 денари  

- Планирани средства за 100 таленти ................вкупно 200.000 денари

Вкупно:................................................................................ 1.200.000,00 денари
                                                                     

                                          7.    Име  на  проектот
 1-10– ти  ОКТОМВРИ  –  ДЕТСКА НЕДЕЛА

- Одбележување на недела на детето во сите основни училишта
Цел на проектот:  Одбележување и чествување на  недела на детето

Време на реализација:  1-10-ти  ОКТОМВРИ –  ДЕТСКА  НЕДЕЛА  2015 година
Реализатор: Општина Кисела Вода во соработка со сите ОУ со пригодна програма

8.    Име  на  проектот
5-ТИ ОКТОМВРИ – ДЕН НА УЧИТЕЛОТ

–  Јавен литературен и ликовен конкурс за учениците од ОУ
Цел на проектот:

Одбележување и чествување на Денот на учителот, творење и потикнување, оддавање 
признанија на  успешните ученици и нивните ментори

Време на реализација:  5-ТИ ОКТОМВРИ – ДЕН НА УЧИТЕЛОТ 2015 година
Реализатор: Општина Кисела Вода во соработка со сите основни училишта 

Организирање на пригодна програма во парк Шопен

9.  Име на   проектот
  НОВА ГОДИНА 2015  

Организирање и присуство на учениците од
 основните училишта од Општина Кисела Вода 

Цел на проектот:
- Присуство на настан за одбележување на Новата Година
- Организирање на Новогодишен хепенинг во парк Шопен

Време на реализација декември  2015 година
Реализатор: Општина Кисела Вода во соработка со сите основни училишта 

                                                      10. Име на проектот

                                            ЕВРОПСКИ ДЕН НА ЈАЗИЦИТЕ

                     Мултимедијален перформанс со учениците од предметна настава

                                                          Цел на проектот:

 Учењето на други јазици помага подобро да се разбереме, запознаеме и да ги надминеме 
културолошките разлики, без оглед дали сме на годишен одмор, живееме во друга земја или 
имаме гостин од друга земја.
                               Време на реализација : 26.Септември 2015 година
Реализатор: Општина Кисела Вода со соработка со основните училишта од општината                                                   

                                          11. Име на проектот
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                                    ДЕН НА ПЛАНЕТАТА ЗЕМЈА

 Со  креативни творби посветени на планетата Земја, цртежи и богат промотивен материјал 
од активности на тема вода, воздух и отпад, децата од општина Кисела Вода ќе го 
одбележат Меѓународниот ден на планетата земја.
                  

                                           Цел на проектот:
Одбележувaње на Меѓународниот ден на Планетата Земја, кој Обединетите нации го 
прогласија за ден посветен на борбата против загадувањето на животната средина.
                            Време на реализација: 22. Aприл 2015 година.
Реализатор: Општина Кисела Вода во соработка со основните училишта од општинатa

                                         12. Име на проектот

        Проект за меѓуетничка интеграција во образованието

Проект на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието и Македонскиот центар за 
граѓанско образование.

                                             Цел на проектот :

Воведувањето на меѓуетничка интеграција во образованието претставува вложување 
во иднината на децата и младите затоа што им помага да станат одговорни граѓани кои 
знаат заеднички да живеат во мултикултурно/ мултиетничко општество и заеднички да 
придонесуваат за развојот на ваквото општество.

Компоненти на проектот:

1. Информирање на јавноста и заедниците

2. Градење капацитети кај раководството и наставниците  во училиштата

3. Креирање модел училишта

4. Обезбедување стимул за училиштата и за локалните заедници

Планирани активности со општините:

- Учество на обуки и работни состаноци со тимот на ПМИО

- Изработка на акционен план за поддршка на МИО ( усвојување на акциониот план од 
Советот на општината )
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- Насочување и поддршка на училиштата за спроведување и промовирање на 
активностите за МИО

- Обезбедување ресурси на училиштата

- Учество во организирање на кампањи и дебати за подигнување на свесноста на 
населението за меѓуетничка интеграција.

                              Време на реализација: 2015 годинa

Акционен план за работа на општината за реализација на ПМИО во учебната 2014/2015 
година

Активности  Одговорни Потребни              
ресурси

Временска 
рамка Коментари/забелешки

Ден на 
мајчиниот 
јазик

   ОУ и ОКВ
Предвидени 
во 
програмата

21.февруари 
2015 година

Учество со 
литературни и ликовни 
творби

8 ми март 
ден на 
жената

  ОУ и ОКВ
Предвидени 
во 
програмата

8.Март 2015 
година

Учество со 
литературни и ликовни 
творби

Европски 
ден на 
јазиците

  ОУ и ОКВ
Без 
финансиски 
средства

26.Септември 
2015 година

Учество во 
мултимедијален 
перформанс

Ден на 
планетата 
земја

   ОУ и ОКВ
Без 
финансиски 
средства

22. Aприл 
2015 година

Одбележување на 
меѓународниот ден 
на планетата земја со 
креативни творби

Нова година 
2015   ОУ и ОКВ

Без 
финансиски 
средства

Декември 
2015 година

Присуство на настан 
за одбележување на 
Новата Година

                                         

                        13. Име на проектот

Проект – Партнерство помеѓу основните училишта и приватниот сектор од 
општина Кисела Вода

                                                Цел на проектот:

Проект со кој приватниот сектор го поддржува образованието со доделување стипендии 
на учениците од 9 одделение од основните училишта од општината со што тие ќе се 
стимулираат за запишување во средните училишта со текстилно кожарска струка.
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                                              Планирани активности:

- Промотивни кампањи

- Трибини 

- Работилници

- Партнерство помеѓу училиште и приватна фирма

Време на реализација: 2015 година

Реализатор: Општина Кисела Вода, основните училишта и приватниот сектор од општината.

14.  Име   на  проектот
„Интеграција на еколошката едукација во македонскиот образовенсистем“
проект кој се имплементира преку канцеларијата во Министерството за
образование и наука на Република Македонија, согласно потпишаниот Меморандум за 
соработка со Швајцарската агенција за развој и соработка

Цел   на   проектот:
Главна придобивка е можноста за создавање мрежа на еко-училишта кои ја усвоиле 

заштитата на животната средина како една од основните вредности во својот развој и 
управување. Со членство во мрежата, еко-училиштата добиваат можност за учество во 
национални и интернационални натпревари, можност за аплицирање со проекти, можност за 
добивање финансиска поддршка од ОХО, поврзување со училишта од регионот и пошироко 
и многу други поволности.

За таа цел, Здружението на граѓани ОХО како имплементатор на Програмата, распишува 
конкурс за наградување на училишта за бронзено ниво, сребрено ниво и ниво на зелено знаме. 
Училиштето може да аплицира само за едно ниво на наградување од Програмата. 

Време на реализација: 2015 година

Потребни средства  за основните училишта по добиената награда за :
Партение Зографски; Круме Кепески; Невена Георгиева Дуња; Св. Климент Охридски;
Рајко Жинзифов; Кузман Шапкарев; Кузман  Јосифовски  Питу; Кирил Пејчиновиќ

Вкупно .............................................................................80.000,00

                                                          15. Име на проектот

Шах во основните училишта во општина Кисела Вода

                                                  Цел на проектот:

Запознавање на учениците со играта шах , учење општи правила, движење на фигурите, 
цел на играта како и развивање на интелектуалниот потенцијал и препознавање на општите 
вредности.
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                                 Време на реализација: 2015 година

Реализатор: Општина Кисела Вода во соработка со основните училишта од општината.

•	 Чествување на патроните празници на основните училишта кои гравитираат на 
територија на Општина Кисела Вода

Ред.Бр.              Основни училишта  Патронен празник
  1. ООУ “Партенија Зографски” 29.10.( октомври )
  2. ОУ “Круме Кепески” 08.04.( април )
  3. ООУ “Невена Георгиева Дуња” 06.12 ( декември )
  4. ОУ “Св. Климент Охридски” 08.12.( декември )
  5. ООУ “Рајко Жинзифов” 15.02.( февруари )
  6. ООУ “Кузман Шапкарев” 18.03.( март )
  7. ООУ “Кузман Јосифовски Питу” 24.02.( февруари )
  8. ОУ “Кирил Пејчиновиќ” 20.03. ( март )

•	 Со поддршка на централната власт ќе продолжиме со обезбедување бесплатен 
интернет во сите основни училишта.

•	 Во насока на обезбедување на квалитетна практична настава со поддршка од 
централната власт ќе продолжиме со опремување на училиштата и на училишните 
кабинети.

 Табела 1

Ред.
Бр. Име  на  проектот  Предвидени   

средства
1. ДЕН НА МАЈЧИНИОТ ЈАЗИК 42.970,00
2. ЛИТЕРАТУРЕН  КАРАВАН 91.200,00
3. 8 МАРТ - ДЕН НА МАЈКАТА 5.800,00
4. ШТО СО ОТПАДОТ ? Без фин.сред.
5. ИЗУЧУВАЊЕ НА КИНЕСКИ ЈАЗИК ВО ОУ 60.000,00
6. ,,100 ТАЛЕНТИ ОД ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА,, 1.200.000,00
7. 1-10 ОКТОМВРИ ДЕТСКА НЕДЕЛА Без фин.сред.
8. 5-ти ОКТОМВРИ Без фин.сред
9. НОВА ГОДИНА 2015 Без фин.сред

10. ЕВРОПСКИ ДЕН НА ЈАЗИЦИТЕ    Без фин.сред
13.           ДЕН НА ПЛАНЕТАТА ЗЕМЈА Без фин.сред
12. Проект за меѓуетничка интеграција во образованието Без фин.сред
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13. „Интеграција на еколошката едукација во македонскиот 
образовен систем“ 80.000,00

14. Проект – Партнерство помеѓу основните училишта и 
приватниот сектор од општина Кисела Вода Без фин.сред.

15. Шах во основните училишта во општина Кисела Вода Без фин.сред

ВКУПНО................................................................ 1.479.970,00

Динамиката на извршување на Програмата за образование (Н1)
Динамиката на извршување на Програмата за образование (Н1) ќе зависи од приливот на 
средствата во Буџетот на Општина Кисела Вода за 2015 година.

Преодни и завршни одредби
Реализацијата на Програмата ја врши Градоначалникот на Општина Кисела Вода преку 

Секторот за образование, предучилишно воспитување, култура и спорт.

Оваа Програма влегува во сила со денот на донесувањето, ќе се објави во ,,Службен 
гласник на Општина Кисела Вода,, а ќе се применува од 01.01.2015 година.

ПРОГРАМА   (НА)

ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

I. ПРОГРАМА - ( НА)  ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ  (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ) ЗА 2015 
ГОДИНА :

II. ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ПО ВИДОВИ РАСХОДИ СПОРЕД СЛЕДНИОТ 
ПРИКАЗ:

П Р О Г Р А М А
( НА )

ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

1. ВОВЕД
Со оваа програма се уредува:

•	 Извори на финансирање на програмата
•	 Пресметување на трошоците за реконструкција на училишта 
•	 Динамика на извршување на програмата
•	 Преодни и завршни одредби

2. ИЗВОРИ И ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА
•	 Општината обезбедува капитални средства за реконструкција и уредување на Основните 

училишта од Буџетот на Општината Кисела Вода за 2015 година.
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3. ТРОШОЦИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА
Расходи за реализација, според намената и по поединечни видови на елементи се:

•	 Изградба на нов  училишен објект  ОУ  “Невена Георгиева Дуња” во соработка со 
Влада на Република Македонија со  80 милиони денари
Општината Кисела Вода од Буџетот за 2014 година ќе издвои средства за:

- ООУ “Невена Георгиева Дуња”                - 15.000.000.00  ден. 

•	 Спроведување на проект “ Реконструкција на основни училишта “ реконструкција 
на кров, прозори и санитарни јазли предвидени се 2.000.000 денари

- ООУ “Кузман Шапкарев”           4950 м2     
      -    ОУ “Круме Кепески” (централно)        1900 м2    
 

•	  За  поставување на термоизолација на фасадите во основните училишта, 
предвидени се  13.877.043,00  денари за:

- ОУ “Круме Кепески“ (централно)  -   1900 м2 – 1.921.920, 00 ден.             
- ОУ “Св.Климент Охридски”  -  800 м2 -  887.000,00 ден.                                        

 - ООУ “Кузман Шапкарев”  -  димензии за фасада 3500 м2 – 3.880.800,00 ден.
           - ОУ “Кирил Пејчиновиќ“ - квадратура на објектот 3 ката х 1800 м2  = 5400 м2 ,      
              за фасада  2500 м2,   - 7.187.323,00 ден.
 

•	 Промена и реконструкција на кровна конструкција на училиштата или училишни 
спортски сали, реновирање и санација на тоалети со замена на канализација и 
водовод, замена на прозори и врати, подови во училниците и други градежно-
занаетски работи на основните училишта во општина Кисела Вода  предвидени  
се  1.000.000,00  денари.
                             
Табела 2  

Ред.
Бр. Име  на  проектот  Предвидени   средства

1. Изградба на нов  училишен објект
ОУ  “Невена Георгиева Дуња”         15.000.000.00  

2.
 Реконструкција на основни училишта 

- ОУ “Кузман Шапкарев” 4950 м2    
- ОУ “Круме Кепески” (централно) 1900 м2

        2.000.000,00 

3. Поставување на термоизолација на фасадите во 
основните училишта         13.877.043,00  

4.

Промена и реконструкција на кровна конструкција 
на училиштата и училишни спортски сали, 
реновирање и санација на тоалети со замена на 
канализација и водовод, замена на прозори и 
врати, подови во училниците и други градежно-
занаетски работи 

        1.000.000,00  

ВКУПНО................................................................          31.877.043,00
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           Табела 3 

Ред.
Бр. ПРОГРАМИ  Предвидени   

средства

1.   ПРОГРАМА ( H1 ) ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ 1.479.970,00

2. ПРОГРАМА ( НА) ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ 31.877.043,00

3.    ВКУПНО............................................................... 33.357.013,00

4. ДИНАМИКА НА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПОДПРОГРАМАТА

Динамиката на извршување ќе зависи од приливот на средствата во Буџетот на 
Општината Кисела Вода за 2015 година.

5. ПРЕОДНИ ОДРЕДБИ

Реализацијата на подпрограмата ја врши Градоначалникот на Општина Кисела Вода 
преку Секторот за комунални работи, инфраструктура, сообраќај и заштита на животната 
срединa.

Оваа Програма влегува во сила со денот на донеувањето, ќе се објави во ,,Службен  
гласник на Општина Кисела Вода,, а ќе се применува од 01.01.2015 година.

       Број 07-222/18                    ПРЕТСЕДАТЕЛ
26 ноември 2014 година                  на Советот на Општина Кисела Вода
          С к о п ј е                       Трајче Донев с.р.
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 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 57 став 1  алинеа 3 од Статутот на 
Општина Кисела Вода („Службен гласник на Град Скопје“ бр. 8/05 и „Службен гласник на 
Општина Кисела Вода“ бр. 13/06), Градоначалникот на Општина Кисела Вода, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е

        за објавување Програма за активностите на Општина Кисела Вода
                       од областа на социјална  заштита во 2015 година

                       

 

1.Се објавува Програмата за активностите на Општина Кисела Вода од областа на 
социјална  заштита во 2015 година, донесенa на седницата на Советот на Општина Кисела 
Вода, одржана на  26  ноември  2014 година.

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

 Број 08-3449/17        ГРАДОНАЧАЛНИК
2.12.2014 година                              на Општина Кисела Вода
    С к о п ј е          Билјана Беличанец-Алексиќ с.р. 
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 Врз основа на член 22 точка 7 и 62 точка 1 и 2 од Закон за локална самоуправа ( Службен 
весник на Р.М. бр. 5/02 и член 3 точка 3, член 11 точка 1, 2 и 3 и член 12 од Закон за социјална 
заштита (сл.весник на Р.М. бр.79/09) и член 34 точка 8 од Статутот на Општина Кисела Вода 
(Сл.гласник на Град Скопје бр. 8/05 и Сл.гласник на Општина Кисела Вода  бр.13/06), Советот 
на Општина Кисела Вода на Дваесет и втората пленарна седница одржана на 26 ноември 
2014 година,  донесе 

П Р О Г Р А М А

              за активностите на Општина Кисела Вода од областа
                          на социјална  заштита во 2015 година
                       

I . ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА
Главна цел на Програмата за активностите во областа на социјална, детска и здравствена 
заштита, во Oпштина Кисела Вода е да предложи форми на социјална и здравствена грижа и 
да одреди приоритети во решавањето на истите во рамките на своите законски овластувања 
за добробитта на своите граѓани.

II. ПРЕДМЕТ НА ПРОГРАМАТА

Предмет на оваа Програма се активности кои ќе се реализираат во текот на 2015 година, а 
преку кои ќе се имплементираат надлежностите на Општина Кисела Вода , во областа на 
социјална, детска и здравствена заштита.
Во рамките на своите надлежности во областа на социјалната заштита Општина Кисела 
Вода има право да ја  развива и унапредува  мрежата на социјални услуги во процесот на 
деинституционализација и воедно реализаирање на програми за социјална заштита, при што, 
неопходно е општината:
- Да развива и јакне соработка меѓу владини и невладини институции кои вршат работи во 

област на социјална заштита;

- Да донесува развојни програми од областа на социјалната заштита;

- Основање на јавни установи за социјална заштита;

- Развивање на вонинституционални форми за социјална заштита;

III. ПРИОРИТЕТИ НА ПРОГРАМАТА

     Со Програмата се предвидува фокусот на активностите на Општина Кисела Вода, во 
областа на социјална, детска и здравствена заштита, да биде насочен кон остварување на пет 
приоритетни цели кои треба да придонесат за унапредување на  социјалната и здравствената 
заштита на граѓаните:
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Остварување социјална заштита на лица со посебни потреби;
Остварување социјална заштита на лица засегнати од злоупотреба на дрога;
Општествено вклучување и социјални услуги;
Еднакви можности, недискриминација, поттикнување и развој на лични и општествени 
вредности;
Унапредување на здравствена заштита.

        План на мерки носители и рок на исполнување на активности на Општина Кисела 
Вода за социјална  заштита
  
Во  текот на 2015 година Општина Кисела Вода ќе спроведе низа на мерки и активности од 
различни области во склоп на социјалната заштита со која ќе се опфатат повеќе групи на 
граѓани.

1.Проект за доделување на еднократна парична помош на семејства со новороденчиња на  
подрачје на Општина Кисела Вода од 01-01-2015 до 31-12-2015г. 
носители: Општина Кисела Вода      
рок:  во текот на годината 
вкупно средства:4.000.000,00 ден.

2.Спроведување на проект ”Од помош до самопомош – Патролен социјален работник
носители: Општина Кисела Вода, МТСП, Црвен крст на општина Кисела Вода   и          
др.релевантни институции   
рок:  во текот на годината 
вкупно средства: 200.000,00ден.
(150.000,ден.-  годишен хонорар за надворешен соработник,50.000,00ден. плаќање на разни 
услуги) 

3.Спроведување на проект за терапевтско пливање  ”Слобода во вода” за деца со посебни 
потреби
носители: Општина Кисела Вода, НВО ”Дајте ни крилја” – Скопје
рок:  во текот на годината 
вкупно средства: 120.000,00ден. (трансферирани средства на НВО”Дајте ни крилја”)

4.Унапредување на воспитно-образовен процес и квалитет на живеење на децата со 
посебни потреби и едукација на  лицата со инвалидност на територија на Општина Кисела 
Вода.

носители: Општина Кисела Вода, Сојуз на дефектолози на Р. Македонија  и      
др.релевантни институции 
рок:  во текот на годината
вкупно средства: 120.000,00ден(трансферирани средства на Сојуз на дефектолози на Р.М.)

5.Спроведување на активности за обезбедување на повластени годишни автобуски билети 
за јавен градски превоз за подобрување на квалитетот на живеење  и создавање услови за 
независен живот и олеснување на движењето и физичката комуникација во заедницата на 
лицата со посебни потреби 
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рок:  во текот на годината
вкупно средства:1.500.000,00ден. (трансфер средства)

6. Подршка и спроведување на  други проекти од областа на социјалната  заштита за 
подигање на јавната свест кај граѓаните за социјално чувствителни прашања
рок:  во текот на годината
вкупно средства:300.000,00ден. (трансфер средства)

 ІV   Динамика на извршување на програмата
     Динамиката на извршување на Програмата ќе зависи од создадените  технички услови и 
соодветен прилив на финансиски средства на буџетот на Општина Кисела Вода. 

1.Проект за доделување на еднократна парична помош на семејства со 
новороденчиња на  подрачје на Општина Кисела Вода од 01-01-2015 до 31-12-2015г.                           
4.000.000,00ден. 
2.Спроведување на проект ”Од помош до самопомош – Патролен социјален работник
носители: Општина Кисела Вода, МТСП, Црвен крст на 
општина Кисела Вода   и          др.релевантни институции.                                                                                                   
200.000,00ден. 
3.Спроведување на проект за терапевтско пливање  ”Слобода во вода” за деца со посебни 
потреби.                                                                                                                                         12
0.000,00ден.                                                                                                                                            
4.Унапредување на воспитно-образовен процес и квалитет на живеење на децата со 
ПП и едукација на  лицата со инвалидност на територија на Општина Кисела Вода.      
120.000,00ден. 
5.Спроведување на активности за обезбедување на повластени годишни автобуски билети 
за јавен градски превоз за подобрување на квалитетот на живеење  и создавање услови за 
независен живот и олеснување на движењето и физичката комуникација во заедницата на 
лицата со посебни потреби                                                                                                                   1.500.000,00ден.

6. Подршка и спроведување на  други проекти од областа на социјалната  заштита 
за подигање на јавната свест кај граѓаните за социјално чувствителни прашања                                   
300.000,00ден.

Вкупно средства 6.240.000,00ден.

Оваа Програма влегува во сила со денот на донесувањето, ќе се објави во ,,Службен гласник 
на Општина Кисела Вода,, а ќе се применува од 01.01.2015 година.

       Број 07-222/19                       ПРЕТСЕДАТЕЛ
26 ноември 2014 година                    на Советот на Општина Кисела Вода
          С к о п ј е        Трајче Донев  с.р.
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 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 57 став 1  алинеа 3 од Статутот на 
Општина Кисела Вода („Службен гласник на Град Скопје“ бр. 8/05 и „Службен гласник на 
Општина Кисела Вода“ бр. 13/06), Градоначалникот на Општина Кисела Вода, донесе 

                                 Р Е Ш Е Н И Е

    за објавување Програма за спорт и рекреација за 2015 година

                   
 

1.Се објавува Програмата за спорт и рекреација за 2015 година, донесенa на 
седницата на Советот на Општина Кисела Вода, одржана на  26  ноември  2014 година.

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

 Број 08-3449/18            ГРАДОНАЧАЛНИК
2.12.2014 година                                на Општина Кисела Вода
    С к о п ј е          Билјана Беличанец-Алексиќ с.р.  
 

"Slu`ben glasnik na Op{tina Kisela Voda" Broj 14 / Strana 133 02 Декември 2014



Врз основа на член 22 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа (,,Службен 
весник на РМ,, бр.5/02) и член 34 точка 8 од Статутот на Општина  (,,Службен гласник на 
Град Скопје,, бр.8/05 и ,,Службен гласник на Општина Кисела Вода,, бр.13/06), Советот на 
Општина Кисела Вода на Дваесет и втората пленарна седница одржана на 26 ноември 2014 
година, донесе

П Р О Г Р А М А

                   ЗА СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА ЗА 2015 ГОДИНА

-АКТИВНОСТИ, ЦЕЛИ И ПОТРЕБИ ВО УЧИЛИШНИОТ, КЛУБСКИОТ, РЕКРЕАТИВНИОТ И 
МАСОВЕН СПОРТ
-ФИНАНСОВ ПЛАН
	 	 	 	 	

Ред
Бр.

Активности Цели рок Сума Извршител

1. У~ili{еn  sport 
na OKV

Пokrovitel: 
Градоначалник на 
ОКВ и Совет на 
Op{tinaта 

Рazvoj, otkrivawe 
i nadgraduvawe na 
sportskiot talent 
kaj  u~enicite

 Тekовна 
2015 
godina

1.000.000 
Одделение за 
спорт на ОКВ
Sојузот за 
училишен 
спорт на ОКВ 
 Спортските 
клубови во 
snovnite 
u~ili{ta

2. 	Куп	на	општина	
Кисела	Вода	,,Св.
Ѓорѓи“
Pokrovitel:
Gradona~alnik	
na	OKV	и	Совет	на	
Општината

Остварување	на	
меѓуопштинска	
соработка.
Формирање	на	
селекција	на	таленти	
во	спортовите	мал	
фудбал,	кошарка,	
одбојка	

Мај	2015 Sponzorstvo Одделение	за	
спорт	на	ОКВ
Sојузот	за	
училишен	
спорт	на	ОКВ	
Основни	
училишта

3. Помагање	на	
спортски	клубови	и	
здруженија
Pokrovitel:
Gradona~alnik	
na	OKV	и	Совет	на	
Општината

-помагање	во	
реализација	на	
спортските	програми	
на	клубови	и	
здруженија	

Тековна	
2015	год.

1.000	000	
Den.

Одделение	за	
спорт	на	ОКВ
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4. 	Pomagawe	и	
sponzorstvo	
na	sportski	
manifestacii	
Pokrovitelи:
Gradona~alnik	
на	ОКВ	и	Совет	на	
Општина

-хунанитарни	
турнири
-спортски	
манифестации	
кои	се	оддржуват	
во	Општината

		тековна
2015	год.

1.000.000
Den.

Одделение	
за	спорт	на	
ОКВ
Спортски	
здруженија,	
спортски	
федерации,
Спортски	
клубови,

5. Спортска	
академија	
на	општина	
Кисела	Вода	
Pokrovitel;
Gradona~alnik	
на	ОКВ	и	Совет	
на	Општина

промоции,спортски 
трибини,симмпозиуми, 

реализација на 
тренинзи предводени 

од актуелни 
репрезентативци и 

поранешни селектори 

Тековна	
2015	год.

Спонзорство Одделение	
за	спорт	на	
ОКВ
ФФК
Спортски	
федерации
Спортски	
клубови
Агенција	
за	млади	и	
спорт

6. Доделување	на	
парична	награда	
за	100	таленти	
од	основните	
училишта

-Мотивација 
-афирмација

март-јуни	
2015

1.200	000	
денари

Одделение	
за	спорт	на	
ОКВ
Основни	
училишта

7. Тековно	
одржување	на	
спортските	сали	
,,Независна	
Македонија“	и	
,,Архиепископ	
Доситеј“

-спортските сали 
треба да се наѓаат 
во исправна 
состојба поради 
дејноста за што 
се наменети: 
-масовност,
афирмација на 
таленти, развој на 
спортот во ОКВ

Тековна	
2015	
година

500.000	
денари

Одделение	
за	спорт	на	
ОКВ

8. Realizacijata	
na	програмата	
,,SПОРТУВАМЕ-
ДРУГАРУВАМЕ	
“	za	deca	
so	posebni	
sportovi.
Pokrovitel:
Gradona~alnik	
na	OKV		и	Совет	
на	Општината

-Социјализација
-Дружење	низ	
игра
-Подобрување	на	
психофизичкиот	
развој	кај	децата,

Тековна	
2015	год.

	50.000
den.

Одделение	
за	спорт	на	
ОКВ
Училишта:
	,,Д-р	Златен	
Стремец“
,,	Димитар	
Влахов“
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9. 	Шahovskа	лига	
меѓу	МЗ
Pokrovitel:
Gradona~alnik	
na	OKV		и	Совет	
на	Општината

-razvoj	na	{ahot	
vo	Op{tinata
-masovnost	vo	
sportot
-рекреација

Тековна	
2015	год.

100.000	
ден.

Одделение	за	
спорт	на	ОКВ
Пензионерски	
клубови
Месни	заедници

10. Баскет		лига	
	,,Стрит	Бол“
Pokrovitel:
Gradona~alnik	
na	OKV		и	Совет	
на	Општината

-	развивање	на	
рекреативен	
спорт
-масовност
-промоција	на	
млади	таленти

Тековна	
2015	год.

300.000 Одделение	
за	спорт	на	
OKV
КФМ

11. Фудбалска	
лига(мал	
фудбал)	,,	Кисела	
Вода“
Pokrovitel:
Gradona~alnik	
na	OKV		и	Совет	
на	Општината

-	развивање	на	
рекреативен	
спорт
-масовност
-промоција	на	
млади	таленти

Тековна	
2015	год.

300.000 Одделение	
за	спорт	на	
ОКВ
ФФМ
Приватни	
фирми,
Државни	
институции,

12. Промотивен	
матерјал	
потребен	за	
афирмација	на	
спортот	

Репрезентација
-видео	
-дресови
-дипломи
-брошури,

Тековна	
2015	год.

Спонзортсво Одделение	
за	спорт

13. Државни	
спортски	игри	
за	основното	
образование

ОКВ	ќе	биде	
домаќин	на	
најдобрите	
спортски	екипи	
од	Македонија	
од	основното	
образование

Мај	2015	
год.

Спонзорство Одделение	
за	спорт	на	
ОКВ
Сојуз	за	
училишен	
спорт	на	ОКВ
Спортски	
училишни	
клубови

14. ,,Спорт	за	сите	
деца“

Масовно	
спортување	
на	деца	од	
основното	
образование
-развој	и	
унапредување	на	
спортот
-стекнување	
спортски	навики

Тековна	
2015	
година

Спонзорство Одделение	
за	спорт
Спортски	
клубови
Спортски	
федерации
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Вовед

Оправданоста и потребата за постоење на програма за спорт во општина Кисела 
Вода се темели врз Уставот на Република Македонија , Законот за спорт и Законот  за 
локална  самоуправа  кои предвидуваат и задолжуваат, остварување и задоволување на 
јавниот интерес  и потребата на граѓаните за спорт. Тргнувајќи од тој аспект, општината 
Кисела Вода обезбеди широк спектар на програмски спортски збиднувања кои треба да 
се реализираат  во 2015 година.  Во нив голем дел е посветен  на универзалните вредности 
на училишниот спорт. Фундамент за развој на спортот треба да претставуваат добро 
организираните спортски активности во образовните институции. Подигнувањето на 
нивото на организација на училишниот спорт, несомнено ќе резултира со зголемување 
на масовноста од една страна, но и со можност за квалитетна селекција на врвни 
спортски таленти од друга страна. Општината Кисела Вода е најсериозен кандидат 
да биде домаќин на државните спортски игри за децата од основното образование. 
Проектот ,,Спорт за сите деца“ ќе овозможи да се продуцира масовност во делот на 
спортувањето за децата од основното образование. Имено, Општината во соработка 
со добро организираните спортски клубови од Македонија, ќе врши селекција на деца 
од 7 до 15 години. Со овој проект предвидено е до крајот на 2015 година во спортските 
сали во Општината да спортуваат над 1000 деца во повеќе спортови.  Опфатен е и 
рекреативниот спорт, масовниот спорт и клубскиот спорт,   преку помагање на спортски 
клубови кои егзистираат  на територијата на Општината, како и финансирање на 
спортски манифестации кои ќе се одржат на територијата на општината Кисела Вода.  

Општината Кисела Вода  во изминатите  девет години организираше училишен 
спорт  во осумте основни училишта кои егзистираат во Општината.  Последните неколку 
години  Општината  од  страна на Федерацијата за училишен спорт на Македонија  
го доби приматот  - најмасовна Општина во државата во делот на програмската 
реализација  во училишниот спорт.  Но, тука не треба да се застане. Програмата  за 
2015 година ќе биде насочена кон продукцијата на квалитет на училишни тренинзи во 
спортовите мал фудбал, кошарка, одбојка, шах и пинг понг, каде за тренери и едукатори 
ќе бидат ангажирани врвни репрерзентативни имиња, така, и во делот на одигрувањето 
на спортските натпревари во лигите. Преку, развојот на училишниот спорт ќе бидат 
опфатени голем број на ученици во разни спортски дисциплини согласно нивниот 
афинитет и талент.  Од училишниот спорт треба да произлезат   голем број таленти.. 
Општината Кисела Вода, отсекогаш била расадник на спортски таленти во повеќе 
спортови. Така ќе биде и овојпат, во насока на откривање на талентите и давање шанса 
за афирмација.  Токму во таква креативна смисла е направена програмата за спорт 2015 
година во чија содржина  главен акцент се става на формирање на спортски училишни 
клубови, како и поголема активност на Сојузот за училишен спорт на ОКВ. 

Како надградба на проектот ,,Училишен спорт“ се надоврзува реализацијата на 
проектот ,,Куп на Кисела Вода  -Св.Ѓорѓи“. Проектот во еден дел е повисока фаза на 
организација на училишниот  спорт каде талентите се селектираат во селекција на 
Општината. Тој содржи  организација и одигрување на натпревари со нивни врсници 
од другите Општини,  но, по можност одигрување и на меѓународни натпревари. Токму, 
поради размената на искуства со други држави каде со успех се третира ,,Училишниот 
спорт“, во 2015 година  ,,Купот Св Ѓорѓи“, доколку има можност, може да  има и 
меѓународен карактер.   Всушност. проектот ,,Куп на Кисела Вода  -Св.Ѓорѓи“,  покрај 
училишен  со дел од  спортските проекти ќе има рекреативен, афирмативен и масовен 
карактер.
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Во спортската програма за 2015 година со проектот , Спортуваме - другаруваме“ 
ќе бидат опфатени и децата со посебни потреби кои се дел од  посебните училишта  ,,Д-
р Златен Стремец“ и ,,Димитар Влахов“. 

Соглсно, препораките од владината Агенција за млади и спорт свое место 
во општинската програма за спорт -2015 година ќе заземе проектот ,,Помагање на 
спортските клубови“, ,, Помагање и спонзорство на спортски манифестации“ како и 
проектот ,, Спортска академија на општина Кисела Вода“, кој е наменет за одржување 
на промоции, спортски трибини, симпозиуми, реализација на тренинзи предводени од 
афирмирани спортисти, актуелни и сегашни селектори, странски стручњаци и спортски 
легенди. Проектот ,, Спортска академија“  за 2015 година, покрај другите едукативни 
програми,  предвидува, доколку има можност и формирање на ,,Спортско друштво на 
ОКВ“ во чие функционирање треба да заживеат неколку спортски клубови од повеќе 
спортски гранки и неколку проекти важни за развојот на спортот во Општината,  меѓу 
нив и ,, Спортски денар“.

Вкупната сума потребна за реализација на спортските програми предвидени да 
се реализираат во 2015 година изнесува 5.450.000 денари. 
Проекти:

1.Име на проектот:  Училишен спорт во општина Кисела Вода.
Носител на проектот: општина Кисела Вода и основните училишта кои егзистираат на 
територијата во ОКВ.
Генерален покровител: Билјана Беличанец Алексиќ,  градоначалник на општина Кисела 
Вода  и Советот на Општината. 
1.1Динамика на реализација на проектот 
Основните училишта кои егзистираат на територијата во ОКВ, во 2015 година, доколку 
немаат формирано спортски клубови, истите треба да ги формираат во најскоро време. 
Средствата,  за училишните клубови и Сојузот за училишен спорт,  предвидени  се со јавен 
оглас да се доделат од страна на Општината. На јавниот оглас секој спортски клуб ќе аплицира 
со својата програма за работа за 2015 година. На јавниот оглас ќе аплицира и Сојузот за 
училишен спорт на ОКВ.   
Опис на активноста. Преку развојот на училишниот спорт во општина Кисела Вода ќе биде 
опфатен голем број на ученици во разни спортски дисциплини согласно нивниот афинитет и 
талент. Организацијата на натпреварите ќе биде согласно правилниците на Федерацијата за 
училишен спорт и пропишаните норми од Агенцијата за млади и спорт. Натпреварите ќе бидат 
во организација на Сојузот за училишен спорт на ОКВ, а на истите ќе учествуваат спортските 
клубови од основните училишта. 
1.2Цели и очекувани ефекти
 Целта на училишниот спорт во општина Кисела Вода е откривање, развој и усовршување 
на спортскиот талент на учениците во функција  на развој на здрав дух во здраво тело, во 
функција на развој на демократска личност подготвена да се натпреварува  и да постигнува 
добри резултати во своето подоцнежно ангажирање во работниот и животниот процес. 
Спортскиот талент на учениците ќе се развива  низ стручен тренажен процес а степенот на 
усовршување ќе се проверува и надградува  низ системот на натпревари. Очекувачки ефекти 
од овој проект се развојот на хуманоста кај учениците, развојот на фер-плеј однесување на 
спортските терени и надвор од нив, развој на меѓусебна подршка кај младите на спортските 
терени и во секојневниот живот. 
1.3 Финансиска конструкција  За реализација на овој проект предвидени се  1 000.000 а истите 
ќе се доделуваат по предходен објавен јавен оглас.       
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2.Име на проектот: Куп на општина Кисела Вода ,, Св Ѓорѓи“
Носител на проектот: општина Кисела Вода 
Генерален покровител: Билјана Беличанец Алексиќ,  градоначалник на општина Кисела 
Вода  и Советот на Општината. 
2.1Динамика на реализација на проектот
Купот на општина Кисела Вода ,,Св Ѓорѓи“веќе стана традиционален. Најдобрите талентирани  
ученици по спортовите мал фудбал, кошарка и одбојка ќе бидат селектирани од страна на 
селектори (професори по физичка култура и тренери). Оттука ќе се формира Селекција на 
таленти од општина Кисела Вода  во спортовите мал фудбал, кошарка и одбојка кои ќе имаат 
настап на турнирите со своите врсници (поканети Општини од Скопје и доколку има можност и 
од соседните држави). Месец мај е предвиден за реализацијата на проектот  ,,Куп  Св. Ѓорѓи“. 
2.2 Цели и очекувани ефекти
Купот ,,Св.Ѓорѓи“ претставува  повисока фаза на усовршувње на талентираните ученици 
од училишниот спорт. Да се биде дел од  Селекцијата на таленти на Општината, за самиот 
ученик ќе значи мотив повеќе за спортување  и желба за  усовршување. Исто така значајна е 
и меѓуопштинската соработка на општината Кисела Вода со Општини од Скопје.   
2.3 Финансиска конструкција
Проектот ,,Куп Св.Ѓорѓи“  ќе се реализира со спонзорство.

3.Име на проектот: ,,Помагање на спортски клубови и здруженија“
Носител на проектот: општина Кисела Вода 
Генерален покровител: Билјана Беличанец Алексиќ,  градоначалник на општина Кисела 
Вода  и Советот на Општината. 
3.1Динамика и реализација на проектот
Во општината Кисела Вода егзиститираат околу 80 спортски клубови и спортски асоцијации и 
спортски здруженија. Залагајќи се за поголем развој на спортот, согласно своите финансиски 
можности Општината е подготвена да ги помогне годишните програми на одделни спортски 
клубови и здруженија  по предходна категоризација на спортовите и дефинирани критериуми 
од страна на комисијата за спорт при Советот на општина Кисела Вода.
3.2 Цели и очекувани ефекти
Клубовите и спортските здруженија кои егзистираат на територијата на Општината практично 
се спортско огледало на најстарата скопска општина. Кисела Вода е  расадник на таленти и 
расадник на легендарни спортисти и теренери кои својот прв чекор во спортот и своите први 
успеси  ги направиле токму во општината Кисела Вода. Оттука, не само законска , туку и 
морална обврска е Општината да се грижи за спортот кој практично преставува најефтин и 
најголем амбасадот на општината Кисела Вода во својата држава и надвор од неа.   
3.3Финансиска конструкција 
За реализација на проектот ,,Помагање на спортски клубови и здруженија“ предвидени се 
1.000.000 денари. 
 
4.Име на проектот: ,,Помагање и спонзорство на спортски манифестации“
Носител на проектот: општина Кисела Вода 
Генерален покровител: Билјана Беличанец Алексиќ,  градоначалник на општина Кисела 
Вода  и Советот на Општината.
4.1Динамика и реализација на проектот
Во општината Кисела Вода егзистираат околу 80-тина спортски клубови, спортски друштва и 
спортски здруженија.Голем дел од нив, со голем успех, традиционално, одржуваат спортски 
манифестации. Целта на овој проект е обезбедување на средства за да може финансиски да 
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им се помогне на организаторите. Средствата ќе се доделуваат по предходно издаден ,,Јавен 
оглас“ и по предходно подготвени критериуми за добивање на истите средства.  
4.2Цели и очекувани ефекти
 Целта на проектот е да се стимулираат спортските клубови, спортските здруженија и спортските 
друштва во делот на омасовувањето на спортот.На јавниот оглас може да учествуваат 
и здруженија кои не се регистрирани во општината Кисела Вода, но главен услов ќе биде 
манифестациите да се реализираат  на територијата на општината Кисела Вода. 
4.4Финансиска конструкција 
За реализација на проектот ,,Помагање и спонзорство на спортски манифестации“ потребни 
се 1000.000 денари.  

5. Име на проектот:  ;,Спорска академија на општина Кисела Вода“
Носител на проектот: општина Кисела Вода 
Генерален покровител: Билјана Беличанец Алексиќ,  градоначалник на општина Кисела 
Вода  и Советот на Општината.
Динамика и реализација на проектот,,Спортска академија на општина Кисела Вода“ е 
проект наменет за одржување на промоции, спортски трибини, симпозиуми, реализација на 
афирмативни тренинзи предводени од актуелни и поранешни селектори и тренери. Заради 
усовршување на водење на спортски тренинг во повеќе спортови, но и на многу други значајни 
теми од спортот,  предвидено е во проектот да продефилираат со свои предавања , стручни 
лица од ФФК, експерти од  Агенцијата за млади и спорт, соодветни федерации,  и клубови.  
5.1Цели и очекувани ефекти
 Размената на искуство, збогатување на знаењето, усовршувањето, издаваштвото, изработка  
и реализација на  сопствени проекти се само мал дел на целите и очекуваните ефекти на 
проектот, кој прктично значи и развивање и усовршување на спортот во Општината.
5.2Финансиска конструкција 
Проектот ,,Спортска академија на општина Кисела Вода “ ќе се реализира со спонзорство.

6. Име на проектот:  ;,Доделување на парични награди на 100 талентирани ученици од 
ОУ на територија на општина Кисела Вода“
Носител на проектот: општина Кисела Вода 
Генерален покровител: Билјана Беличанец Алексиќ,  градоначалник на општина Кисела 
Вода  и Советот на Општината.
Динамика и реализација на проектот
Општината Кисела Вода има голем напредок во рамките на училишниот спорт. Во осумте 
училишта кои гравитираат во Општината од година во година  се афирмираат плејада на 
таленти во повеќе спортови. Нивниот талент го искажуваат во натпревари кои се во рамките на 
организација на училишниот спорт, или пак на клупско и репрезентативно ниво во домашни и 
меќународни рамки.  Изборот за најуспешните во училиштата го прават самите училишта преку 
училишните одбори и формирани посебни комисии. Истите ќе работат според критериуми 
дадени од Општината. Проектот треба да се реализира во текот на мај 2015 година. 
6.1Цели и очекувани ефекти
Општината Кисела Вода сака да ги стимулира талентираните спортисти за постигнување на 
успечни резултати. Општината сака да го афирмира спортот како и да ја поттикне мотивацијата 
на младите таленти во делот на понатамошниот спортски развој.
6.2Финансиска конструкција 
За овој проект предвидени се средства од 1.200.000 денари. 
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7. Име на проектот:  ;, Тековно одржување на спортските сали Независна Македонија“ 
и ,, Архиепископ Доситеј“ 
Носител на проектот: општина Кисела Вода 
Генерален покровител: Билјана Беличанец Алексиќ,  градоначалник на општина Кисела 
Вода  и Советот на Општината.
7.1Динамика и реализација на проектот
Двете спортски сали ,,Независна македонија“ и ,,Архиепископ Доситеј“ се од исклучително 
значење за афирмацијата на спортот во Општината. Истите треба да се одржуваат и да 
бидат во беспрекорна состојба за да можат спортистите непречено да ги спроведуваат 
своите програми. Тековното одржување  во делот на хигиената и во делот на поправките на 
инвентарот во салите, треба да се спроведува во текот на целата година. 
7.2Финансиска конструкција
За оваа програма предвидени се 500.000 денари.

8. Име на проектот:  ;,Спортуваме –другаруваме“ 
Носител на проектот: општина Кисела Вода 
Генерален покровител: Билјана Беличанец Алексиќ,  градоначалник на општина Кисела 
Вода  и Советот на Општината.
8.1Динамика и реализација на проектот
Проектот ,,Спортуваме –другаруваме“ е наменет за децата со посебни потреби. Во 
Општината има две школи со посебни потреби:  ,, Д-р Златен Стремец“ и ,,Динмитар Влахов“. 
Оттука и потребата за спорт во овие две школи е голема ако се земе фактот дека е голема 
заинтересираноста на самите ученици за спортување и натпреварување во неколку  спортови, 
кои ќе бидат по избор на стручни лица. Реализацијата на овој проект е предвидена за крајот 
на мај или почетокот на јуни  2015 година.
8.2Цели и очекувани ефекти
 Децата од учуилиштата ќе се натпреваруваат во повеќе спортови и игри, наменети на нивната 
возраст. Проектот ќе помогне во социјализација на децата, дружењето низ игра и забава, 
подобрување на психофизичкиот развој на децата но и за усовршување, развој, откривање и 
надградување на спортскиот талент кај децата.
8.3Финансиска конструкција
За реализација на проектот ,,Спортуваме -другаруваме “ предвидени се 50.000 денари. 

9. Име на проектот:  ;, Шаховска лига Кисела Вода“ 
Носител на проектот: општина Кисела Вода 
Генерален покровител:Билјана Беличанец Алексиќ,  градоначалник на општина Кисела 
Вода  и Советот на Општината.
9.1Динамика и реализација на проектот
Во рамките на рекреативниот и масовен спорт предвидено е да се формира шаховската 
лига ,, Кисела Вода“. Во неа се предвидува учество да земат екипи составени од месните 
заедници, но со активно учество на пензионесрките клубови и граѓаните кои живеат во месните 
заедници. Идеата е да се развива масовниот и рекреативен спорт, низ забава и дружење 
буквално во сите  месни заедници. Во екипна конкуренција ќе се игра по ,,бергеров систем“, 
додека предвидени се натпревари и во поединечна конкуренција. а целокупната организација 
е на Општината и Месните заедници.
9.2Финансиска конструкција
За реализација на проектот предвидени се 100.000 денари.
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10. Име на проектот:  ;, Кошаркарска лига ,,Стрит Бол“ 
Носител на проектот: општина Кисела Вода 
Генерален покровител:Билјана Беличанец Алексиќ,  градоначалник на општина Кисела 
Вода  и Советот на Општината.
10.1Динамика и реализација на проектот
Во рамките на рекреативниот и масовен спорт предвидено е да се формира баскет лига ,, 
Стрит Бол. Во неа се предвидува учество да земат екипи составени од месните заедници, 
училишта, фирми, граѓани и разни други институции кои гравитираат во Општината. Идеата 
е да се развива масовниот и рекреативен спорт, низ забава и дружење. Организацијата е на 
Општината и КФМ. 
10.2Финансиска конструкција
За реализација на проектот предвидени се 300.000 денари.

11. Име на проектот:  ;, Фудбалска лига (мал фудбал) Кисела Вода“ 
Носител на проектот: општина Кисела Вода 
Генерален покровител:Билјана Беличанец Алексиќ,  градоначалник на општина Кисела 
Вода  и Советот на Општината.
11.1Динамика и реализација на проектот
Во рамките на рекреативниот и масовен спорт предвидено е да се формира лигата во мал 
Фудбал Во неа се предвидува учество да земат екипи составени од месните заедници, 
училишта, фирми, граѓани и разни други институции кои гравитираат во Општината. Идеата 
е да се развива масовниот и рекреативен спорт, низ забава и дружење. Организацијата е на 
Општината и ФФМ. 
11.2Финансиска конструкција
За реализација на проектот предвидени се 300.000 денари.

12. Име на проектот:  ;, Промотивен материјал за развој на спортот“ 
Носител на проектот: општина Кисела Вода 
Генерален покровител:Билјана Беличанец Алексиќ,  градоначалник на општина Кисела 
Вода  и Советот на Општината.
12.1Динамика и реализација на проектот
За  да добијат спортските проекти афирмативен карактер, потребно е секој проект да има свој 
промотивен материјал. На истиот ќе биде афирмирана пораката на проектот низ брошури, 
видео материјали, дипломи, соодветни награди, маици, дрсеови, плакати, флаери и друг 
промотивен материјал.
12.2Финансиска конструкција
За реализација на проектот предвидени се  спонзорство.

13. Име на проектот:  ;  Организирање на ,,Државни спортски игри“ 
Носител на проектот: општина Кисела Вода 
Генерален покровител:Билјана Беличанец Алексиќ,  градоначалник на општина Кисела 
Вода  и Советот на Општината.
13.1Динамика и реализација на проектот
Општината Кисела Вода во текот на мај 2015 година  се очекува да биде домачин на 
,,Државните сортски игри“ за деца од основното образование. Во соработка со Федерацијата 
на училишен спорт, Агенцијата за млади и спорт, спортските училишни клубови и Сојузот за 
училишен спорт на ОКВ, се очекува во овој проект низ спортските терени на Општината да 
продефилираат над 500 таленти од Македонија во разни спортски игри.
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13.2Финансиска конструкција
Реализацијата на  проектот предвидено е да се реализира со спонзорство. 

14. Име на проектот:  ;  Организирање на ,,Спорт за сите деца“ 
Носител на проектот: општина Кисела Вода , спортски клубови, спортски федерации
Генерален покровител:Билјана Беличанец Алексиќ,  градоначалник на општина Кисела 
Вода  и Советот на Општината.
14.1Динамика и реализација на проектот
 Да се створат услови за масовност во спортот е еден од главните приоритети на општината 
Кисела Вода. Особено, тоа е потребно да се реализира во училиштата кои егзистираат на 
територијата на ОКВ.  За да се добие, квалитетен тренажен и воспитен  процес, потребно 
е да се активираат добро организираните спортски клубови во Македонија, кои, низ разни 
програми бараат таленти во своите спортски гранки.   Општината Кисела Вода  низ проектот 
,,Спорт за секое дете“ ќе   обезбеди  спортски клубовите  кои ќе селектираат таленти од 
основните училишта кои гравитираат во Општина Кисела Вода и на истите ќе им овозможи 
бесплатно да ги користат спортските сали кои се во сопственост на Општината.  Со овој 
проект, со повластени цени, секој родител ќе може да направи избор при запишувањето на 
своето дете во соодветен спортски клуб.  
14.2Финансиска конструкција
Реализацијата на  проектот предвидено е да се реализира со спонзорство. 

Оваа Програма влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен гласник 
на Општина Кисела Вода,, а ќе се применува од 01.01.2015 година.

       Број 07-222/20                  ПРЕТСЕДАТЕЛ
26 ноември 2014 година                   на Советот на Општина Кисела Вода
          С к о п ј е        Трајче Донев с.р.
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 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 57 став 1  алинеа 3 од Статутот на 
Општина Кисела Вода („Службен гласник на Град Скопје“ бр. 8/05 и „Службен гласник на 
Општина Кисела Вода“ бр. 13/06), Градоначалникот на Општина Кисела Вода, донесе 

                                 Р Е Ш Е Н И Е

    за објавување Програма  (К4) за културни манифестации и творештво
                   и Програма (КА) културни манифестации и творештво
                            (капитални трошоци) за 2015 година                      

 

1.Се објавува Програмата  (К4) за културни манифестации и творештво и Програма 
(КА) културни манифестации и творештво (капитални трошоци) за 2015 година, донесенa на 
седницата на Советот на Општина Кисела Вода, одржана на  26  ноември  2014 година.

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

 Број 08-3449/19          ГРАДОНАЧАЛНИК
2.12.2014 година                                     на Општина Кисела Вода
    С к о п ј е          Билјана Беличанец-Алексиќ с.р.  
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    Врз основа на член 22, став 1 точка5 и член 62, точка 1и 2 од Законот за локална самоуправа 
(,, Службен весник на РМ,, бр. 5/02), член 34 став 1, точка 41 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 Дваесет и втората пленарна седница 
одржана на 26 ноември 2014 година, донесе 

 ПРОГРАМА ЗА КУЛТУРА (К4) КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ И ТВОРЕШТВО 
ЗА 2015 ГОДИНА

1.ИМЕ НА ПРОЕКТОТ
ПАТРОНЕН ПРАЗНИК НА ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА – ЃУРЃОВДЕН 6-ти МАЈ

Цели:
        Зачувување на традицијата и запознавање на младата популација со обичаите и значењето на 
верскиот празник кој е воедно и Патронен празник на Општина Кисела Вода

Време на реализација:
6-ти мај

 
Потребни средства:

 Цветно дефиле:
Авторски хонорари; ангажирање на актери; жонглери; пантомимичари; тапанарчиња; музичари; водит
ел.....................................................................................................................................................120.000,00 
Сцена; бина; озвучување.................................................................................................................40.000,00
Цветни венчиња, костими, балони, конфети................................................................................120.000,00 
Печатени материјали: покани, плакати, дипломи, благодарници, флаери.................................20.000,00

Вкупно......................300.000,00 денари

2.ИМЕ НА ПРОЕКТОТ

МУЛТИМЕДИЈАЛЕН ХЕПЕНИНГ НА ОТВОРЕН ПРОСТОР

Цели:

       Приближување на уметноста : ликовна, музичка, драмска, балетска и поетска кон пошироката 
популација . Во недостаток на адекватен  простор од затворен тип во Општина Кисела Вода  за 
реализација на проекти од културата, учениците и уметниците ќе креираат и ќе ја презентираат 
уметноста пред граѓаните во некој од убавите паркови во Општина Кисела Вода.

Време на реализација :
Пролет – лето 2015 година

Реализатор:
Општина Кисела Вода

Потребни средства:
Боја поликолор, хамер, хартија , четки........................................30.000,00 денари
Изнајмување на штафелаи ............................................................2.000,00 денари
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Озвучување, музика  ..........................................................................................................10.000,00 денари
Пропаганден материјал........................................................................................................3.000,00 денари
Дипло ми благодарници........................................................................................................2.000,00 денари
Автобуски превоз за ученици од ОУ- Еден автобус еден автоден...............................................13.000,00 
        Вкупно.................................................................................60.000,00 денари

3.ИМЕ НА ПРОЕКТОТ

ПУШКИНОВИ ДЕНОВИ

Цели:

Денови на рускиот јазик, литература и култура во Република Македонија .

Време на реализација:

06 – 10 јуни 2015

Реализатор:
Општина Кисела Вода

Потребни средства:
Авторски хонорари...........................................................................................................................60.000,00
Сценографија, озвучување, осветлување......................................................................................40.000,00
Вкупно............................................................................................................................................100.000,00

4.ИМЕ НА ПРОЕКТОТ

ДЕН НА ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА – 29 – ти  јуни
Цели:

Одбележување на 60 годишен јубилеј од формирање на Општина Кисела Вода

Време на реализација:
                                                                       јуни

Реализатор:
Општина Кисела Вода

Потребни средства:

 Организирање на повеќе активности( настапи, турнири, дефилеа, трки, ревии, изложби,гости од 
странство и друго)  во кои ќе бидат вклучени клубови и здруженија на граѓани по повод 60 годишнина 
од постоење на општина Кисела Вода..........................................................................................................
...............700.000,00
Свечена седница :

- Пригодна програма,
- Доделување на плакети и награди на заслужни личности од Општина Кисела Вода кои 
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придонеле за развој и афирмација на општината ,
- коктел .................................................................................................................................300.000,00 

Културно забавна програма:
- авторски хонорари..............................................................................................................700.000,00

Рекламен материјал, печатени материјали, ...........................................................................500.000,00
Озвучување, осветлување, сценографија, сценски и визуелни ефекти ..........................300.000,00
Снимање на документарен филм за 60 години постоење На општина Кисела Вода........................
..........................................................................................500.000,00

Вкупно ......................................................................................................3.000.000,00 денари

5.ИМЕ НА ПРОЕКТОТ         

ЛИКОВНА КОЛОНИЈА – КИСЕЛА ВОДА

Цели:
       Сликарската ликовна колонија во Општина Кисела Вода ќе ги опфати уметниците од нашето 
опкружување , кои живеат и творат  или потекнуваат од општина Кисела Вода , како и гости уметници 
од други општини и други држави. Одржувањето на оваа ликовна колонија ќе ја доближи ликовната 
уметност до граѓаните со начинот на организација кој ќе биде транспарентен и достапен за јавноста. 
Делата од ликовните уметници ќе бидат оставени на општината со што ќе се создаде убава и вредна 
колекција на уметнички слики.

Време на реализација:
Пролет – лето 2015 година

Реализатор:
Општина Кисела Вода

Потребни средства:

        Материјали за работа за 10 до 15 учесници : сликарски платна, сликарски маслени бои, сликарски 
четки, боров терпентин, ленено масло, разредувач, акрилни бои, палети, штафелаи , врамување и 
изработка на каталог и други материјални трошоци ....................................................................................
.................100.000,00 денари
Вкупно .............................................................................................................................100.000,00 денари

6.ИМЕ НА ПРОЕКТОТ

КУЛТУРНО ЛЕТО ТРИ КРУШИ 2015 - 
ПОКРОВИТЕЛ ГРАДОНАЧАЛНИК

Цели:

        Културна манифестација која трае подолг временски период во летниот период  и  која изобилува 
со разновидни културни содржини , наменети за различни целни групи кои истовремено ќе уживаат во 
природните убавини на Верско културно- релкреативниот центар Три Круши.

Време на реализација:
Од средината на јуни до средина на август 2015 година
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Реализатор:
Општина Кисела Вода – Покровител Градоначалник

Потребни средства:

Авторски хонорари......................................................................................................................1.000.000,00
Огномет, балони, флаери, знаменца, конфети............................................................................100.000,00
Изнајмување на бина и озвучување..............................................................................................900.000,00
Вкупно.........................................................................................................................................2.000.000,00

7.ИМЕ НА ПРОЕКТОТ

ДЕН НА МУЗИКАТА НА ШОПЕН ВО ПАРКОТ ШОПЕН

Цели:

      Чествување на музичкото творештво на великанот Фредерик Шопен и популаризирање на класичната 
музика и промовирање на општоцивилизациските вредности од културата и уметноста.

Време на реализација:

29.09.2015 година
Реализатор:

Општина Кисела Вода

Потребни средства:
Концерт на класична музика:

Авторски хонорари...........................................................................................................................60.000,00
Озвучување, осветлување, сценографија......................................................................................40.000,00
Вкупно............................................................................................................................................100.000,00

8. ИМЕ НА ПРОЕКТОТ

АКТИВНОСТИ НА КУЛТУРНО УМЕТНИЧКИ ДРУШТВА НА ТЕРИТОРИЈА НА ОПШТИНА КИСЕЛА 
ВОДА

Цели:
Негување и афирмација на македонскиот фолклор и трдиционална култура и поддршка на работата и 
континуитетот на културно уметнички друштва.

Време на реализација:
Во текот на 2015 година

Потребни средства:
Вкупно............................................................................................................................................300.000,00 

Вкупно.........................................................................................................................................5.960.000,00
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ПРОГРАМА (КА)
КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ И ТВОРЕШТВО – КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ ЗА 

2015 ГОДИНА

1.ИМЕ НА ПРОЕКТОТ

РЕКОНСТРУКЦИЈА , ДОГРАДБА И НАДГРАДБА КУЛТУРЕН ЦЕНТАР – ДОМ НА КУЛТУРА КИНО  
КИСЕЛА ВОДА

Цели:

      Општина Кисела Вода има потреба од објект од затворен тип за реализација на културни и други 
настани во урбаниот дел. Реконструкцијата, доградбата и надградбата веќе е  започната и продолжува 
на  постоечкото старо Кино Кисела Вода.

Време на реализација:
Во период од 2015 до 2016 година

Реализатор:
Општина Кисела Вода

Потребни средсва:

Втора фаза.................................................................................................................10.000.000,00 денари

РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ДОМОТ НА КУЛТУРА С: ДРАЧЕВО
За реконструкција на Домот на култура с. Драчево изработена и усвоена е Развојна програма за 

период 2014 – 2016 година

За 2015 година...........................................................................................................10.000.000,00 денари
(За 2016 година................................................................................................................10.100.000 денари)

2. ИМЕ НА ПРОЕКТОТ

    ПОСТАВУВАЊЕ НА СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА НА ПОЗНАТИ И ЗНАЧАЈНИ ЛИЧНОСТИ ОД 
ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА

Цели:

Поставување на спомен обележја во чест на познати личности од историјата и од културата на 
иницијатива на граѓаните од општина Кисела Вода:

Ангел Димовски – загинат борец од Шпанската граѓанска војна во 1936/37 година од Кисела Вода на 
локација на аголот меѓу улиците:,, Божидар Аџија и Борис Трајковски’’.

"Slu`ben glasnik na Op{tina Kisela Voda" Broj 14 / Strana 149 02 Декември 2014



     Никола Бадев – доајен на македонската народна музика, поранешен жител и заслужен граѓанин 
на општина Кисела Вода од областа на културата на локација во УЗ Црниче.
      Пеце Атанасовски – промотор и доајен на македонската народна музика и народни инструменти 
во земјава и странство, поранешен жител и заслужен граѓанин од општина Кисела Вода на локација 
на територија на УЗ Црниче. 

Спомен обележјата ќе бидат поставени како бронзани скулптури во природна големина на 
мермерни постаменти.

Време на реализација:
Во текот на 2015 година

Реализатор:
Општина Кисела Вода

Потребни средства:
 

За сите три спомен обележја .....................................................................................2.000.000,00

       Анастасе Јорјица – поранешен жител на Општина Кисела Вода и познат пејач и борец за правата 
на Власите и за зачувување на влашката култура и фолклор.
 Целокупната реализација на спомен обележјето  ќе биде подржана , и реализирана од донации од 
правни и физички лица.

Локација: Парк ,, Македонија,, во близина на  старото Кино ,, Кисела Вода,, 

Потребни средства обезбедени ............................................................................................од донација

ВКУПНО.....................................................................................................................................22.000.000,00

СЕВКУПНО................................................................................................................................27.960.000,00

ПРОГРАМА ЗА КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ И ТВОРЕШТВО ЗА 2015

1. Патронен празник на Општина Кисела Вода – Ѓурѓовден – 6-ти мај.....300.000,00
2. Мултимедијален хепенинг на отворен простор .........................................60.000,00
3. Пушкинови денови.......................................................................................100.000,00
4. Ден на Општина Кисела Вода 29-ти јуни – 60годишен јубилеј............3.000.000,00
5. Ликовна колонија Кисела Вода...................................................................100.000,00
6. Културно лето Три Круши 2015................................................................2.000.000,00
7. Ден на музиката на Шопен во Парк ,, Шопен,,...........................................100.000,00
8. Активности на Културно уметнички друштва ...........................................300.000,00

ВКУПНО.....................................................................................................5.960.000,00
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ПРОГРАМА (КА) КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ И ТВОРЕШТВО (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ) ЗА 
2015 ГОДИНА

1.Реконструкција , доградба и надградба на културен центар – Дом на култура Кино Кисела 
Вода - Втора фаза-...........................................................10.000.000,00
2.Реконструкција на Домот на култура с.Драчево- Развојна програма – за 2015 година ..............
........................................................................................10.000.000,00
3. Поставување на спомен обележја на значајни личности од Општина Кисела Вода..................
........................................................................................2.000.000,00

ВКУПНО.........................................................................................................................22.000.000,00

СЕВКУПНО.......................................................................................................27.960.000,00

ДИНАМИКА НА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА (К)
Динамиката на извршување ќе зависи од приливот на средсвата во Буџетот на Општината 
Кисела Вода за 2015 година.
ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Реализацијата на Програмата (К) ја врши Градоначалникот на Општина Кисела Вода преку 
Секторот за образование, предучилишно воспитување, култура и спорт.
Оваа Програма влегува во сила со денот на донесувањето, ќе се објави во ,,Службен гласник 
на Општина Кисела Вода,, а ќе се применува од 01.01.2015 година.

      Број 07-222/21                   ПРЕТСЕДАТЕЛ
26 ноември 2014 година                   на Советот на Општина Кисела Вода
         С к о п ј е          Трајче Донев с.р.
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 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 57 став 1  алинеа 3 од Статутот на 
Општина Кисела Вода („Службен гласник на Град Скопје“ бр. 8/05 и „Службен гласник на 
Општина Кисела Вода“ бр. 13/06), Градоначалникот на Општина Кисела Вода, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е

 за објавување Одлука за проширување на програмите за вршење
на дејноста на Јавната детска градинка ,,ВЕСЕЛИ ЦВЕТОВИ’’

на општина Кисела Вода во град Скопје во објект во 
ПОУ„ Кузман Јосифовски-Питу” Скопје, во Општина Кисела Вода

   

1.Се објавува Одлуката  за  проширување на програмите за вршење  на дејноста на 
Јавната детска градинка ,,ВЕСЕЛИ ЦВЕТОВИ’’ на општина Кисела Вода во град Скопје во 
објект во  ПОУ„ Кузман Јосифовски-Питу” Скопје, во Општина Кисела Вода, донесенa на 
седницата на Советот на Општина Кисела Вода, одржана на  26  ноември  2014 година.

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

  Број 08-3449/20         ГРАДОНАЧАЛНИК
2.12.2014 година                                  на Општина Кисела Вода
    С к о п ј е          Билјана Беличанец-Алексиќ с.р.  
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Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (’’Службен 
весник на РМ’’ бр.5/02), како и член 59 став (1), а во врска со член 100 ставови ( 1) и (2) од 
Законот за заштита на децата (’’Службен весник на РМ’’ бр.23/13, 12/14, 44/14 и 144/14) и член 
34 од Статутот на Општина Кисела Вода (“Сл.гласник на Град Скопје” бр.08/05 и „Сл.гласник 
на Општина Кисела Вода” бр.13/06),  Советот на Општина Кисела Вода на Дваесет и втората 
пленарна  седница одржана на 26 ноември 2014 година, донесе

О Д Л У К А

за проширување на програмите за вршење  на дејноста на Јавната детска градинка 
,,ВЕСЕЛИ ЦВЕТОВИ’’ на општина Кисела Вода во град Скопје во објект во  ПОУ„ Кузман 

Јосифовски-Питу” Скопје, во Општина Кисела Вода

Член 1

Со оваа одлука се прошируваат програмите за  вршење на дејноста на Јавната детска 
градинка ,,ВЕСЕЛИ ЦВЕТОВИ’’ на општина Кисела Вода во град Скопје во објект во  ПОУ„ 
Кузман Јосифовски-Питу” Скопје, во Општина Кисела Вода.

                                                                     
Член 2

 Општина  Кисела Вода со Одлука за давање на користење, одржување и управување 
на објектот - дел од  ПОУ„ Кузман Јосифовски-Питу” Скопје на Јавната детска градинка 
,,ВЕСЕЛИ ЦВЕТОВИ’’ на општина Кисела Вода во град бр......... од ______ Ноември 2014 
година, без надомест, го отстапува  на користење, односно го дава на користење објектот што 
се наоѓа на ул. „Наум Охридски” бб Скопје, во Општина Кисела Вода, во кој Јавната детска 
градинка ,,ВЕСЕЛИ ЦВЕТОВИ’’ на општина Кисела Вода во град Скопје ќе врши згрижување 
и воспитание на деца од предучилишна возраст.

Објектот е реновиран и адаптиран и е дел од  ПОУ„ Кузман Јосифовски-Питу” Скопје, 
во Општина Кисела Вода со бруто површина од 298 м² и нето корисна површина од 252,33 м² 
и се наоѓа на ул. „Наум Охридски” бб Скопје, во Општина Кисела Вода.

 Член 3

Јавната детска градинка ,,ВЕСЕЛИ ЦВЕТОВИ’’ на општина Кисела Вода во град Скопје 
ќе ангажира соодветен стручен и друг кадар за потребното работно време за остварување 
на дејноста за објект од мал капацитет, согласно пропишаните стандарди и нормативи на 
Правилникот за стандардите и нормативите за вршење на дејноста на установите за деца 
(’’Службен весник на Република Македонија ’’ бр.28/14,40/14 и 136/14).                    

                                   
Член 4

 Дејноста на Јавната детска градинка ,,ВЕСЕЛИ ЦВЕТОВИ’’ на општина Кисела Вода во 
град Скопје е: згрижувње и воспитание на децата од предучилишна возраст која се организира 
за згрижување, престој, нега, исхрана, воспитно-образовни, спортско-рекреативни, културно-
забавни активности, мерки и активности за подобрување и зачувување на здравјето, и за 
поттикнување на интелктуалниот, емоционалниот, физичкиот менталниот и социјалниот развој 
на дете до 6 години живот, односно до вклучување во основното образование. 
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 Дејноста на Јавната детска градинка ,,ВЕСЕЛИ ЦВЕТОВИ’’ на општина Кисела Вода 
во град Скопје во  објектот во ПОУ„ Кузман Јосифовски-Питу” Скопје, во Општина Кисела 
Вода, ќе ја остварува  согласно Програмата за рано учење и развој (’’Службен весник на РМ 
бр.46/14).

               
Член 5

Во објектот во  ПОУ„ Кузман Јосифовски-Питу” Скопје, во Општина Кисела Вода, 
Јавната детска градинка ,,ВЕСЕЛИ ЦВЕТОВИ’’ на општина Кисела Вода во град Скопје ќе 
организира дејност за 50 деца, згрижени во две групи, со целодневен престој на деца, на 
возраст од 2 години до 6 години

Член 6

Дидактичките средства и опремата се обезбедени од Министерството за труд и 
социјална политика, согласно пропишаните стандарди и нормативи за вршење на дејноста од 
Правилникот за стандардите и нормативите за вршење на дејноста на установите за децата ( 
,,Службен весник на Република Македонија’’ бр.28/14,40/14 и 136/14) .

Член 7

 Планирано е вработување на стручни лица, согласно со Законот за заштита на деца 
(„Службен весник на Република Македонија „ бр.23/13, 12/14, 44/14 и 144/14) и  Правилникот 
за стандардите и нормативите за вршење на дејноста на детската градинка („Службен весник 
на Република Македонија „ бр. 28/14, 40/14 и 136/14) за градинка од мал капацитет. 

Член 8

 Средствата за непречено и нормално функционирање на дејноста во објектот во ПОУ„ 
Кузман Јосифовски-Питу” Скопје, во Општина Кисела Вода, ќе се обезбедуваат преку Јавната 
детска градинка ,,ВЕСЕЛИ ЦВЕТОВИ’’ на општина Кисела Вода во град Скопје односно од 
буџетот на Општина Кисела Вода, буџетот на Република Македонија преку блок дотации, од 
надоместокот на користење на услугата.
           3.-

Член 9

Градоначалникот на Општина Кисела Вода и директорот на Јавната детска градинка 
,,ВЕСЕЛИ ЦВЕТОВИ’’ на општина Кисела Вода во град Скопје, со посебен договор ќе ги уредат 
правата и обврските кои произлегуваат од член 1 на оваа одлука.

Член 10

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

        Број 07-222/22                  ПРЕТСЕДАТЕЛ
26 ноември 2014 година                  на Советот на Општина Кисела Вода
          С к о п ј е                Трајче Донев  с.р.
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 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 57 став 1  алинеа 3 од Статутот на 
Општина Кисела Вода („Службен гласник на Град Скопје“ бр. 8/05 и „Службен гласник на 
Општина Кисела Вода“ бр. 13/06), Градоначалникот на Општина Кисела Вода, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување Одлука за давање на користење, одржување и 
      управување на објектот - дел од ПОУ„ Кузман Јосифовски-Питу” Скопје 

на Јавната детска градинка ,,ВЕСЕЛИ ЦВЕТОВИ’’ 
на општина Кисела Вода во град Скопје 

 

1.Се објавува Одлуката  за давање на користење, одржување и  управување на објектот 
- дел од ПОУ„ Кузман Јосифовски-Питу” Скопје  на Јавната детска градинка ,,ВЕСЕЛИ 
ЦВЕТОВИ’’  на општина Кисела Вода во град Скопје, донесенa на седницата на Советот на 
Општина Кисела Вода, одржана на  26  ноември  2014 година.

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

 Број 08-3449/21        ГРАДОНАЧАЛНИК
2.12.2014 година                              на Општина Кисела Вода
    С к о п ј е           Билјана Беличанец-Алексиќ с.р.  
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Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локалната самоуправа (“Службен 
весник на РМ” бр.5/02 год.) и член 34 од Статутот на Општина Кисела Вода (“Сл.гласник на 
Град Скопје” бр.08/05 и „Сл.гласник на Општина Кисела Вода” бр.13/06),  Советот на Општина 
Кисела Вода на Дваесет и втората пленарна  седница одржана на 26 ноември 2014 година, 
донесе

О Д Л У К А

за давање на користење, одржување и управување на
објектот - дел од ПОУ„ Кузман Јосифовски-Питу” Скопје 

на Јавната детска градинка ,,ВЕСЕЛИ ЦВЕТОВИ’’ на општина Кисела Вода во град Скопје 

Член 1

Со оваа Одлука се уредува давањето на користење, одржување и управување 
на објектот - дел од ПОУ „Кузман Јосифовски-Питу” Скопје на Јавната детска градинка 
,,ВЕСЕЛИ ЦВЕТОВИ’’ на општина Кисела Вода во град Скопје, како и други прашања во 
врска со функционирањето на објектот.  

Член 2

Објектот е реновиран и адаптиран и е дел од ПОУ „Кузман Јосифовски-Питу” Скопје, и 
е изграден со средства од Буџет на општината и е сопственост на општината.

Член З

 Објектот - дел од ПОУ „Кузман Јосифовски-Питу” Скопје ќе го користи, одржува и 
управува Јавната детска градинка ,,ВЕСЕЛИ ЦВЕТОВИ’’ на општина Кисела Вода во град 
Скопје.   

  Јавната детска градинка ,,ВЕСЕЛИ ЦВЕТОВИ’’ на општина Кисела Вода во град Скопје е   
должна при користењето, одржувањето и управувањето, со објектот да постапува согласно 
законските прописи.

За предавањето на објектот и опремата во истиот на Јавната детска градинка ,,ВЕСЕЛИ 
ЦВЕТОВИ’’ на општина Кисела Вода во град Скопје, ќе се состави записник.

           2.-

Член 4

Јавната детска градинка ,,ВЕСЕЛИ ЦВЕТОВИ’’ на општина Кисела Вода во град Скопје 
не може објектот да го дава под закуп и на користење на друго физичко или правно 
лице и да го става под хипотека.
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Член 5

Директорот на Јавната детска градинка ,,ВЕСЕЛИ ЦВЕТОВИ’’ на општина Кисела Вода 
во град Скопје се обврзува да ги превземе сите потребни активности согласно законските 
прописи со цел  отпочнување со работа на објектот - дел од ПОУ „Кузман Јосифовски-Питу” 
Скопје, за згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст.

Член 6

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

       Број 07-222/23                    ПРЕТСЕДАТЕЛ
26 ноември 2014 година                  на Советот на Општина Кисела Вода
          С к о п ј е                       Трајче Донев с.р.
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РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА 
Уп.  бр. 13-1566 од  11.11.2014 год.            
С К О П Ј Е

                       
Градоначалникот на Општина Кисела Вода врз основа на член 57 став 1 точка 22 и 

член 106 став 3 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 86 од 
Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија” бр. 38/05, 
бр. 110/08 и бр. 51/11) го донесе следното:

Р  Е Ш  Е  Н  И  Е
за објавување на јавна објава

1. Согласно член 86 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на 
Република Македонија” бр. 38/05, бр. 110/08 и бр. 51/11), да се изврши јавната објава 
уп. бр. 13–1566 од 11.11.2014 година, во службеното гласило на Општина Кисела Вода, 
поради неможност за уредна достава на известувања до сите непосредни сопственици 
на катастарски парцели кои граничат со КП 116/2 КО Кисела Вода 1,  Општина Кисела 
Вода Скопје, Урбанистички план Реон Ј8, Одлука бр. 07-175/3 од 25.12.2013 год. 
(Службен гласник на Општина кисела Вода бр15/2013), како и до сите заинтересирани 
странки, дека на ден 29.10.2014  год. е издадено Одобрение за градење на објект А2 
домување во станбени згради на КП 116/2 КО Кисела Вода 1, од втора категорија, под 
уп. бр. 131566 од 29.10 .2014 година и заверен Основен проект – фаза архитектура, по 
барање на инвеститорот ДТУ МУЛТИБРЕНД ДООЕЛ од Скопје. 

2. Ова решение да го изврши Сектор за урбанизам и просторно планирање, Одделение 
за изводи, локациски, одобренија за градење и употребни дозволи. 

3. Ова Решение влегува во сила со денот на неговото донесување.

                                        ГРАДОНАЧАЛНИК 
                 Билјана Беличанец - Алексиќ  с.р.
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РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА 
Уп.  бр. 13-1566 од  11.11.2014 год.            
С К О П Ј Е

ЈАВНА ОБЈАВА

   Општина Кисела Вода - Скопје, Сектор за урбанизам и просторно планирање, Одделение 
за  изводи, локациски, одобренија за градење и употребни дозволи, поради неможност за уредна 
достава на известувања до непосредни соседи за издавање на одобрение за градење, ги известува 
сите непосредни сопственици на катастарската  парцела која граничи со КП бр. 116/2 КО Кисела Вода 
1,  Општина Кисела Вода Скопје, Урбанистичи план Реон Ј 8, Одлука бр. 07-175/3 од 25.12.2013 год. 
(„Службен гласник на Општона Кисела Вода  бр. 15/2003), како и сите заинтересирани странки, дека 
на ден 29.10.2014 год. е издадено Одобрение за градење на објект А2 домување во станбени згради 
на КП бр. 116/2 КО Кисела Вода 1, од втора категорија, под уп. бр. 13-1566 од 29.10.2014  година и 
заверен Основен проект – фаза архитектура, по барање на инвеститорот ДТУ „МУЛТИБРЕНД“  ДООЕЛ  
од Скопје. 
               Согласно чл. 62-а  точка 1 од Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
130/09, бр. 124/10, бр.18/11, бр. 36/11, бр. 54/11, бр. 13/12, бр. 144/12, бр. 25/13, бр. 79/13 и бр. 137/13, 
бр. 163/13, бр. 27/14 и бр. 28/14), заинтересираните странки можат да извршат увид во документацијата 
од управната постапка во барака 3, соба број 2, во Секторот за урбанизам и просторно планирање во 
Општина Кисела Вода - Скопје и тоа во вторник и петок од 13 -15 часот, во рок од 15 дена.

   Доколку не се јавите или не назначите полномошник ќе сметаме дека е извршена уредна 
достава и евентуалните негативни последици кои можат да настанат ги сносат самите странки.  
           

Помошник раководител на сектор
                                                      Радмила Шоповска, д.г.и. с.р.
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РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА 
Уп.  бр. 13-1466 од 01.12.2014 год.            
С К О П Ј Е

                       
Градоначалникот на Општина Кисела Вода врз основа на член 57 став 1 точка 22 и член 

106 став 3 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 86 од Законот за општата 
управна постапка („Службен весник на Република Македонија” бр. 38/05, бр. 110/08 и бр. 51/11) го 
донесе следното:

Р  Е Ш  Е  Н  И  Е
за објавување на јавна објава

1. Согласно член 86 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 38/05, бр. 110/08 и бр. 51/11), да се изврши јавната објава уп. бр. 13–1466 
од 01.12.2014 година, во службеното гласило на Општина Кисела Вода, поради неможност 
за уредна достава на известувања до сите непосредни сопственици на катастарски парцели 
кои граничат со КП 1791/1  КО Кисела Вода 1, на ул. Рилски конгрес бр. 47 во Скопје, ГП бр. 
9.36  по ДУП за нас. Црниче – дел 2 (опфат помеѓу ул. Востаничка, ул. Серска, ул. Ениџе 
Вардарско, ул. Банско, ул. Кратовска и ул. Христо Узунов), Одлука бр. 07-1879/4 од 23.03.2012 
год., Службен гласник на Општина Кисела Вода бр. 4/2012 год., како и до сите заинтересирани 
странки, дека на ден 03.10.2014 год. е издадено Одобрение за доградба на станбена куќа (А1) 
од втора категорија, на ул. Рилски конгрес бр. 47 во Скопје, на КП 1791/1 КО Кисела Вода 1 под 
уп. број 13-1466 од 03.10.2014 год. и заверен Основен проект – фаза архитектура за доградба 
на семејна куќа  на ул. Рилски конгрес бр. 47, Скопје, КП 1791/1 КО Кисела Вода 1, со техн. број 
01-05/14 од мај 2014 година, изработен од Друштво за проектирање и градежништво ГРИНИЧ-
ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Скопје, по барање на инвеститорот Драган Симонов од Скопје, ул. 
Рилски конгрес бр. 47.  

2. Ова решение да го изврши Сектор за урбанизам и просторно планирање, Одделение за изводи, 
локациски, одобренија за градење и употребни дозволи. 

3. Ова Решение влегува во сила со денот на неговото донесување.

                                     ГРАДОНАЧАЛНИК 
                  Билјана Беличанец - Алексиќ с.р. 
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РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА 
Уп.  бр. 13-1466 од 01.12.2014 год.            
С К О П Ј Е

ЈАВНА ОБЈАВА

      Општина Кисела Вода - Скопје, Сектор за урбанизам и просторно планирање, Одделение 
за  изводи, локациски, одобренија за градење и употребни дозволи, поради неможност за уредна 
достава на известувања до непосредни соседи за издавање на одобрение за градење, ги известува 
сите непосредни сопственици на катастарски парцели кои граничат со КП 1791/1  КО Кисела Вода 1, 
на ул. Рилски конгрес бр. 47 во Скопје, ГП бр. 9.36  по ДУП за нас. Црниче – дел 2 (опфат помеѓу ул. 
Востаничка, ул. Серска, ул. Ениџе Вардарско, ул. Банско, ул. Кратовска и ул. Христо Узунов), Одлука 
бр. 07-1879/4 од 23.03.2012 год., Службен гласник на Општина Кисела Вода бр. 4/2012 год., како и 
до сите заинтересирани странки, дека на ден 03.10.2014 год. е издадено Одобрение за доградба 
на станбена куќа (А1) од втора категорија, на ул. Рилски конгрес бр. 47 во Скопје, на КП 1791/1 КО 
Кисела Вода 1 под уп. број 13-1466 од 03.10.2014 год. и заверен Основен проект – фаза архитектура за 
доградба на семејна куќа  на ул. Рилски конгрес бр. 47, Скопје, КП 1791/1 КО Кисела Вода 1, со техн. 
број 01-05/14 од мај 2014 година, изработен од Друштво за проектирање и градежништво ГРИНИЧ-
ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Скопје, по барање на инвеститорот Драган Симонов од Скопје, ул. Рилски 
конгрес бр. 47.
                Согласно чл. 62-а  точка 1 од Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 130/09, бр. 124/10, бр.18/11, бр. 36/11, бр. 54/11, бр. 13/12, бр. 144/12, бр. 25/13, бр. 79/13, бр. 137/13, 
бр. 163/13, бр. 27/14 и бр. 28/14), заинтересираните странки можат да извршат увид во документацијата 
од управната постапка во барака 3, соба број 1, во Секторот за урбанизам и просторно планирање во 
Општина Кисела Вода - Скопје и тоа во вторник и петок од 13 -15 часот, во рок од 15 дена.

   Доколку не се јавите или не назначите полномошник ќе сметаме дека е извршена уредна 
достава и евентуалните негативни последици кои можат да настанат ги сносат самите странки.
              

Помошник раководител на сектор
                                                       Радмила Шоповска, д.г.и.  с.р.
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С О Д Р Ж И Н А:

1.Одлука за воспоставување меѓуопштинска соработка помеѓу Град Скопје и Општина 
Кисела Вода заради проектирање,  изградба, користење, заштита и одржување на станбени 
и  сервисни улици на подрачјето на градот Скопје што се наоѓаат во Општина Кисела Вода;

2.Одлука  за оттуѓување на патнички возила;
3.Заклучок за усвојување  Квартални извештаи К1,К2 и К3 за третиот квартал од 2014 

година – К1-кваратлен извештај за извршување на  Буџетот на Општина Кисела Вода  за 
извештајниот период (кумулативно) за  квартал од 01.01.2014 година  до 30.09.2014 година 
; -К2-квартален извештај за достасани ненамирени обврски на Општина Кисела Вода, -К3-
квартален  извештај за промените на состојбата за секое задолжување на општините и  јавните 
претпријатија основани од општините;
          4.Одлука за утврдување правен статус на бесправен објект за кој може да се изврши 
вклопување на објекти во градежна парцела 9.41  во ДУП Црниче – дел 2;
          5.Одлука за утврдување правен статус на бесправен објект за кој може да се изврши 
вклопување на објекти во градежна парцела 9.51 во ДУП Црниче – дел 2;
          6.Одлука   за утврдување правен статус на  бесправен објект за кој може да се изврши 
вклопување на објекти во градежна парцела 1.14 од ДУП Стакларница – Пинтија;

7.Одлука   за утврдување правен статус на бесправен објект за кој може да се изврши 
вклопување на објекти во градежна парцела 8.6  во ДУП Изменување и дополнување на 
ДУП Бирарија  дел од Блок 8, Општина Кисела Вода;

8.Одлука за утврдување правен статус на бесправен објект за кој може да се изврши 
вклопување на објекти во градежна парцела 17.19  во ДУП Црниче – дел 2;

9.Одлука за  утврдување правен статус на бесправен објект за кој може да се изврши 
вклопување на објекти во градежна парцела 4.106  во ДУП Измена и дополна на ДУП 
Пржино 2, Општина Кисела Вода;
          10.Програма (Ф) урбано планирање на Општина Кисела Вода за 2015 година;

11.Програма (Ј) комунални дејности  на Општина Кисела Вода за 2015 година; 
12.Програма Г - Локален економски развој со Потпрограма ГД – Проекти за енергетска 

ефикасност на Општина Кисела Вода за 2015 година;

13.Програма за Месна самоуправа (Капитални расходи) – ДА0 Подпрограма за месна 
самоуправа (тековно оперативни расходи) – Д10 на Општина Кисела Вода за 2015 година;

14.Програма (Р1) Заштита на животната средина и природа на Општина Кисела Вода 
за 2015 година; 
           15.Програма од надлежност В – предучилишно воспитување  за  2015 година Програма   
В1  -  Предучилишно  воспитување Програма ВА –Социјална заштита и заштита на деца 
(капитални трошоци);

16.Програма (Н1) – основно образование и Програма (НА)  капитални расходи основно 
образование за 2015 година;

17.Програма за активностите на Општина Кисела Вода од областа на социјална  
заштита во 2015 година;

18.Програма за спорт и рекреација за 2015 година;
19.Програма  (К4) за културни манифестации и творештво и Програма (КА) културни 

манифестации и творештво (капитални трошоци) за 2015 година;                      

20.Одлука за проширување на програмите за вршење на дејноста на Јавната детска 
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градинка ,,ВЕСЕЛИ ЦВЕТОВИ’’ на општина Кисела Вода во град Скопје во објект во  ПОУ„ 
Кузман Јосифовски-Питу” Скопје, во Општина Кисела Вода;

21.Одлука за давање на користење, одржување и  управување на објектот - дел од 
ПОУ„ Кузман Јосифовски-Питу” Скопје  на Јавната детска градинка ,,ВЕСЕЛИ ЦВЕТОВИ’’  на 
општина Кисела Вода во град Скопје; 

22. Јавна објава Уп. бр. 13-1566 од  11.11.2014 година  (Одобрение за градење ДТУ 
„МУЛТИБРЕНД“  ДООЕЛ  од Скопје); 

23.  Јавна објава Уп.бр. 13-1466 од 01.12.2014 година (Драган Симонов од Скопје, 
ул. Рилски конгрес бр. 47.);           
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