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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 дополнување на Програмата (Ј)
Комунални дејности на Општина Кисела Вода за 2016 година,

Подпрограма (ЈНО) урбана опрема
 

1.Се објавува Програмата за дополнување на Програмата (Ј) Комунални дејности 
на Општина Кисела Вода за 2016 година, Подпрограма (ЈНО) урбана опрема, донесена на 
седницата на Советот на Општина Кисела Вода, одржана на  27 април  2016 година.

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

Број 08-3620/1 ГРАДОНАЧАЛНИК
06.05.2016 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 соч лен 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 Водана  на Триесет и деветтата 
пленарна седница одржана на 27 април 2016 година, донесе

П Р О Г Р А М А

за дополнување на Програмата (Ј) Комунални дејности
на Општина Кисела Вода за 2016 година, 

Подпрограма (ЈНО) урбана опрема

Член 1 

 Во Програмата (Ј) Комунални дејности на Општина Кисела Вода за 2016 година, 
Подпрограма (ЈНО) урбана   опрема  се прави дополнување:

Во * Образложение на Подпрограмата 480190 наместо 
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

Треба да стои 
* Образложение на Подпрограмата 480190
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, челична трибина 
од 30м за ССК во населба Драчево  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.

Член 2
Оваа Програма влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на Општина Кисела Вода,,.

Број 09-3212/3 ПРЕТСЕДАТЕЛ
27 април 2016 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 утврдување правен статус 
на бесправни објекти за кој може да се изврши вклопување

во урбанистичко планска документација по предмет 
Уп.бр.08-2222 од 02.06.2011 година 

1.Се објавува Одлуката за утврдување правен статус  на бесправни објекти за кој може 
да се изврши вклопување во урбанистичко планска документација по предмет  Уп.бр.08-2222 
од 02.06.2011 година, донесена на седницата на Советот на Општина Кисела Вода, одржана 
на  27 април  2016 година.

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

Број 08-3620/2 ГРАДОНАЧАЛНИК
06.05.2016 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 
весник на РМ” бр. 5/02), член 34 од Статутот на Општина Кисела Вода (“Службен гласник 
на Град Скопје” бр. 8/05 и “Службен гласник на Општина Кисела Вода” бр. 13/2006) и член 
10, став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти (Службен весник на 
Репубика Македонија бр. 23/11, 54/11, 155/12, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15 и 
217/15) и член 2 став 1 алинеја 5  од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни 
објекти во урбанистичко планска документација (Службен весник на РМ“ број 56/11, 162/12, 
95/12, 109/14 и 64/14), Советот на Општина Кисела Вода на Триесет и деветтата пленарна 
седница, одржана на 27 април 2016 година донесе

О Д Л У К А

  за утврдување правен статус на бесправни објекти за кој може 
да се изврши вклопување во урбанистичко планска документација 

    по предмет уп.бр. 08 - 2222 од 02.06.2011 година

Член 1
Се донесува одлука за утврдување на правен статус на бесправни објекти со која ќе 

се извршува усогласување на намената на објектите кои се намена домување во станбена 
куќа (А1) и земјиштето со намена индустрија (Г) по поднесено барање уп.бр. 08 - 2222 од 
02.06.2011 година, за кое може да се изврши вклопување на објектите во урбанистичко 
планска документација за конкретниот локалитет во согласност членот 2, став 1, алинеја 5 
од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправен објект во урбанистичко  планска 
документација (Службен весник на Република Македонија бр. 56/11, 162/12, 95/12, 109/14 и 64
/14).                                                                                                                                                                                                                               

Цел на вклопување се објекти од став 1 од овој член се објектите кои се означени во 
како:

 - објект означен како бр. 1 -  изграден на КП број 2247 КО Драчево 2, запишана во Имотен 
лист бр. 192122, КП број 2245 и КП број 2248/1 КО Драчево 2 запишана во Имотен лист 
бр. 193180 – со намена домување во станбена куќа  (А1),

 - објект означен како бр. 1 -  изграден на КП број 2249 КО Драчево 2, запишана во Имотен 
лист бр. 193180, КП број 2250/1 КО Драчево 2 запишана во Имотен лист бр. 192122 – со 
намена домување во станбена куќа  (А1),

 - објект означен како бр. 1 -  изграден на КП број 2248/1, КП број 2245, КП број 2250/1, КП 
број 2254/1 и КП број 2249 КО Драчево 2 – со намена помошен објект (Г) во функција на 
домување во станбена куќа  (А1),

 - објект означен како бр. 1 -  изграден на КП број 2248/2 и КП број 2250/1 КО Драчево 2 
запишана во Имотен лист бр. 192122, и КП 2253/2 КО Драчево 2 запишана во Имотен 
лист бр. 13730 – со намена домување во станбена куќа  (А1).

 - Во ново изработената урбанистичко пласка документација намената на земјиштето под 
објектите од став 2 ќе се промени, од намена на земјиште за градење индустирија (И) 
во намена за домување во станбена куќа (А1).                                                                                                                                   
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Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина 

Кисела Вода”. 

Број 09-3212/4  ПРЕТСЕДАТЕЛ
27 април 2016 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 одобрување средства  
како еднократна парична помош на Стојанчо Николов

1.Се објавува Одлуката за одобрување средства  како еднократна парична помош на 
Стојанчо Николов, донесена на седницата на Советот на Општина Кисела Вода, одржана на  
27 април  2016 година.

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

Број 08-3620/3 ГРАДОНАЧАЛНИК
06.05.2016 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 од Статутот на Општина Кисела Вода (“Службен гласник на 
Град Скопје” бр.8/05, Службен гласник на Општина Кисела Вода бр.13/06 и бр.15/14)  и член 
1 и 2 од Правилникот за критериумите, постапката и износот  за доделување на еднократна 
парична помош (,,Службен гласник на Општина Кисела Вода“ бр.10/09 и бр.15/14), расправајќи 
по Барањето  број 08-2473/1 од 24.03.2016 година на Стојанчо Николов, со стан на ул.,,Бранко 
Заревски,, бр.76/I-15-Драчево, Советот на Општина Кисела Вода на Триесет и деветтата 
седница одржана на 27 април  2016 година, донесе

О Д Л У К А

за одобрување средства  
како еднократна парична помош

на Стојанчо Николов

Член 1
Се прифаќа Барањето бр.08-2473/1 од 24.03.2016 година, на Стојанчо Николов и-му се 

одобруваат парични средства во износ  од 50.000,00  денари од Буџетот на Општина Кисела 
Вода за санирање на последиците од опожарената семејна куќа на ул.,,Бранко Заревски,, 
бр.76/I-15 – Драчево.

Член 2
За исплата на финансиските средства од член 1 на оваа Одлука, Решение ќе донесе 

Градоначалникот на Општина Кисела Вода.

Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на Општина Кисела Вода ”.

Број 09-3212/5 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27 април 2016  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 одобрување средства
како еднократна парична помош на Гордана Каменаровска

1.Се објавува Одлуката за одобрување средства  како еднократна парична помош на 
Гордана Каменаровска, донесена на седницата на Советот на Општина Кисела Вода, одржана 
на  27 април  2016 година.

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

Број 08-3620/4 ГРАДОНАЧАЛНИК
06.05.2016 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 од Статутот на Општина Кисела Вода (“Службен гласник на 
Град Скопје” бр.8/05, Службен гласник на Општина Кисела Вода бр.13/06 и бр.15/14)  и член 
1 и 2 од Правилникот за критериумите, постапката и износот  за доделување на еднократна 
парична помош (,,Службен гласник на Општина Кисела Вода“ бр.10/09 и бр.15/14), расправајќи 
по Барањето број 08-3124/1 од 15.04.2016 година на Гордана Каменаровска со стан на ул. 
,,Саса 4,, бр.32 нас. Пинтија, Советот на Општина Кисела Вода на Триесет и деветтата седница 
одржана на 27 април 2016 година, донесе

О Д Л У К А

за одобрување средства 
како еднократна парична помош

на Гордана Каменаровска

Член 1
Се прифаќа Барањето бр.08-3124/1 од 15.04.2016 година на Гордана Каменаровска 

и-му се одобруваат парични средства во износ  од 50.000,00  денари од Буџетот на Општина 
Кисела Вода за санирање на последиците од опожарената семејна куќа на ул.,,Саса 4,, бр.32 
нас. Пинтија.

Член 2
За исплата на финансиските средства од член 1 на оваа Одлука, Решение ќе донесе 

Градоначалникот на Општина Кисела Вода.

Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на Општина Кисела Вода ”.

Број 09-3212/6 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27 април 2016  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 спроведување на донесени урбанистички планови и  урбанистички 
плански документации во случај

на неусогласеност на графичкиот со текстуалниот дел
  
1.Се објавува Одлуката за спроведување на донесени урбанистички планови 

и  урбанистички плански документации во случај на неусогласеност на графичкиот со 
текстуалниот дел, донесена на седницата на Советот на Општина Кисела Вода, одржана на  
27 април  2016 година.

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

Број 08-3620/5 ГРАДОНАЧАЛНИК
06.05.2016 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 член 36 од Законот за локална самоуправа 
(“Службен весникна РМ” бр. 5/02), член 15 став 1 точка 1 од Закон за градот Скопје („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.55/2004 и 158/2011),член 16 став 1 точка 1 и 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 бр.15/14), Советот на Општина Кисела Вода 
на Триесет и деветтата пленарна седница, одржана на 27 април  2016 година, донесе

О Д Л У К А

за спроведување на донесени урбанистички планови и
урбанистички плански документации во случај на неусогласеност

на графичкиот со текстуалниот дел

Член 1
 Во насока на спроведување на донесените урбанистички планови и урбанистички плански 

документации, во случај на неусогласеност на податоците на графичкиот со текстуалниот дел 
во постапките за издавање на извод од план параметрите ќе бидат усогласени со доставување 
на геодетски елаборат за нумерички податоци за посебни намени од страна на Инвеститорот.

Член 2
Оваа Одлука стапува во сила 8 (осмиот) ден од денот на објавување во “Службен 

гласник на Општина Кисела Вода”.

Број 09-3212/7 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 27 април 2016  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  4 / Strana 13 6 Мај 2016



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 неприфаќање на понуда за 
првенствено право на купување на градежно земјиште

 во сопственост на физичко лице доставена преку
Нотар Нада Палиќ од Скопје

  1.Се објавува Одлуката за неприфаќање на понуда за првенствено право на купување 
на градежно земјиште во сопственост на физичко лице доставена преку Нотар Нада Палиќ од 
Скопје, донесена на седницата на Советот на Општина Кисела Вода, одржана на  27 април  
2016 година.

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

Број 08-3620/6 ГРАДОНАЧАЛНИК
06.05.2016 година на Општина Кисела Вода
С к о п ј е Билјана Беличанец-Алексиќ с.р.
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Врз основа на член 9 став 3 и став 5 од Закон за градежното земјиште („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 17/2011; 53/2011; 144/2012; 153/2012; 25/2013; 137/2013; 
163/2013 и 44/2015), и 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 и бр.15/14), Советот на 
Општина Кисела Вода, на Триесет и деветтата пленарна седница одржана на 27 април 2016 
година, донесе

ОДЛУКА

за неприфаќање на понуда за првенствено право на купување
  на градежно земјиште во сопственост на физичко лице доставена

 преку Нотар Нада Палиќ од Скопје

Член 1
 Понудата за првенствено право на купување на градежното земјиште на КП бр.3607 

со површина од 1147 м2 во КО Кисела Вода 1, сопственост на Цветанка Арсоска од Скопје 
според ИЛ бр.34154 за КО Кисела Вода 1, за понудена цена од 100.000 ЕВРА во денарска 
проттиввредност од 61,7 денари за 1 ЕВРО, зголемена за трошоци на постапка на продажба, 
кое градежно земјиште се наоѓа во измени и дополна на ДУП на дел од МЗ „11 Октомври II“ 
(југоисточна индустриска зона) БЛОК-А (бул.„СРБИЈА“) – Одлука бр.07-4360/2 од 19.07.2011 
Сл.Гласник на Општина Кисела Вода бр.9/2011, и зафаќа на НОВОПЛАНИРАНА УЛИЦА – 
14а,  доставена до Општина Кисела Вода преку Нотар Нада Палиќ од Скопје под Бр.25-
2794/1 од 05.04.2016 година а врз основа на барање на Цветанка Арсоска од Скопје, не се 
прифаќа.

Член 2
Оваа Одлука да ја спроведе Општина Кисела Вода - Сектор за нормативно-правни 

работи, кој да достави примерок од оваа одлука до Нотар Нада Палиќ од Скопје.

Член З
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во ,,Службен гласник 

на Општина Кисела Вода”.

Број 09-3212/8` ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27 април 2016  година на Советот на Општина Кисела Вода
С к о п ј е Трајче Донев с.р.
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