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Почитувани сограѓани, 

Чест ни е да Ви го претставиме првото издание на општинскиот информатор кој во-
едно ќе претставува и сведоштво за  сите наши заеднички достигнувања, на нашите 
заеднички потфати кои ги постигнавме и кои ќе ги постигнеме.

Почнувајќи од ова прво издание на нашиот општински информатор, ќе ни биде задо-
волство да ги споделиме успесите не само на дело, туку и во печатена форма која ќе 
претставува и увид во се она што заедно го подобрувавме и се она што во иднина ќе 
биде подобрено.

Во општинскиот информатор кој ќе излегува на секој шест месеци, а во блиска 
иднина и на секој три, ќе понудиме богата содржина за сите граѓани. 

Наша примарна цел ќе биде преку општинскиот информатор да Ве информираме за 
сите актуелни настани кои се одвиваат и ќе се одвиваат во општината во која живее-
ме, за која се грижиме и за која придонесуваме да биде уште поубаво место за живе-
ење за нас и за идните генерации.

Со почит,
Марјан Ѓорчев

Издавач: Општина Кисела Вода
Печати:  „Европа 92“ Kочани
Дизајн и компјутерска обработка: 

Идеа Плус Комуникејшнс
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1. ПОДОБАР ОПШТ ЖИВОТ И СРЕДИНА

Општина Кисела Вода доби ИСО 9001:2008 сертификат

Општина Кисела Вода го доби сертификатот за имплементација на Системот 
за менаџмент за квалитет односно воведување на ИСО 9001:2008 стандардот 
во локалната самоуправа.
Главната цел која ќе се постигне со имплементирање на ИСО стандардот во 
работењето на Општина  Кисела Вода е овозможување, идентификување 
и навремено реализирање на потребите и очекувањата на своите граѓани, 
со што на ефективен и ефикасен начин ќе се реализираат, одржуваат и по-
добруваат општите перформанси и можностите за одржлив развој на општината. 
Проверката и имплементирањето на ИСО стандардот во работењето на општина 
Кисела Вода го спроведе Швајцарското генерално здружение за контрола и серти-
фикација – СГС (Societe Generale de Surveillance SA Systems & Services Certifi cation.). 
На овој начин ќе се придонесе граѓаните на општината Кисела Вода да добијат на-
времена и поквалитетна услуга, а истовремено ќе се подобрат организационите 
можности за поефикасно искористување и управување на човечките ресурси во 
локалната администрација.
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Решенијата за данок на имот – на рака

Општината Кисела Вода реши и годинава решенијата за данок на имот до даночните обврзници да ги дос-
тавува лично (на рака). За таа цел, беа ангажирани лица и техничките секретари од сите 14 месни и урба-
ни заедници во општината, кои ги доставија даночните решенија до даночните обврзници. Решенијата на 
даночните обврзници, кои не се со живеалиште во општината им беа доставени по пошта. За 2012 година, 
општината Кисела Вода има вкупно 20.457 решенија за данок на имот. Освен решенијата за 2012 година до 
даночните обврзници беа доставени и опомените за неплатен долг од претходните години. Бројот на овие 
решенија со опомени изнесува вкупно 11.110. Општината Кисела Вода практиката за самостојно делење на 
решенијата за данок на имот ја воведе во 2008 година и оттогаш процентот на доставени, односно примени 
решенија за данок од физичките и правни лица од година во година расте.

Жителите на Пинтија добија 

пошта

Неколку илјади жители на населбата Пинтија по 
неколкудецениските барања конечно добија 
пошта. Кон крајот на Април годинава, пред 50-
тина граѓани од оваа населба, А.Д. “Македонска 
пошта” отвори своја подружница во оваа на-
селба, за што Советот на Општина Кисела Вода 
едногласно донесе одлука за давање на корис-
тење без надомест на деловна просторија во 
месната заедница Пинтија. На површина од 25 
метри квадратни, просторијата која е дел од 
месната заедница во оваа населба ќе се користи 

единствено за вршење на услуги од областа на 
поштенскиот сообраќај и платниот промет, на неопределен период, но не помал од 5 години.
Со овој потег, конечно се обезбедија технички услови за вршење на поштенски услуги и услуги од правниот 
промет, согласно правилата за отворање на Единица на поштенска мрежа, а со нејзиното отворање конеч-
но ќе се решат проблемите на неколку илјади жители на оваа населба, кои за ваквиот вид на услуги досега 
патуваа до Драчево или Кисела Вода.

7-ми април – Светскиот 

ден на здравјето

Општината Кисела Вода годинава се вк-
лучи во одбележувањето на 7-ми Април – 

Светскиот ден на здравјето. Паркот “Фредерик 
Шопен”  беше средиште на здравствената акција 
како дел од пошироката национална акција за 
одбележување на Светскиот ден на здравјето.  
Во насока на превенција на појавата на глауком 
и борба со артериската хипертензија, на 200 
присутни граѓани им беше овозможено бес-
платно мерење на очен и крвен притисок со цел 
да се види колкав дел од популацијата има ар-
териска хипертензија и колку истата е соодвет-
но третирана. Граѓаните искажаа задоволство 
и изразија желба за редовно организирање на 
слични вакви акции.
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2. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ
Општината Кисела Вода во изминатите неколку години презема низа активности за во-
ведување мерки за енергетска ефикасност во јавните објекти. Во таа насока, општината 
изготви Програмата за енергетска ефикасност (МЕЕП), чија цел е да се намали потрошу-
вачката на енергија во јавните објекти и општинските услуги и на тој начин да се намали 
товарот на трошоците за енергија од општинскиот буџет. Главната активност на општината 
е спроведување на проекти за енергетска ефикасност, кои дополнително ќе придонесат 

за зголемување на свеста кај граѓаните од придобивките на креирањето на локална енергетска поли-
тика. 
Конкретно, општината применува  мерки за енергетска ефикасност во вкупно 40 јавни објекти, од кои 
13 објекти се бараките во кои е сместена општината и подрачните 
единици на министерствата, 13 објекти се на месните и урбани заед-
ници, 12 објекти се на основните училишта, 8 објекти се на детските 
градинки, а мерките се применуваат и во двете спортски сали.

Заврши нумерацијата на електричните 

столбови во Кисела Вода

Општината Кисела Вода на почетокот на годинава го заврши проек-
тот за нумерирање на електричните столбови на јавните површини 
на нејзината територија. Реализацијата на овој проект е дел од поши-
рокиот проект на локалната самоуправа за имплементација на Про-
грамата за енергетска ефикасност на општинско ниво преку инста-
лирање на штедливи светилки. Ова е првата фаза од имплементација 
на Програмата за енергетска ефикасност преку воведување на мер-
ки за енергетска ефикасност за улично осветление. Реализацијата 
на првата фаза опфати евидентирање и нумерирање на електрични 
столбови со изготвување на табеларен извештај за местоположбата 
и висината на столбот и типот и јачината на светилките. 
Втората фаза која треба да се реализира оваа година ќе опфати за-
мена на живините светилки со висок притисок HPML (125W,250W и 
400W) со енергетски ефикасни натриумови светилки со висок при-
тисок HPSL (70W,150W и 250W). Истовремено, ќе се постави регулација која ке овозможи одредени 
светилки во доцните вечерни часови да работат со намалена моќност, ќе се воведе и систем на менаџи-
рање, а ќе се изврши и одвојување на командните ормани од трафостаниците на ЕВН и вградување на 
астрономски часовници за регулација на вклучување и исклучување на светилките.
Според пресметките на општината Кисела Вода, по имплементација на сите фази од Програмата за 
енергетска ефикасност во делот на уличното осветлување, потрошувачката на електрична енергија ќе 
се намали од 2.522 МWh/ на 1.442 МWh/год, со што општината годишно ќе заштеди и до 9 милиони де-
нари.

ОУ “Партение Зографски”, прв високо енергетски ефикасен објект во 

општината Кисела Вода

Градоначалникот Марјан Ѓорчев кон крајот на месец Април  го промовираше реконструираното ос-
новно училиште “Партение Зографски”, во кое се имплементираа мерки за енергетска ефикасност. Ова 
основно училиште по имплементација на проектот стана првиот високо енергетски ефикасен воспит-
но-образовен објект во општината Кисела Вода. На промоцијата на училиштето присуствуваа и

KISELA  V ODA
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државниот секретар во Министерството 
за економија, г-нот Анче Трифунов и тим 
лидерот на проектот од Светска банка, г-
нот Питер Јохансен.
Во насока на создавање на подобри ус-
лови за одвивање на воспитно – обра-
зовниот процес и престојот на децата во 
училиштата и градинките, општината Ки-
села Вода аплицираше и го доби проек-
тот од Светска банка за спроведување на 
мерки за подобрување на енергетската 
ефикасност на неколку јавни згради во 
општината, во рамките на ГЕФ Проектот 
за одржлива енергија.
Со овој проект, беа опфатени основното 
училиште “Партение Зографски”, објек-
тот “Синоличка” во градинката “Весели 
Цветови” и објектите “Пеперутка 1 и 2” во 
градинката “8-ми Март”. 
Градежните активности за воведување 
на мерки за енергетска ефикасност во 
ОУ “Партение Зографски” опфати целос-

на замена на прозорците, фасадирање на надворешните ѕидови на училишната зграда и замена на сија-
лиците со нови и поекономични, а претходно општината Кисела Вода изврши надградба на регулатор-
ната топлотна станица.
Ова практично значи дека училиштето „Партение Зографски“ е реконструирано согласно сите мерки за 
енергетска ефикасност што важат во ЕУ и е првиот целосно енергетски ефикасен објект во Република 
Македонија. “ОУ “Партение Зографски” во општина Кисела Вода е првиот високо енергетски ефикасен 
јавен објект, во кој по имплементацијата на мерките за енергетска ефикасност, годишните заштеди на 
топлинска енергија се 83%, а на вкупна енергија се 74,5%. Финансиската заштеда на годишно ниво ќе 
изнесува 3.938.163 денари, а CO2 емисиите ќе се намалат на 92,5 т/год” – информираше градоначалникот 
Ѓорчев.
“Со реализацијата на овој проект уште еднаш ја потврдуваме долгорочната заложба на општината за 
воведување на мерките за енергетска ефикасност во сите јавни објекти, првенствено во училиштата и 
градинките, со што не само што заштедуваме огромни финансиски средства, туку и обезбедуваме подо-
бри услови за одвивање на воспитно – образовниот процес” – заврши Ѓорчев.  
Инвестицијата чинеше 6.6 милиони денари, а според проценките вложените средства преку заштедата 
на енергија ќе се повратат за 1 година и 7 месеци. Со оваа инвестиција објектот на ова основно училиште 
од Е-енергетски неефикасен објект стана Б-високо енергетски ефикасен објект.
Слични реконструктивни градежни зафати се изведоа и во објектите на “Синоличка” во градинката “Весе-
ли Цветови” и објектите “Пеперутка 1 и 2” во градинката “8-ми Март” каде се изврши изградба на топлот-
на изолација на надворешните ѕидови, замена на маските на радијаторите, надградба на регулаторната 
топлотна станица, за-
мена на надворешните 
врати и прозорци, како 
и замена на светилките 
со нови и поекономич-
ни светилки.
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3. МЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

Суштествувањето на месните и урбани заедници – основа 

за успешно локално работење

Општината Кисела Вода е една од најстарите општини во државава, по што можеби е 
и најмногу препознатлива, но она што како бренд се издвои во нејзиното суштеству-
вање е одличното функционирање на месните и урбани заедници на нејзината терито-
рија. Управувањето со територијата на Општина Кисела Вода е организирано преку 14 
месни заедници од кои девет се урбани, а пет се рурални заедници. Ваквиот начин на 
организирање на локално ниво во Општината овозможува демократско и поефикасно 
исполнување на граѓанските интереси.
Во изминатото полугодие градоначалникот Марјан Ѓорчев и општинската администра-
ција ја продолжија практиката за редовни средби со граѓаните во месните заедници, 
сметајќи дека токму таму е изворот на информации за проблемите на нашите сограѓа-
ни. 
Но, она што е можеби и поважно е фактот дека сите проекти кои досега ги  реализи-
раше општината се впрочем проектите кои жителите на општината на средбите ги ис-
такнаа како приоритетни. Локалната самоуправа водеше сметка и за балансирани и 
еквивалентно распространети градежни активности низ сите населени места, имајќи 
ги во предвид токму приоритетите предложени од граѓаните.
Посетите не секогаш поминуваа во добра атмосфера, но секоја конструктивна забе-
лешка од граѓаните во однос на работата на локалната самоуправа делуваше продук-
тивно. Токму затоа сите приоритети, предлози и сугестии на граѓаните кои подразбира-
ат просперитет и развој на општината беа земани во предвид. 
Се разбира дека активностите во многу сфери од живеењето на општината и натаму 
продолжуваат и со уште поголем интензитет. Транспарентноста во работењето е од-
лика која никако не смее да изумре. Напротив, отвореноста за сите забелешки, пред-
лози, идеи и критики на жителите на општината Кисела Вода е мотото на работење на 
локалната власт која што постојано се стреми да го подобрува вредносниот систем во 
општината.

KISELA  V ODA
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4. КОМУНАЛНИ РАБОТИ

Почна проширувањето и реконструкцијата на улицата „Првомајска“ 

во Кисела Вода 

 
Град Скопје во месец Март годинава го почна катпиталниот проект за проширување и реконструк-
ција на улицата „Првомајска“ во општина Кисела Вода. Со проектот се реконструираат две делници 
од оваа сообраќајница, од „Рампа“ до крстосницата со ул. „Народни Херои“ и од крстосницата од 
булеварот „Србија“ до влезот во поранешната фабрика „Стакларница“, или во вкупна должина од 
2,5 километри. Паралелно со градежните работи на првата делница, проширувањето на улицата 
„Првомајска“ се одвива и на втората делница. Со проширувањето на овој дел улицата „Првомајска“ 
ќе прерасне во булевар со четири коловозни ленти, по две во секоја лента, широки по 3,5 метри. Во 
овој проект Град Скопје ќе вложи околу 4 милиони евра, пари обезбедени од Европската банка за 
обнова и развој и од Буџетот на Град Скопје. 
На проширување и реконструкција на улицата „Првомајска“ присуствуваа премиерот Никола Гру-
евски, вицепремиерот и министер за финансии Зоран Ставрески, министерот за транспорт и врски 
Миле Јанакиески, градоначалникот на Град Скопје Коце Трајановски, градоначалникот на Општина 
Кисела Вода, Марјан Ѓорчев. Премиерот Никола Груевски рече дека со реконструкцијата и проши-
рувањето на улицата „Првомајска“ ќе се реши едно од најважните прашања за жителите на Општина 
Кисела Вода и Центар, но и сите граѓани од останатите општини кои гравитираат на овој потег од 
градот. 
- Со овој зафат, улицата „Првомајска“ ќе прерасне во модерен булевар со четири коловозни ленти, 
пешачка и велосипедска патека, ново улично осветлување, дрвореди, нови клупи и корпи за отпа-
доци. Со еден збор, ќе се пробие уште едно тесно грло во градот и ќе се добие нов булевар, кој во 
целост ќе се вклопи во новиот лик на градот Скопје, рече Груевски. 
Груевски истакна дека дел од тој нови лик се и обновените булевари „Партизански одреди“, „Кузман 
Јосифовски - Питу“ и „Крсте Мисирков“, како и улиците „Даме Груев“, „Васил Аџиларски“ и „Стив Нау-
мов“, проширениот булевар „Илинден“, проширениот булевар „Србија“...
Градоначалникот на Град Скопје, Коце Трајановски рече дека се соочиле со околу 400 нерешени 
предмети од аспект на имотно-правни односи за откуп на земјиште. 
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- Овој процес со над 400 имотно-правни односи и откуп на земјиштето го чинеше Град Скопје околу 20 мили-
они денари, додаде Трајановски. Градоначалникот на Општина Кисела Вода Марјан Ѓорчев рече дека најголем 
проблем на Кисела Вода е сообраќајниот хаос и додаде оти со проширување и реконструкција на улицата „Пр-
вомајска“ се исполнуваат ветувањата дадени на граѓаните. На проширувањето и реконструкцијата на улицата 
„Првомајска“ работат екипите на конзорциумот „Алпине Бау“ и „Жикол“ од Скопје.

Се подновија парковите и детските игралишта

Општина Кисела Вода реализираше акција за реконструкција и обнова на урбаната опрема и детските рекви-
зити во парковите, детските и спортски игралишта на нејзината територија. За таа цел, сите стари и нефунк-

ционални лизгалки, лулашки, клупи и други 
спортски реквизити се заменија со нови. 
Акцијата успешно се изведе во парко-
вите  “Детско Царство” на улицата “Ѓорѓи 
Димитров” и паркот “Пушкин” на улицата 
Пушкинова. Со оваа акција се опфатија и 
останатите поголеми и помали паркови 
и јавни зелени површини каде детските 
и спортски реквизити се оштетени и вон 
функција, со што на најмладите им се обез-
бедија максимални услови за поминување 

на слободното време низ игра и 
забава. Акцијата опфати и поста-
вување на нови детски и спорт-
ски реквизити и урбанизирање 
и уредување на нови фрекфент-
ни локации во општината, кои се 

доста посетени од граѓаните.
Воедно, во непосредна близина на 
општината, на уредената површина 
покрај железничката пруга се изгра-
ди ново детско катче на површина 

од околу 100 м2. Најмладите жители на 
општината веќе можат да  уживаат во дет-
ското игралиште кое е опремено со повеќе 
детски реквизити (лизгалки, клацкалки, 
лулашки, вртелешка). Во новиот парк, се 
постави и нова урбана опрема. Општина 
Кисела Вода и понатаму продолжува со 
реализација на зацртаните програми за 
изградба на нови парковски површини, 
детски и спортски игралишта и поставу-
вање на урбана опрема во полза на нејзи-
ните граѓани.

Улицата Мариовска доби нови тротоари

Градежната механизација на фирмата Урбан Инвест по налог на Општина Кисела Вода изведе тротоари на ули-
цата Мариовска. Тротоарите од павер елементи се поставија на двете страни на улицата на површина од 700 
квадратни метри. Во текот на градбата се отстрануваше деградираниот асфалт од тротоарот, се вршеше там-
понирање и поставување на нови павер елементи, а долж улицата се поставија и ивичници. На улицата Мари-
овска во изминатиот период се реализираше капиталниот проект за изградба на атмосферска канализациона 
мрежа за прифаќање на атмосферските води од Водно, со што конечно се реши проблемот со поплавувањето 
на улиците Димо Хаџи Димов и Народни Херои по секој пороен дожд.  
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Се поплочуваат улици во Кисела 

Вода  

Општина Кисела Вода, покрај асфалтирање на нови 
улици, во екот на градежната сезона започна ин-
тензивни градежни активности за поплочување со 
павер елементи на неколку улици на нејзината тери-
торија. Имено, службите на градежната фирма Урбан 
Инвест, по налог на општината поплочија два крака 
на улицата “Китка” во с. Драчево на вкупна површина 
од 320 квадратни метри. Со бехатон плочки се поп-
лочи и крак од ул. “Сава Ковачевиќ” во Припор на 
површина од околу 150 квадратни метри. Со бехатон 

плочки се поплочи и улицата “Марко Цепенков” во населбата Цветан Димов. Активностите на општината 
Кисела Вода за урбанизирање на руралните делови со иста динамика продолжуваат и во следниот пери-

од, па покрај акцијата за санирање на сите ударни дупки на нејзината територија ќе се реализира и акција за 
асфалтирање на повеќе улици низ сите 14 месни и урбани заедници.

Се асфалтираше локалниот пат 

“Киро Фетак”

Локалниот пат “Киро Фетак”, кој е главен коридор 
за поврзување на општините Кисела Вода и Аеро-
дром, односно нас. Драчево и селото Долно Лисиче 
доби нов изглед. Завршија градежните активности за 
целосна реконструкција на коловозот и тротоарите 
на овој локален пат, на кој во минатиот период беше 
изградена фекална и атмосферска канализација на 
потегот од малиот мост во Драчево до железничката 
пруга, која се наоѓа на границата со општината Ае-
родром, во должина од околу 400 метри. Согласно 

проектот, за фекалната канализациона мрежа се поставија полиетиленски цевки Ф 250 мм, во должина од 395 
метри, додека пак за атмосферската канализациона мрежа се поставија полиетиленски цевки Ф 315 мм во дол-
жина од 270 метри и цевки Ф 200 мм во должина од околу 60 метри. Се изврши реконструкција на коловозот 
кој е со широчина од 5,5 метри, а се изградија и тротоари од двете страни на улицата со просечна ширина од 
еден метар. Средствата за изградба на канализацијата ги обезбеди општината од својот буџет, додека пак ре-
конструкцијата на коловозот се изврши со финансиски средства кои општината ги обезбеди преку проектот за 
рехабилитација на локални патишта финансирана од Европската Банка за Обнова и Развој.

Се пушти во употреба 

реконструираниот локален пат 

“Драчевска”

Градоначалникот Марјан Ѓорчев и претседателот 
на месната заедница с. Драчево, Борче Бабунски 
го пуштија во употреба реконструираниот лока-
лен пат “Драчевска”, кој е главен коридор за по-
врзување на општината Кисела Вода со општини-
те Студеничани и Зелениково. Општината Кисела 
Вода на почетокот на годината го реализираше 
проектот за реконструкција на коловозот на овој 
локален пат. Притоа извршено беше машинско 
гребење на оштетениот коловоз и санирање на 
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ударните дупки, по што следеше чистење, обеспрашување и прскање со емулзија во слој од 0,2 до 0,3 кг/м2. Потоа 
беше нанесен нов асфалтен слој АБ – 11 во слој од 4цм – збиена состојба. Реконструкцијата на локалниот пат беше 
извршена на потегот од мостот на реката Мала Рада до Бензинската пумпа на Макпетрол во вкупна должина од 
973 метри.
Овој проект беше дел од програмата за рехабилитација на локални патишта финансирана од Европската банка за 
обнова и развој, со која покрај локалниот пат “Драчевска” се опфатени и проекти за реконструкција на локалните 
патишта “Киро Фетак” и “Речиште” во Драчево. 
Изведувач беше  фирмата АЛПИНЕ  БАУ гмбх подружница Скопје.

Се реконструира улицата Кавалска

Општина Кисела Вода екот на летната сезона максимално ја користи за подобрување на комуналната инфраструк-
тура на нејзината територија. Имено, екипи на фирмата Урбан Инвест, по налог на општината започнаа градежни 
активности за поплочување и поставување на тротоари на улицата Кавалска во населбата Пржино. 
Се поставуваат тротоари на дел од ул. “Кавалска” на потегот од крстосницата со ул. “Пржино” до бараките на ста-
рото подрачно основно училиште “Кузман Јосифовски – Питу”. Истовремено, стариот коловоз на оваа улица ќе се 
смени со нови павер елементи, кои ќе се постават на потегот од бараките на старото подрачно основно училиште 
“Кузман Јосифовски – Питу” до крстосницата со улицата “Мариовска”. Вкупната предвидена површина на рекон-
струкцијата односно поставување на павер елементи за тротоарите и улицата е 2050 м2, а средствата се одвоени 
од општинскиот буџет.
Со реконструкцијата на оваа улица ќе се реши проблемот со атмосферските води на оваа улица, кои по рекон-
струкцијата ќе се пренасочат кон новата атмосферска канализациона мрежа на улицата “Мариовска”. 

Улиците “Полог” и “Банско” се поврзаа со пешачки скали

Градежните активности за урбанизирање во општината Кисела Вода продолжија со изградба на пешачки скали, 
пешачки патеки и тротоари низ целата територија на општината. Имено, екипи на фирмата “Урбан Инвест”, по на-
лог на општината Кисела Вода изградија пешачки скали на две локации во општината. Скали од павер елементи со 
должина од околу 50 метри се изградија помеѓу улиците “Димо Хаџи Димов” и крак на улицата “Сава Ковачевиќ” во 
населбата Кисела Вода, а пешачки скали со слична должина ги поврзуваат и улиците “Полог” и “Банско”  во насел-
бата Црниче. Финансиските средства за реализација на овие проекти во висина од околу 450.000 денари се обез-
бедени од општинскиот буџет. Активностите за изградба на пешачки патеки и тротоари продолжуваат во селото 
Драчево, каде започна изградбата на тротоари на улиците Драчевска и Студеничанска, на потегот од мостот на 
“Мала Рада” до атарот на Студеничани.
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5. ЖИВОТНА СРЕДИНА

Македонија без отпад 2012
Голем број граѓани, претставници на општинската администрација, извидници, волонте-
ри, војници, претставници на странските амбасади во државава беа активирани во рам-
ките на проектот “Македонија без отпад 2012” - проект за расчистување на дивите депо-
нии во општината Кисела Вода. Општината Кисела Вода беше една од петте општини во 
државава, во која се спроведе овој пилот – проект, во организација на Асоцијацијата за 
чиста животна средина “Ајде Македонија – Скопје” и Министерството за животна средина 
и просторно планирање. Министерот за животна средина и просторно планирање, Аб-
дулаќим Адеми и амбасадорите на ЕУ Аиво Орав,  на Словенија Ален Брајан Бергант и на 
Шведска Ларс Вахлунд, како и градоначалникот на Општина Кисела Вода, Марјан Ѓорчев 
беа вклучени во дел од активностите за чистење отпад во месноста Теферич во општи-
ната Кисела Вода. Покрај Теферич, чистење имаше и на локациите Оксиген во Драчево, 
во нас. Расадник, во нас. Пржино кај градинката „8-ми Март“ и во нас. 11 Октомври, долж 
пругата, особено кај игралиштето Вембли. Во акцијата учество земаа и вработените во 
општинската администрација во Кисела Вода, како и вработени во повеќе министерства, 
агенции, дирекции, јавното претпријатие “Комунална Хигиена”, но најбројни беа жители-
те на општината, кои ја поздравија 
акцијата и порачаа во иднина да се 
организираат повеќе вакви масовни 
акции. Учествуваа и дел од ученици-
те, кои ги чистеа училишните дворо-
ви и учеа за селекцијата на отпадот.
Сo акцијата во Кисела Вода беа со-
брани вкупно 13 тони отпад од ПЕТ-
амбалажа, 9 тони комунален отпад, 
130 кубни метри земја и околу 20 
вреќи отпад од основните училишта, 
кој беше депониран во депонијата 
“Дрисла”. Оваа иницијатива беше 
дел од светската кампања Let’s Do It 
World во која учествуваат преку 90 
земји во светот, а која има поддршка 
и од Европскиот Парламент.
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Се чисти медицинскиот отпад околу 

Центарот за нарко-зависници
Кон крајот на месец Април претставници од Невладината организација “Доверба”, во соработка со општината 
Кисела Вода и јавното претпријатие Депонија Дрисла започнаа акција за чистење на медицинскиот (инфекти-
вен) отпад кој постојано се фрла на јавните површини околу Центарот за нарко-зависници во Кисела Вода. 
Медицинскиот отпад го отстрануваат активисти од невладината организација “Доверба”, кои се обучени за со-
бирање на ваков вид на отпад. Отстранувањето  се врши со специјални алатки, а се пакува и транспортира по 
сите стандарди за одведување на медицински отпад.  Иницијаторот на оваа акција, градоначалникот Марјан 
Ѓорчев пред медиумите уште еднаш го потенцираше проблемот со кој континуирано се соочува локалната 
самоуправа во делот на фрлање на медицински, опасен отпад во населените места околу Центарот за зави-
сници.
“- Вакви акции за чистење на медицинскиот отпад од овој дел ќе 
се реализираат во текот на целата година, а отпадот ќе се собира 
два пати неделно. Мора да му се заблагодарам на директорот на 
депонијата Дрисла, кој ни излезе во пресрет и на волонтерска база 
се нафати да го овозможи транспортот на ваквиот тип на отпад во 
депонијата Дрисла” – изјави градоначалникот Ѓорчев. Тој ги инфор-
мираше медиумите дека надлежните институции мора да се фо-
кусираат на институционално и системско решавање на овој про-
блем преку реализација на проектот за дислокација на Центарот 
за зависници од Кисела Вода во болницата Бардовци или на некоја 
друга локација, каде ќе се мониторира давањето на метадонска те-
рапија на пациентите, а евентуалниот медицински отпад кој би се 
правел би бил вон дофатот на граѓаните.
“-Општината Кисела Вода нема ингеренции и не може целосно да го 
реши проблемот со медицинскиот отпад на нејзината територија, 
но со вакви акции може да придонесеме да се намалат или кратко-
рочно елиминираат негативните последици од овој отпад кон на-
шите сограѓани, особено пред претстојниот празник “Ѓурѓовден”, 
кој граѓаните го користат за посета на црквата “Св. Ѓорѓи”, која се 
наоѓа во непосредна близина на Центарот.  Впрочем, тоа е и наша 
обврска пред нашите сограѓани” – заврши Ѓорчев.
Акциите за чистење се изведуваат два пати неделно (понеделник и 
среда), кога претставници од невладината организација “Доверба”, 
кои се обучени за собирање и отстранување на ваков вид на отпад,  
го чистат просторот околу Центарот за наркозависници од игли, 
шприцеви и друг вид медицински отпад.
Граѓаните кои живеат во околината на Центарот за наркозависни-
ци не го кријат задоволството од реализирањето на оваа акција. 
–“Конечно, после толку години некој градоначалник се сети да 
преземе иницијатива за решавање на проблемот со шприцевите 
и иглите кои досега беа расфрлани околу амфитеатарот и црквата 
“Св. Ѓорѓи”. Сега слободно можеме да шетаме со внуците без да се 
плашиме дали ќе се избодат на шприцевите, кои наркозависници-
те ги оставаат насекаде” – вели постар граѓанин на Кисела Вода.

60 кубни метри се собраа во акцијата за собирање стар мебел

Општината Кисела Вода во соработка со ЈКП “Комунална Хигиена” кон средината на месец Мај организираше 
акција за собирање на кабаст отпад, односно на стар мебел, апарати за домаќинство и друг матерјал со по-
голем габарит. На неколку локации во општината се поставија контејнери со капацитет од 5 кубни метри за 
собирање на ваквиот тип на отпад. Во акцијата учествуваа службите на ЈКП “Комуналец – Кисела Вода” и ЈКП 
“Комунална Хигиена” – Скопје чии камиони повеќе од 12 пати го одведуваа отпадот во Вардариште. Акцијата 
во Кисела Вода беше оценета како успешна со собирање на преку 60 кубни метри отпад, а општината Кисела 
Вода со оваа и претходните акции за чистење на отпад од нејзината територија уште еднаш ја потврди својата 
заложба за чиста и здрава животна средина.
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6. КУЛТУРА

Се основаше здружението Меѓународен Фолклорен 

Фестивал Кисела Вода

На 11-ти Јануари годинава во просториите на Општина Кисела Вода се одржа Ос-
новачко собрание за основање на здружението Меѓународен Фолклорен Фести-
вал Кисела Вода. Собранието на ова здружение го сочинуваат претставници од 
Советот на општината, општинската администрација, основачите на фестивалот, 
како и претставници од КУД Јордан Мијалков, КУД Китка и КУД Питу Гули. На кон-
ститутивната седница се избраа и органите на фестивалот, односно Собрание-
то, Советот на фестивалот, Претседател на фестивалот, Одбор за контрола, Дис-
циплинска комисија, Директор и Селектор на фестивалот.
Претседателот на Фестивалот, г-нот Томе Димишковски, кој воедно е и Советник 
во општината Кисела Вода порача дека Здружението во следниот период ќе се на-
сочи кон имплементација на програмските активности, кои примарно ќе значат 
реализирање на настапи – концерти на учесниците во општината Кисела Вода, 
Градот Скопје и Република Македонија, како и учество, односно посета на други 
Меѓународни фолклорни фестивали.
“Основната цел на МФФ Кисела Вода е презентирање на македонскиот фолклор 
и традиционалните уметности, афирмација на македонската традиционална кул-
тура и гостопримство како и афирмација на фолклорот на народите од светот” 
– изјави претседателот на Фестивалот, Томе Димишковски. 
Димишковски додаде дека приоритетна задача во следниот период ќе биде по-
ставување на фестивалот во ланецот и календарот на светски познати меѓуна-
родни фолклорни фестивали со стандарди на Меѓународната фолклорна орга-
низација – ЦИОФФ.    Покровител на Фестивалот е градоначалникот на Општина 
Кисела Вода, Марјан Ѓорчев.

KISELA  V ODA
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Градоначалникот Ѓорчев доби почесно 

одликување од Полскиот амбасадор

На 8-ми Февруари годинава, во просториите на Спомен 
- куќата на Мајка Тереза, Амбасадорот на Република Пол-
ска во Република Македонија, г-динот Пжемислав Чиж 
во името на полскиот министер за култура и национално 
наследство на градоначалникот Марјан Ѓорчев му додели 
почесно одликување – Заслужен за полската култура. Ова 
посебно одликување се доделува на лица кои придонеле 
за промоција на полските културно – уметнички достигну-
вања во странство или за придонес во развојот на култу-
раната соработка со Полска.
Добрата соработка помеѓу општината Кисела Вода и Ам-
басадата на Република Полска започна во 2010 година, со 
низа активности за одбележување на 200 годишнината од 
раѓањето на Фредерик Шопен. Во месец март, градоначал-
никот Ѓорчев и тогашниот полски амбасадор во државава 
поставија плакета на Фредерик Шопен на истоимената 
улица во општината, а во Септември 2010 година во при-
суство на министерката за култура, Елизабета Канчевска 
– Милеска свечено го пуштија во употреба паркот на Фре-
дерик Шопен во близзина на општината.
-“Достојното одбележување на 200 годишнината од 
раѓањето на полскиот виртуоз на клавир немаше да биде 

возможно без исклучителната ангажираност и труд на 
илјадници уметници, културни институции, членови на Почесни одбори за одбележување на Шопено-
вата година, основани во безмалку 40 земји.” – рече Амбасадорот на Република Полска, Пжемислав Чиж.
-“Многу од тие значајни културни настани се случија и во Република Македонија, благодарение на при-
сутните тука меѓу нас, луѓе со добра волја, широко отворено срце и полни со разбирање” – заврши Чиж.
Добрата соработка со полската амбасада ја подвлече и градоначалникот Ѓорчев кој срдечно се заблаго-
дари за почесното одликување.
-“Големо задоволство претставува фактот што полскиот министер за култура ја одликува општината Ки-
села Вода со Орден за заслуги за полската култура. Ние се гордееме што во Кисела Вода имаме улица и 
преубав парк што го носи името на Фредерик Шопен, но мора да нагласам дека тоа не претставува само 
мало парче земја и асфалт, тоа е дел од Полска во нашите срца.” – изјави градоначалникот Ѓорчев. Тој на-
гласи дека одличната соработка со полската амбасада нема да застане тука и најави инцијатива за збра-
тимување со некоја полска општина.  

Откриена спомен-плакета на Шандор 

Петефи во Драчево

На 17-ти Март годинава, со свечена манифестација пред 
бројни граѓани од населбата Драчево и општината Кисела 
Вода, на улицата “Шандор Петефи” во Драчево се одбеле-
жа Националниот ден на Унгарците – 15-ти март. Во знак 
на големо почитување и почеток на една успешна сора-
ботка, градоначалникот Марјан Ѓорчев и амбасадорот на 
Унгарија во Република Македонија, Н.Е. д-р Јожеф Бенце 
открија спомен-плакета на големиот унгарски поет и рево-
луционер Шандор Петефи, на истоимената улица во Дра-
чево.
“-Општината Кисела Вода е единствената општина во гра-

дот Скопје која е привилегирана една од нејзините улици да е именувана по големиот унгарски херој 
Шандор Петефи. Како знак на големо почитување на унгарскиот народ во Република Македонија и како 
можност за воспоставување на уште подобри односи со Република Унгарија, општината Кисела Вода 
реши да постави спомен – плакета на Шандор Петефи на истоимената улица во населбата Драчево” 
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– истакна градоначалникот Марјан Ѓорчев.  Тој порача дека секоја година на оваа локација со при-
годна свеченост ќе му се оддава почит на големиот унгарски херој.
Унгарскиот амбасадор, Н.Е. д-р Јожеф Бенце срдечно се заблагодари на градоначалникот Ѓорчев 
и општината Кисела Вода и порача дека следниот чекор кон продлабочување на соработката ќе 
биде иницијативата за збратимување и воспоставување на соработка помеѓу општината Кисела 

Вода и некоја од општините во Унгарија.
Голема благодарност за пријатното добредојде и успешно организираната свеченост изрази и претсе-
дателот на здружението на Унгарците во Македонија, г-нот Јожеф Шутуш, кој порача дека пријател-
ството помеѓу Република Унгарија и Република Македонија и помеѓу Унгарците и Македонците дати-
ра од одамна, но со овој гест истото дополнително се зајакнува и продлабочува. 
Манифестацијата беше збогатена со читање на дел од поезијата и биографијата на Шандор Петефи, 
а почесни гости беа претставниците од Министерството за правда и администрација од Република 
Унгарија.

Свечено одбележан патрониот празник – 6-ти Мај Ѓурѓовден

Општината Кисела Вода годинава со низа различни манифестации го одбележа патрониот празник 
“6-ти Мај Ѓурѓовден”. На 02.05.2012 година, под мотото “Капка крв спасува живот”, се организираше 
крводарителска акција во која активно учествуваа и даруваа крв претставници на општинската адми-
нистрација и членови на сите 14 месни и урбани заедници.
Ѓурѓовденските празнувања, општината ги продолжи со атлетска улична трка, која по традиција е во 
организација на основното училиште “Рајко Жинзифов” од Драчево. Во четирите трки, учество зедоа 
над 200 ученици од осумте основни училишта од општината, а најуспешни беа домаќините, кои успе-
аа да освојат најмногу медали. Се одржа и традиционалното цветно дефиле. За Ѓурѓовден, улиците на 
Кисела Вода беа преплавени со прекрасни цветни креации, кои ги носеа учесниците на ѓурѓовденско-
то цветно дефиле. Низ улиците “Првомајска”, “Народни Херои” и “Сава Ковачевиќ”, кои беа затворени 
за сообраќај продефилираа над 1000 учесници од основните училишта, градинките, месните заед-
ници и културно – уметничките друштва “Китка” и “Јордан Мијалков”. Преубавите цветни креации на 
учениците ги оставија без зборови сите граѓани кои ја проследија манифестацијата. Ѓурѓовденското 
дефиле заврши со музички хепенинг во паркот “Македонија”. Се одржаа и двете централни манифес-
тации за одбележување на патронатот. Имено, се одржа свечена седница на Советот на општината, на 
која главната ролја ја имаа децата од градинките, учениците од основните училишта и пријателите на 
општината Кисела Вода. Присутните гости во преполната сала со пригоден говор ги поздрави градо-
началникот Марјан Ѓорчев, кој се осврна на работата на општинската администрација во изминатиот 
тригодишен период. Градоначалникот Ѓорчев се задржа на главните и капитални инфраструктурни 
проекти кои општината ги реализираше во насока на подобрување на квалитетот на услугите кон 
граѓаните, а ја истакна и одличната соработка со Советот на општината.
Свечената седница беше збогатена со делење награди за учениците кои беа најуспешни на отворени-
от литературен и ликовен конкурс на тема  “Ѓурѓовден – Празник цветен, со грст песни испреплетен”, 
што впрочем беше и мотото на целата манифестација. Признанија за успешната соработка и искажу-
вање на општествената одговорност доби и дел од бизнис заедницата, со која општината традицио-
нално добро соработува во повеќе 
општествени сфери. Благодарност 
од општината добија претстав-
ниците на компаниите Прототип, 
Пелистерка и Цементарница Усје – 
Титан, а благодарница доби и г-ѓата 
Соња Панева за нејзината заложба 
за меѓународно претставување на 
општината Кисела Вода, односно 
за својот несебичен придонес и за-
ложба општината Кисела Вода да се 
збратими со турската општина Ба-
хчелиевлер од Истанбул. 
Свечената седница заврши со ре-
цитирање на првонаградените ли-
тературни творби од страна на 
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учениците Јулијан Трајчев и Здравко Сандев. 
Централниот настан се одржа вечерта во салата Расадник со организација на Свечена академија. Акаде-
мијата понуди богата културно-уметничка и забавна содржина, каде со свои настапи брилјираа дечињата од 
градинките, учениците од основните училишта, женскиот камерен хор “Св. Злата Мегленска”, атмосферата 

ја вжештија  големите музички ѕвезди Сузана Спасовска, Мики Јовановски – Џафер и Ве-
рица Ристевска, а свој перформанс имаа и КУД “Китка” и “Јордан Мијалков”. На академијата, 
градоначалникот Ѓорчев им додели награди на најдобрите ученици на генерација од сите 
осум основни училишта во општината.  Во салата “Независна Македонија”, карате центарот 
“Кисела Вода” одржа Карате Академија по повод неговата 30 годишна активност, а утредента 
женскиот камерен хор “Св. Злата Мегленска” во црквата “Св. Петка” одржа Велигденски кон-
церт со што се заокружи овогодинешното чествување на патрониот празник на општината.

Се одржа мултимедијален 

хепенинг во паркот Шопен

Паркот Фредерик Шопен, беше средиште на мул-
тимедијален ликовно-музички  хепенинг, на кој 
младите ликовни и музички уметници од основни-
те училишта од општината Кисела Вода го покажаа 
својот талент. Општината Кисела Вода годинава по 
втор пат го организираше мултимедијалниот ли-
ковно – музички хепенинг и на едно место ги собра 
младите ликовни таленти кои имаа за задача да ги 
насликаат убавините на Македонија, а талентира-
ните музичари од сите осум основни училишта во 
општината ги инспирираа и воодушевија присут-
ните гости со своите настапи. Хепенингот имаше 
ревијален карактер, а сите учесници добија благо-
дарници од општината Кисела Вода.

Се одбележа Меѓународниот ден 

на рускиот јазик

Со пригодна свеченост и организација на култур-
ната манифестација “Пушкинови денови 2012” на 
6-ти Јуни годинава во паркот “Пушкин”, се одбе-
лежа меѓународниот ден на рускиот јазик. Мани-
фестацијата, која традиционално по четврти пат 
се организира во општината Кисела Вода беше 
одбележана со настап на учениците од основното 
училиште “Кирил Пејчиновиќ” со презентација на 
историскиот проект по повод 200-годишнината 
од Бородинската битка, а свој настап имаше и ги-
таристот Константин Карев, кој изведе две руски 
романси на гитара.  Со свој литературен настап се 
претставија студенти од Филолошкиот факултет 
“Блаже Конески” од Скопје, а изненадување на ве-

черта беше женскиот камерен хор “Св. Злата Мегленска”. Манифестацијата со прекрасен настап ја затвори 
рускиот вокален ансамбл “Чајка”. На одбележувањето на овогодинешните “Пушкинови денови”, покрај мно-
губројните гости, присуствуваа и амбасадорот на Руската Федерација во Република Македонија, Н.Е. Олег 
Шчербак и заменик – градоначалникот на општината Кисела Вода, Љупчо Трајчев, кои положија све-
жо цвеќе на споменикот на Александар Сергеевич Пушкин.
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Спектакуларен почеток на Културното лето “Три Круши 2012”

Општина Кисела Вода годинава, традиционално по седми пат ја организира културно-забавната манифес-
тација “Културно Лето Три Круши 2012”, која се одржува на амфитеатарот на Верско-рекреативниот центар 
“Три Круши”, во с. Драчево. Спектакуларен неколку минутен огномет и плејада на реномирани македонски 
естрадни уметници го одбележаа првиот ден од културната манифестација Културно лето “Три Круши 2012”. 
Честа да го отвори годинешното Културно лето ја имаше покровителот на манифестацијата, градоначални-
кот на Општина Кисела Вода, г-нот Марјан Ѓорчев, кој во својот говор посочи дека само со почит кон тради-
ција и македоноскиот фолклор, ја градиме денешнината и даваме влог за иднината. – Во овие седум години 
опстојување, скромно, тивко и сосема спонтано културното лето “Тру Круши” се наметна како вистински 

културен бренд на Драчево, на општина Кисела Вода и на Република Македонија. Со бројните странски 
гостувања, убеден сум дека “Три Круши” стана место познато и ширум Европа. Се надевам дека и оваа 
година со богатата културно – уметничка програма која ќе ја понудиме, ќе успееме да ги задоволиме сите 
вкусови и во овој двомесечен период секој викенд ќе можете да уживате на овој прекрасен локалитет” – и 
порача на неколкуилјадната публика, градоначалникот Ѓорчев.
Градоначалникот Ѓорчев срдечно му се заблагодари и му додели плакета на изведувачот на работите за 
изградба на верско – рекреативниот центар “Три Круши”, сопственикот на градежната фирма “Дабар”, г-

динот Зоран Дабески.
Претставникот на црквата Св. Спас, отец Димко, ги поздрави и благослови присутните и посака заштитнич-
ката на локалитетот “Три Круши” – Св. Петка да им донесе здравје, среќа и благосостојба.
Културната манифестација први ја отворија претставничките на женскиот камерен хор “Св. Злата Меглен-
ска” под диригентското водство на Летка Димовска - Полизова, по што следеше одличниот настап на кул-
турно-уметничкото друштво „Јордан Мијалков“, кое ги изучува, негува и презентира македонскиот 
фолклор и обичаи, изразени преку народни игри, песни и носии.
Забавата продолжи со настап на незаменливата Сузана Спасовска во придружба на виртуозот 
на хармоника Гоце Џуклески, а со неколку свои хитови се претстави и миленикот на драчевската 
публика, фолк пејачот Војо Стојановски. Свој настап имаше и вечниот рокер, Мики Јовановски – 
Џафер, а со песните “Ова е само наше Скопје” и “Земјо македонска” се претстави и 
ѕвездата на вечерта, Владо Јаневски.
За сите заинтересирани граѓани кои сакаа да присуствуваат на отворањето на ово-
годинешното културно лето од општината беше организиран бесплатен автобуски 
превоз до верско – рекреативниот локалитет “Три круши”.
 



22

7.  ОБРАЗОВАНИЕ

Општина Кисела Вода го одбележа Светскиот ден на мајчиниотјазик

Општина Кисела Вода и годинава во соработка со сите осум основни училишта свечено го одбележа 
21-ви Февруари - Светскиот ден на мајчиниот јазик. Годинава, домаќин на манифестацијата беше основ-
ното училиште “Кирил Пејчиновиќ”.
Чествувањето беше крунисано со доделувањето на наградите за најуспешните литературни и ликовни 
творби од конкурсот што по тој повод го распиша општината Кисела Вода. На конкурсот на тема: “Го 
раскажуваме минатото, пееме за сегашноста, ја сликаме иднината” активно учество земаа сите осум 
основни училишта на територија на Општина Кисела Вода. Изборот го изврши комисија формирана 
од градоначалникот, која имаше тешка задача да ги избере најуспешните од сите пристигнати успешни 

ликовни и литератуни творби затоа 
се одлучи да се доделат повеќе на-
гради од предвидените. Наградите 
ги додели претседателот на Советот 
на Општина Кисела Вода, Звонко Спа-
совски, кој ја потенцираше важноста 
и улогата на мајчиниот јазик за секој 
народ, особено за социјалното ин-
тегрирање на младата популација.
“Мајчиниот јазик е нешто свето и 
треба да се се чува како зеницата во 
очите. Можеш да сакаш и љубиш мно-
гу работи во животот  но, најсилно  и 
најискрено е чувството кон таткови-
ната и кон мајчиниот јазик, кон кој 
имаме долг за негово продолжување 
и истрајување низ историјата и низ 
историските премрежја, падови и 
подеми.” - порача претседателот Спа-
совски.

Во категорија од I до VI одделение  на литера-

турниот конкурс  наградени се  учениците:

• Прво место на литературен конкурс – Ивона 
Трајкоска V-2 одд. ОУ,, Св.Климент Охридски,, 
ментор Билјана Петрушевска

• Прво место на литературниот конкурс- Мила 
Златеска III-Г одд. ОУ,, Рајко Жинзифов,, ментор 
Билјана Христовска

• Второ место на литературниот конкурс – Анто-
нио Цаневски IV-а одд. ОУ ,,Невена Георгиева 
Дуња,, ментор Андреј Филиповски

• Второ место на литературен конкурс – Дими-
трина Бошковска V-а одд. ОУ  ,,Кирил Пејчино-
виќ,, ментор Слободанка Илиевска

• Трето место на литературен конкурс – Алек-
сандар Мицковски IV-в одд. ОУ ,,Кирил Пејчи-
новиќ,, ментор Виолета Симеонова

• Трето место на литературен конкурс – Асибе 
Усеиновска VI-б одд. ОУ ,,Рајко Жинзифов,, мен-
тор Љупка Мишевска

Во категорија од VI до VIII одделение  на лите-

ратурниот конкурс  наградени се  учениците:

• Прво место на литературен конкурс – Марија 
Стоева VIII-а одд. ОУ,,Св.Климент Охридски,, 
ментор Валентина Трајкоска

• Прво место на литературен конкурс – Ана Бон-
чева VII-1 одд. ОУ,, Кузман Шапкарев,, ментор 
Анета Јумбрукова-Алексова

• Второ место на литературниот конкурс – Ма-
рија Нецева VIII-б одд. ОУ,, Партенија Зограв-
ски,,  ментор Васка Николова- Икономова

• Второ место на литературниот конкурс – Ања 
Кузмановска VIII-б одд. ОУ,, Рајко Жинзифов„ 
ментор Љупка Мишевска

• Трето место на литературен конкурс – Ангел 
Ѓуровски VI-4 одд. ОУ,,Круме Кепески„ ментор 
Татјана Пеливанова

• Трето место на литературен конкурс – Бисера 
Тасевска VI-3 одд. ОУ,, Кузман Јосифовски-Пи-
ту„ ментор Татјана Нанкова
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Во категорија од I до VI одделение  деветолет-

ка на ликовниот конкурс наградени се учени-

ците:

• Прво место на ликовниот конкурс  -  Ана Вел-
ковска V-1 одд. ОУ ,,Св.Климент Охридски,, 
ментор Јасмина Велеска.

• Прво место на ликовниот конкурс – Мила Кос-
тоска II-2 одд. ОУ,,Кузман Јосифовски-Питу,, 
ментор Валентина Србиновска

• Второ место на ликовниот конкурс  - Иван 
Здравевски III-А  одд. ОУ,,Кирил Пејчиновиќ,, 
ментор Весна Бошковска

• Второ местона ликовниот конкурс- Дарко 
Трајковски V-2 одд. ОУ,,Св.Климент Охридски,, 
ментор Билјана Петрушевска

• Трето место на ликовниот конкурс  Марија 
Билбилоска  V-А одд. ОУ,,Партенија Зографски,, 
ментор Јасмина Стефаноска

• Трето место на ликовниот конкурс Мила Мар-
коска II-б одд. ОУ,,Рајко Жинзифов,, ментор Ви-
олета Николин

• Трето место на ликовниот конкурс Алексан-
дар Божиноски III-1 одд. ОУ,,Кузман Шапкарев,, 
ментор Жаклина Божиновска

Во категорија од VI до VIII одделение  на ликовни-

от конкурс  наградени се  учениците:

• Прво место на ликовниот конкурс  -  Јасна Богоева 
VI-Б одд. ОУ,,Круме Кепески,, ментор Даниел Гелев-
ски

• Прво место на ликовниот конкурс  - Димитар 
Петров  VI-А одд. ОУ,, Рајко Жинзифов,, ментор Леф-
терина Ангеловска 

• Второ место на ликовниот конкурс -Сандра Стоја-
новска  VI-Б одд. ОУ,, Кирил Пејчиновиќ,,    ментор 
Трајанка Јакимовска

• Второ место на ликовниот конкурс – Бојан Атанасо-
ски  VIII-В одд. ОУ ,,Невена Георгиева- Дуња,,  ментор 
Лилјана Стаменковска

• Второ место на ликовниот конкурс- Ангела Здрав-
ковска VII-Б одд. ОУ,, Св. Климент Охридски,, ментор 
Ѕвонко Петрушевски

• Трето место на ликовниот конкурс  - Ана Марија 
Андонова VI-Б одд. ОУ,, Кирил Пејчиновиќ,, ментор 
Трајанка Јакимовска 

• Трето место на ликовниот конкурс – Марко Клинча-
ров  VII-А одд. ОУ,, Невена Георгиева-Дуња,, ментор 
Лилјана Стаменковска

• Трето место на ликовниот конкурс- Марија Митева 
VII-2 одд. ОУ,, Кузман Јосифовски-Питу,, ментор Ли-
дија Цаковиќ Мојсовска

Смотра на млади 

техничари и 

природници

Основното училиште “Ки-
рил Пејчиновиќ” во Кисе-
ла Вода беше домаќин на 
53-тата Смотра на млади-
те техничари и природ-
ници од основните учи-
лишта во Градот Скопје.
Под покровителство на градоначалникот Марјан Ѓорчев, а во организација на Сојузот на клубовите на мла-
дите техничари и природници, Организацијата на Народна техника на Град Скопје, Здружението на наставни-
ците по Техничко образование и Клубовите на Народна техника во Скопје преку 400 ученици од 51 основно
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Промовирана брошура за 

органска храна во Кисела 

Вода

Во големата сала на општина Кисела 
Вода беше промовирана брошурата за 
органска храна „Да ги научиме децата да 
направат вистински избор за себе и за 
животната средина“, наменета пред се за 
учениците од основното образование. 
Изработката на брошурата и промоцијата 
беа дел од проектот на Општина Кисела 
Вода за едукација на наставниците и уче-
ниците од основните училишта за мож-
ностите и за потребата за запознавање на 
процесите и условите на производство на 
здравата, особено органска храна. 
– “Во брошурата, на соодветен и при-
менлив начин, на учениците од петто до 
седмо одделение им овозможуваме да 
добијат основни сознанија за органската 
храна, за здравата храна, за исхраната во-
општо, како и за тоа кои се погодностите 
за здравјето и за нормалниот живот”, изја-
ви Живко Георгиевски, координатор на 
проектот „Да ги научиме децата да напра-
ват вистински избор за себе и за животна-
та средина“. 
Тој изрази надеж дека учениците од овие одделенија ќе бидат следните промотори на здравата орган-
ска храна. 

Според него, преку вакви училишни активности ќе може да се обезбеди поголема популарност на ор-
ганската храна која, како што рече, сега засега по маркетите и на пазарите е прилично поскапа од онаа 

храна произведена на конвенционален начин.
-“Нема причина тоа да биде така, заради тоа што органското производство подразбира и по-
евтини средства за заштита, органски. Има пресметки дека од 30 до 40 отсто е поевтино да се 
произведува органски, но треба да се подготви земјиштето. Во сточарството, пак, за шест месе-
ци може да се добијат чисто органско млеко и органско месо”, изјави Георгиевски.
Тој потенцира дека ова е прв настан во Скопје и додаде оти при крај се на остварување на сли-
чен ваков проект во неколку општини од југот на Македонија. На промоцијата присуствуваа 
наставници од основните училишта во Општина Кисела Вода.

-“Искуството покажува 

дека децата имаат најголе-

мо влијание за прифаќање 

на новите работи. Кога тие 

дома и во училиште ќе ка-

жат - сакаме да се храниме 

поздраво, тогаш сме ја по-

стигнале целта да имаме 

поздрави генерации. Тоа е 

основната идеја”, потенцира 

Георгиевски.

училиште во Градот Скопје се натпреваруваа во 23 натпреварувачки дисциплини од групата пред-
мети по природни науки застапени низ редовните активности во училиштата и техничките дисци-
плини што се изведуваат низ наставните содржини по предметот Техничко образование. Натпре-
варувачите кои се натпреваруваа во области од техничката и природната група предмети имаа 
за задача да одбранат домашен труд изработен во училиштето, во форма на макета, модел или 
натпреварувачки труд.  
Во природната група предмети учениците имаа задолжителна задача, која беше презентирана на 
денот на натпреварот и која беше еднообразна во натпреварувачката област за сите ученици – 
натпреварувачи. Покровителот, градоначалникот Ѓорчев не го криеше задоволството од усешно 
реализираните трудови од младите научници, на кои им порача да продолжат со добрите идеи, 
бидејќи идејата е основен двигател на секој успех во животот. Наградените ученици од сите учи-
лишта учествуваа на државниот натпревар на младите техничари и природници на Република Ма-
кедонија, кој се одржа на 21.04.2012 год. во ОУ “Тошо Велков – Пепето” во Кавадарци. Покровител на 
државниот натпревар беше  претседателот на Република Македонија, д-р Ѓорѓе Иванов.
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Учениците од ОУ “Кирил 

Пејчиновиќ” насадија 

200 садници цвеќиња во 

паркот “Пушкин”

Неколку паралелки ученици од основ-
ното училиште “Кирил Пејчиновиќ” 
посадија околу 200 садници цвеќе во 
паркот “Пушкин” во населбата Кисе-
ла Вода. Садниците беа донација од 
Амбасадата на Руската Федерација во 
Република Македонија, а акцијата за 
разубавување на овој парк кој општи-
ната Кисела Вода го изгради пред три 
години, претставуваше увертира на 
настанот за одбележување на “6 јуни - 
Меѓународниот ден на рускиот јазик”.

Се одржа акција за собирање на 

стара хартија во основните училишта 

во Општина Кисела Вода

Во последните три училишни дена, Општина Ки-
села Вода во соработка со Министерството за жи-
вотна средина, Асоцијацијата Ајде Македонија и 
медиумската групација Медиа Принт Македонија 
(МПМ) организираше акција за собирање на ста-
ра хартија од сите осум основни училишта кои 
функционираат на територијата на општината. 

Акцијата се организираше по повод “Светскиот ден на животната среди-
на-5-ти Јуни” и во неа активно учество зедоа сите ученици во основните 
училишта кои се ослободија од старата хартија која ја користеле во реали-
зација на наставниот процес во текот на учебната година. Целта на акцијата 
беше да се подигне свеста на граѓаните со посебен акцент на младата по-
пулација за можностите за селектирање на отпадот – во случајот преку се-
лектирање на старата хартија како матерјал погоден за рециклирање, при 
што се придонесува за намалување на количината на отпад во Република 
Македонија.
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8. СПОРТ 

Училишниот спорт основа за врвниот спорт

Во системот на образованието, спортот и физичкото воспитание зазе-
маат значајно место насекаде во светот. Заедно со развојот на обра-
зованието се развиваат спортот и физичкото воспитание, се развива 
индивидуата, се развива личноста. Во изминатиот шестмесечен пери-
од, општината Кисела Вода реализираше низа програмски содржини 
во училишниот спорт. Лигите во петте спорта и Купот “Св. Ѓорѓи” беа 
проекти во кои се вреднуваше трудот и талентот.

Дека училишниот спорт е основата на врвниот спорт, многупати 
досега е кажано, но, во општината Кисела Вода истата дефиниција 
години наназад, повеќепати е потврдена со успешни примери за 
остварување на детскиот сон – да се биде најуспешен. 
И годинава, во пролетната полусезона на училишниот спорт мо-
жевме да уживаме во фудбалските мајстории на Игор Авеловски 
и екипата на “Кирил Пејчиновиќ”, во кошаркарската умешност на 
екипата на “Рајко Жинзифов”, во талентот на одбојкарките од “Не-
вена Георгиева – Дуња”. Неприкосновени во пинг-понгот годинава 
беа учениците од “Партенија Зографски”, а талентираните ученици 

од “Кузман Јосифовски – Питу”  ја одбранија шаховската титула.
Но, училишниот спорт не беше единствената позитивна спортска ак-
тивност на општината во првото полугодие на 2012 година. Годинава, 
по вторпат се одржа и Купот “Св. Ѓорѓи”. Шампионско славје, преполни 
трибини во спортските сали, детски џагор, по некоја солза радосница 
за освоениот пехар и доделениот медал, тага за пропуштената шанса 
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да се биде најдобар во својата генерација, еуфорија за паметење... Вака накратко, би се опишала атмосферата 
на одигрувањето на натпреварите на Купот “Св. Ѓорѓи” во спортските сали “Архиепископ Доситеј” и “Незави-
сна Македонија”. Во конкуренција на екипи од пет општини, селекцијата на таленти од општината Кисела 
Вода беше севкупен победник со освојување на две први и едно второ место. Купот се организира втора 
година по ред, но од следната година општината Кисела Вода планира тој да има меѓународна димензија, со 
вклучување на селекции на спортски таленти од збратимените градови од Турција, Бугарија и Србија.
Континуитетот во спортското делување и работа, општината Кисела Вода го покажа и докажа со издавањето 
на вториот број од спортскиот весник “Дерби”, во кој беа сублимирани сите спортски резултати и активности 
на општината Кисела Вода во изминатата учебна година. Спортскиот весник кој претставува прв и единствен 
општински спортски весник во државава беше поделен на главните протагонисти на спортските терени во 
општината - учениците од сите осум основните училишта.

Градоначалникот 

Ѓорчев награди 

100 талентирани 

ученици од 

општината

Годинава по прв пат, а со наме-
ра ова да прерасне во тради-
ција градоначалникот Марјан 
Ѓорчев во салата “Независна 
Македонија” додели 100 едно-
кратни парични награди во из-
нос од по 10.000 ден., за тален-
тирани и надарени ученици од областа на 
спортот, културата, науката и уметностите. 
“-Кисела Вода како општина која трае 
57 години, дала големи имиња на маке-
донската политичка, културна, научна и 
спортска сцена. Од Кисела Вода потекну-
ваат првиот премиер на Република Ма-
кедонија, академик Никола Кљусев, но во 
Кисела Вода живее и сегашниот премиер 
на Република Македонија, г-нот Нико-
ла Груевски. Од Кисела Вода се големи-
те спортски имиња, во фудбалот Дарко 
Панчев, во кошарката Петар Наумовски, 
во ракометот Аце Станковски, во шахот 
Роландо Кутиров и многу други кои го но-
селе знамето на Македонија и го промо-
вирале македонското име ширум светот. 
– изјави градоначалникот Марјан Ѓорчев.
Тој информираше дека постапката за из-
бор на овие ученици од 8 – те основни 
училишта од општината, не била ни мал-
ку лесна. Најпрво на ниво на училиште 
со помош на Советот на родители и Нас-
тавничкиот совет се направи селекција 
на особено истакнати деца, за потоа 
предлозите да поминат низ уште еден 
филтер, а тоа беше комисијата од 
стручни лица формирана од општи-
ната.

“-Оваа година го правиме први-
от чекор и отсега секоја година, 
општината Кисела Вода ќе ги 
стимулира талентираните уче-
ници, нашите надежи и перспек-
тиви да постигнуваат значајни 
резултати во сите општестве-
ни области, да бидат достојни 
граѓани на нашата држава и да ја 
претставуваат општината Кисела 
Вода, градот Скопје и пред се Ре-
публика Македонија, со своите 
резултати насекаде низ светот.” 
– им порача градоначалникот 
Ѓорчев на присутните во салата 
“Независна Македонија”.
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9. НЕВЛАДИНИ 

ОРГАНИЗАЦИИ
Стратегија за соработка со граѓански 

организации

Основната цел на стратегијата ќе биде унапредување 
на соработката  на општината со граѓанскиот сек-
тор, преку вклучување на невладините организации 
во работата на локалната самоуправа и во самиот 
процес на креирање на општинската стратегија, од-
носно во донесувањето на одлуки и решавањето на 
горливите проблеми на граѓаните на локално ниво. 
Во процесот на изработка на стратегијата ќе се по-
читуваат вредностите и капацитетите на граѓанскиот 
сектор, а оваа стратегија ќе овозможи зголемување 
на транспарентноста на општината, како и зголе-
мување на влијанието на граѓаните во работата на 
општината. Стратегијата ќе ја изработи Здружението 
за волонтеризам ,,Волонтерски Центар Скопје”, во 
соработка со Секторот за месна самоуправа и сора-
ботка со невладин сектор од општината Кисела Вода.

Општината Кисела Вода во 
насока на продлабочување 
на соработката со граѓански-
те здруженија и невладиниот 
сектор ќе изработи Страте-
гија за соработка со граѓан-
ските организаци за период 
од 3-5 години. За таа цел, гра-
доначалникот Марјан Ѓор-
чев оствари средба со дел од 
граѓанските здруженија кои 
функционираат на терито-
ријата на општината.
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10. МЕЃУНАРОДНИ АКТИВНОСТИ

Општина Кисела Вода се збратими со општината 

Бахчелиевлер од Истанбул

Општината Кисела Вода и турската општина Бахчелиевлер од Истанбул официјално се 
збратимија. Имено, во периодот од 31.03 – 03.04, делегација од општината Кисела Вода 
беше во посета на општината Бахчелиевлер, една од 39-те општини во Истанбул, каде 
беше потпишан протоколот за збратимување од страна на градоначалникот на општи-
ната Бахчелиевлер, г-нот Осман Девелиоглу и претседателот на Советот на општина-
та Кисела Вода, г-нот Звонко Спасовски. Свечената церемонија беше надополнета со 
потпишување на протоколи за соработка и збратимување помеѓу основното училиште 
“Невена Георгиева – Дуња” од Кисела Вода и основното училиште “Д-р Рефик Соидам” 
од Бахчелиевлер.
При официјалната посета, претставниците од Општина Кисела Вода имаа можност да 
ги претстават и промовираат културно-историските знаменитости и економските по-
тенцијали кои ги нуди општината и Република Македонија, а истовремено ги разменија 
плановите за можните идни соработки во различните сфери на општествено живеење. 
За почеток, соработката помеѓу овие две општини ќе се одвива на културен план, би-
дејќи неколку културни-уметнички друштва и претставници од општината Бахчелиев-
лер беа поканети да присуствуваат на културните манифестации, кои општината Кисела 
Вода традиционално ги организира. Согласно договореното, соработката помеѓу двете 
општини ќе се интензивира и на спортски и економски план. Општината Бахчелиевлер 
се наоѓа на европскиот дел од Истанбул и опфаќа пет проценти од вкупната територија 
на Истанбул. Се простира на површина од 16.7 квадратни километри, а согласно по-
следниот попис од 2007 година има популација од околу 570.000 жители. 
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Американскиот амбасадор ја посети општина Кисела Вода

Амбасадорот на САД во Република Македонија, Пол Волерс на 3-ти Мај во просториите на општина-
та имаше работна средба со градоначалникот Марјан Ѓорчев. На средбата градоначалникот Ѓорчев го 
запозна амбасадорот со профилот на општината, реализираните проекти во изминатиот период, исто-
рискиот развој на општината, потенцијалите и со проектите кои ќе се реализираат во следниот период. 
Истовремено, градоначалникот Ѓорчев го информираше амбасадорот за проектите кои општината ги 
реализираше во соработка со УСАИД, особено во делот на подобрување на воспитно-образовниот про-
цес во основните училишта. 
Амбасадорот Волерс се интересираше за предизвиците со кои се соочува општината во насока на по-
добрување на услугите кон граѓаните, со работата на Советот на општината и процесот на децентрали-
зација. Средбата помина во одлична атмосфера, а претставниците од американската амбасада најавија 
продолжување на досегашната успешна соработка и можности за реализирање на нови заеднички про-
екти.
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ИНФО КИСЕЛА ВОДА - ОФИЦИЈАЛЕН ГЛАСНИК НА
ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА
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