04 Октомври 2021
Скопје
Број 12, година XVI

Скопје, Октомври, 2021 година

Број 12 Страна 1
”Службен гласник на Општина Кисела Вода”
04 Октомври 2021
__________________________________________________________________________________

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална
самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) и член
58 став 1 алинеа 3 од Статутот на Општина Кисела Вода пречистен текст
(“Службен гласник на Општина Кисела Вода бр.1/2020), Градоначалникот на
Општина Кисела Вода, донесе
РЕШЕНИЕ
за објавување Заклучок за усвојување на
Годишен извештај за работа на ЈДГ ,,8 Март,, на Општина Кисела Вода во
Град Скопје за учебната 2020/2021 година
1.Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишен извештај за работа
на ЈДГ ,,8 Март,, на Општина Кисела Вода во Град Скопје за учебната
2020/2021 година, донесен на Педесет и шестата пленарна седница на
Советот на Општина Кисела Вода, одржана на 30 септември 2021 година.
2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се
објави во „Службен гласник на Општина Кисела Вода“.

Број 08-8103/1
04.10.2021 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Кисела Вода
Филип Темелковски с.р.

Број 12 Страна 2
”Службен гласник на Општина Кисела Вода”
04 Октомври 2021
__________________________________________________________________________________

Врз основа на член 112 од Статутот на Општина Кисела Вода Статутот
на Општина Кисела Вода пречистен текст (“Службен гласник на Општина
Кисела Вода бр.1/2020), расправајќи по Годишниот извештај за работата на
ЈДГ ,,8 Март,, на Општина Кисела Вода во Град Скопје за учебната 2020/2021
година, Советот на Општина Кисела Вода на Педесет и шестата пленарна
седница одржана на 30 септември 2021 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на
Годишен извештај за работа на ЈДГ ,,8 Март,, на Општина Кисела Вода
во Град Скопје за учебната 2020/2021 година
1. Се усвојува Годишниот извештај за работа на ЈДГ ,,8 Март,, на Општина
Кисела Вода во Град Скопје за учебната 2020/2021 година.
2. Заклучокот да се достави до Секторот за образование, предучилишно
воспитување, спорт и култура, до ЈДГ ,,8 Март,, и Градоначалникот на
Општина Кисела Вода.
3. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
во ,,Службен гласник на Општина Кисела Вода,,.

Број 09-7778/3
30 септември 2021 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на општина Кисела Вода
Дарио Шимиќ с.р.

Број 12 Страна 3
”Службен гласник на Општина Кисела Вода”
04 Октомври 2021
__________________________________________________________________________________

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална
самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) и член
58 став 1 алинеа 3 од Статутот на Општина Кисела Вода пречистен текст
(“Службен гласник на Општина Кисела Вода бр.1/2020), Градоначалникот на
Општина Кисела Вода, донесе
РЕШЕНИЕ
за објавување Заклучок за усвојување на
Годишна Програма за работата на ЈДГ ,,8 Март,, на Општина Кисела Вода во
Град Скопје за учебната 2021/2022 година
1.Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишна Програма за
работата на ЈДГ ,,8 Март,, на Општина Кисела Вода во Град Скопје за
учебната 2021/2022 година, донесен на Педесет и шестата пленарна седница
на Советот на Општина Кисела Вода, одржана на 30 септември 2021 година.
2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се
објави во „Службен гласник на Општина Кисела Вода“.

Број 08-8103/2
04.10.2021 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Кисела Вода
Филип Темелковски с.р.

Број 12 Страна 4
”Службен гласник на Општина Кисела Вода”
04 Октомври 2021
__________________________________________________________________________________

Врз основа на член 112 од Статутот на Општина Кисела Вода Статутот
на Општина Кисела Вода пречистен текст (“Службен гласник на Општина
Кисела Вода бр.1/2020), расправајќи по Годишната програма за работата на
на ЈДГ ,,8 Март,, на Општина Кисела Вода во Град Скопје за учебната
2021/2022 година, Советот на Општина Кисела Вода на Педесет и шестата
пленарна седница одржана на 30 септември 2021 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на
Годишна програма за работа на ЈДГ ,,8 Март,, на Општина Кисела Вода
во Град Скопје за учебната 2021/2022 година
1. Се усвојува Годишната програма за работата на на ЈДГ ,,8 Март,, на
Општина Кисела Вода во Град Скопје за учебната 2021/2022 година.
2. Заклучокот да се достави до Секторот за образование, предучилишно
воспитување, спорт и култура, до ЈДГ ,,8 Март,, и Градоначалникот на
Општина Кисела Вода.
3. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
во ,,Службен гласник на Општина Кисела Вода,,.

Број 09-7778/4
30 септември 2021 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на општина Кисела Вода
Дарио Шимиќ с.р.

Број 12 Страна 5
”Службен гласник на Општина Кисела Вода”
04 Октомври 2021
__________________________________________________________________________________

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална
самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) и член
58 став 1 алинеа 3 од Статутот на Општина Кисела Вода пречистен текст
(“Службен гласник на Општина Кисела Вода бр.1/2020), Градоначалникот на
Општина Кисела Вода, донесе
РЕШЕНИЕ
за објавување Заклучок за усвојување на
Годишен извештај за работа на ЈДГ ,,Весели Цветови,, на Општина Кисела
Вода во Град Скопје за учебната 2020/2021 година
1.Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишен извештај за работа
на ЈДГ ,,Весели Цветови,, на Општина Кисела Вода во Град Скопје за
учебната 2020/2021 година, донесен на Педесет и шестата пленарна седница
на Советот на Општина Кисела Вода, одржана на 30 септември 2021 година.
2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се
објави во „Службен гласник на Општина Кисела Вода“.

Број 08-8103/3
04.10.2021 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Кисела Вода
Филип Темелковски с.р.

Број 12 Страна 6
”Службен гласник на Општина Кисела Вода”
04 Октомври 2021
__________________________________________________________________________________

Врз основа на член 112 од Статутот на Општина Кисела Вода Статутот
на Општина Кисела Вода пречистен текст (“Службен гласник на Општина
Кисела Вода бр.1/2020), расправајќи по Годишниот извештај за работата на
ЈДГ ,,Весели Цветови,, на Општина Кисела Вода во Град Скопје за учебната
2020/2021 година, Советот на Општина Кисела Вода на Педесет и шестата
пленарна седница одржана на 30 септември 2021 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на
Годишен извештај за работа на ЈДГ ,,Весели Цветови,,
на Општина Кисела Вода
во Град Скопје за учебната 2020/2021 година
1. Се усвојува Годишниот извештај за работа на ЈДГ ,,Весели Цветови,, на
Општина Кисела Вода во Град Скопје за учебната 2020/2021 година.
2. Заклучокот да се достави до Секторот за образование, предучилишно
воспитување, спорт и култура, до ЈДГ ,,Весели Цветови,, и Градоначалникот
на Општина Кисела Вода.
3. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
во ,,Службен гласник на Општина Кисела Вода,,.

Број 09-7778/5
30 септември 2021 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на општина Кисела Вода
Дарио Шимиќ с.р.

Број 12 Страна 7
”Службен гласник на Општина Кисела Вода”
04 Октомври 2021
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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
58 став 1 алинеа 3 од Статутот на Општина Кисела Вода пречистен текст
(“Службен гласник на Општина Кисела Вода бр.1/2020), Градоначалникот на
Општина Кисела Вода, донесе
РЕШЕНИЕ
за објавување Заклучок за усвојување на
Годишна Програма за работата на ЈДГ ,,Весели Цветови,, на Општина Кисела
Вода во Град Скопје за учебната 2021/2022 година
1.Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишна Програма за
работата на ЈДГ ,,Весели Цветови,, на Општина Кисела Вода во Град Скопје
за учебната 2021/2022 година, донесен на Педесет и шестата пленарна
седница на Советот на Општина Кисела Вода, одржана на 30 септември 2021
година.
2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се
објави во „Службен гласник на Општина Кисела Вода“.

Број 08-8103/4
04.10.2021 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Кисела Вода
Филип Темелковски с.р.

Број 12 Страна 8
”Службен гласник на Општина Кисела Вода”
04 Октомври 2021
__________________________________________________________________________________

Врз основа на член 112 од Статутот на Општина Кисела Вода Статутот
на Општина Кисела Вода пречистен текст (“Службен гласник на Општина
Кисела Вода бр.1/2020), расправајќи по Годишната програма за работата на
на ЈДГ ,,Весели Цветови,, на Општина Кисела Вода во Град Скопје за
учебната 2021/2022 година, Советот на Општина Кисела Вода на Педесет и
шестата пленарна седница одржана на 30 септември 2021 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на
Годишна програма за работа на ЈДГ ,,Весели Цветови,,
на Општина Кисела Вода
во Град Скопје за учебната 2021/2022 година
1. Се усвојува Годишната програма за работата на на ЈДГ ,,Весели
Цветови,, на Општина Кисела Вода во Град Скопје за учебната 2021/2022
година.
2. Заклучокот да се достави до Секторот за образование, предучилишно
воспитување, спорт и култура, до ЈДГ ,,Весели Цветови,, и Градоначалникот
на Општина Кисела Вода.
3. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
во ,,Службен гласник на Општина Кисела Вода,,.

Број 09-7778/6
30 септември 2021 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на општина Кисела Вода
Дарио Шимиќ с.р.

Број 12 Страна 9
”Службен гласник на Општина Кисела Вода”
04 Октомври 2021
__________________________________________________________________________________

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална
самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) и член
58 став 1 алинеа 3 од Статутот на Општина Кисела Вода пречистен текст
(“Службен гласник на Општина Кисела Вода бр.1/2020), Градоначалникот на
Општина Кисела Вода, донесе
РЕШЕНИЕ
за објавување Одлука за усогласување на Одлука за основање на Центар
за развој на Скопски плански регион број 07-9201/5 од 18.12.2007 година
1.Се објавува Одлуката за усогласување на Одлука за основање на
Центар за развој на Скопски плански регион број 07-9201/5 од 18.12.2007
година, донесена на Педесет и шестата пленарна седница на Советот на
Општина Кисела Вода, одржана на 30 септември 2021 година.
2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се
објави во „Службен гласник на Општина Кисела Вода“.

Број 08-8103/5
04.10.2021 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Кисела Вода
Филип Темелковски с.р.

Број 12 Страна 10
”Службен гласник на Општина Кисела Вода”
04 Октомври 2021
__________________________________________________________________________________

Врз основа на член 86 став 1, а во врска со член 26 став 5, и член 84
став 2 од Законот за рамномерен регионален развој (Сл.Весник на РСМ
бр.24/2021,174/2021) и член 14 од Законот за локалната самоуправа
(сл.весник на РМ бр.5/2002), Советот на Општина Кисела Вода на Педесет и
шестата пленарна седница одржана на 30 септември 2021 година, донесе
ОДЛУКА
за усогласување на Одлука за основање на Центар за развој на Скопски
плански регион број Број 07-9201/5 18 од 18 декември 2007 година
Член 1
Во член 3 став1 зборот “Гази Баба” , се заменуваат со зборовите “Центар”.
Член 2
Во член 4 став 1 зборовите “ги врши следниве работи” се заменуваат со
зборовите “спроведува активности и реализира задачи поврзани со
развојните приоритети на Скопски плански регион и тоа”:
Во член 4 став 1 алинеја 3 на крајот на реченицата се додаваат зборовите “и
предлог- проекти за финансирање на Програмата за намалување на
диспаритетите меѓу и во рамките на планските региони и зголемување на
регионалната конкурентност”.
Во член 4 став 1 алинеја 4 зборовите “најдоцна до 15-ти декември во
тековната година до Бирото за регионален развој” се заменуваат со
зборовите “во законски определен рок”.
Во член 4 став 1 алинеја 10 зборовите “за единиците за локална самоуправа
при” се заменуваат со зборовите “на општините, општините во градот Скопје и
градот Скопје во”.
Во член 4 став 1 алинеја 11 зборовите “здруженијата на граѓани” се заменува
со “здруженија”.
Во член 4 став 1 алинеја 13 на почетокот се додаваат зборовите “изготвува,
поднесува апликации и”.
Во член 4 став 1 алинеја 15 по зборот “работење” се додаваат зборовите “чиј
составен дел е и Извештајот за финансиското работење на Центарот”, зборот
“доставува” се заменува со зборот “поднесува” и зборовите “единиците на
локалната самоуправа” се заменуваат со “ општините во состав на скопскиот
плански регион и Градот Скопје.”
Во член 4 став 1 алинеја 16 зборот “административни” се заменуваат со
зборовите “административно-технички”.
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Во член 4 став 1 по алинеја 16 се додаваат три нови алинеи 17, 18 и 19 кои
гласат:
 Реализира активности за поттикнување на конкурентноста преку активна
поддршка на приватниот сектор;
 Изготвува и реализира проекти и договорени задачи и услуги за
министерства и други државни институциии
 Врши и други активности за поттикнување на развојот на планскиот
регион.
Член 3
Во член 5 став 1 зборот “раководител” се заменуваат со зборот “директор”,
зборот “конкурс” се заменуваат со зборот “оглас” по кој се додаваат зборовите
“во согласност со Законот за рамномерен регионален развој”.
Во член 5 се додава нов став 2 и став 3 , додека став 2 ќе биде став 4 , ставот
3 ќе биде став 5 и тоа:
Јавниот оглас за избор на Директор на Центарот го распишува Советот за
развој на планскиот регион, најмалку во рок од 60 дена од денот пред истекот
на мандатот. Јавниот оглас се објавува во најмалку три дневни весници кои
се издаваат на целата територија на Република Северна Македонија од кои
еден во еден од весниците кој се издаваат на јазикот што го зборуваат
најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од
македонскиот јазик.
Против Решението во рок од 8 (осум) дена од енот на приемот на
известувањето за избор на директор, може да се изјави жалба до Државна
комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во
втор сепен.
Во член 5 ставот 2 станува став 4, во истиот став зборот “раководител” се
заменуваат со зборот “директор”, и по зборот “2/3 мнозинство” се додаваат
зборовите “гласови од вкупниот број на членови”.
Во член 5 ставот 3 станува став 5, во истиот став зборот “раководител” се
заменуваат со зборот “директор”.
Член 4
Членот 6 се менува и гласи:
„За директор на Центарот, може да биде избрано лице кое ги исполнува
условите утврдени во Законот за рамномерен регионален развој.
Мандатот на директорот му престанува во случаите утврдени со Законот
за рамномерен регионален развој.
Во случај кога не е избран директор на Центарот или предвреме му
престанал мандатот, Советот за развој на планскиот регион именува вршител
на должноста директор на Центарот се до изборот на нов директор, без јавен
оглас, од редот на вработените во Центарот, а најдолго шест месеци.
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Вршителот на должноста директор ги има сите права и обврски на
директор на Центарот.“
Член 5
Членот 7 се менува и гласи:
Директорот на Центарот
- го претставува и застапува Центарот
- управува со имотот на Центарот и е потписник на сметката на
Центарот;
- предлага годишниот финансиски план и завршна сметка на Центарот
и завршни годишни сметки на проектите на Центарот;
- донесува Правилник за систематизација на работните места во
стручната служба на
Центарот, по претходно позитивно мислење од Советот за развој на
планскиот регион,
- раководи со стручната служба на Центарот,
- предлага на Советот за развој на планскиот регион: програми,
проекти, извештаи и останатите документи кои се изготвуваат од
страна на Центарот, а треба да се усвојат од страна на Советот за
развој на планскиот регион;
- раководи со процесот на следење на спроведување на Програмата за
развој на планскиот регион.
- раководи и ги координира активностите поврзани со спроведување на
Програмата на Министерството, за спроведување на Стратегијата, од
надлежност на Центарот;
- раководи со изработката на Предлог-проектите за развој на планските
региони;
- раководи со процесот на спроведување на одобрените проекти за
развој на планскиот регион
- иницира и воспоставува соработка со други надлежни државни органи
и со донаторски организации кои поддржуваат проекти за развој на
планскиот регион и на општините што влегуваат во неговиот состав;
- обезбедува правилно и законите користење, одржување и заштита на
имотот на Центарот;
- врши и други работи утврдени со закон, актот за основање и другите
општи акти.

Број 12 Страна 13
”Службен гласник на Општина Кисела Вода”
04 Октомври 2021
__________________________________________________________________________________

Член 6
Членот 8 се менува и гласи:
Центарот има стручна служба, која ја организира во одделенија и оддели.
Одлуката на Правилникот за организација на стручната служба на Центарот ја
донесува Советот за развој на планскиот регион, на предлог на директорот на
Центарот.
Правата обврските и одговорностите на вработените во стручната служба на
Центарот се уредуваат согласно Законот за работни односи и истите немаат
статус на административни службеници. Бројот на вработени службеници во
Центарот и нивните плати ги определува Советот за развој на Планскиот
регион.
Платата на директорот на Центарот ја утврдува Министерот за локална
самоуправа по претходна согласност од Владата, а во зависност од бројот на
вработени службеници во Центарот и од обемот и сложеноста на работата и
времето потребно за извршување на истата.
Член 7
Во член 9 став 1 зборот “Годишен буџет” се заменуваат со зборот
“финансиски план”, зборот “раководител” се заменуваат со зборот “Директор”.
Во член 9 став 2 зборот “Буџет” се заменуваат со зборот “финансиски план”.
Во член 9 став 3 зборот “Буџетот” се заменуваат со зборот “финансиски план”.
Во член 9 став 5 зборот “Буџетот” се заменуваат со зборот “финансиски
план”., и по запирката зборот “Буџетот” се заменуваат со зборот “финансиски
план”.
Член 8
Во членот 11 се додава нов член 11 –а кој гласи:
“Член 11 – а”
Средствата за реализација на активностите и задачите на Центарот се
обезбедени од страна на Министерство за локална самоуправа,
Општините кои влегуваат во состав на Скопски планскиот регион и Градот
Скопје, кои се крајни корисници на проекти за развој на планскиот регион, за
секој одобрен проект исплаќаат во висина до 15% од проектната
(пресметковна) вредност на Центарот за реализација и имплементација, а се
во согласност со правилник кој ќе го донесе Министерот т.е. член 31 став 7 од
Законот за рамномерен регионален развој (Службен весник на Република
Северна Македонија бр. 24/21).
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Член 9
Во член 12 став 1 зборот “раководител” се заменуваат со зборот “директорот”,
по зборот “доставува” се додаваат зборовите “на усвојување”, а по зборовите
“за работа на Центарот” се става “запирка” и се додаваат зборовите “кој е
составен дел на годишниот извештај за работењето на Центарот”.
Член 10
Во член 13 став 1 зборот “раководител” се заменуваат со зборот “директорот”.
Член 11
Членот 14 се менува и гласи:
Заради имплементација на член 31 од Законот за рамномерен регионален
развој, Министерот за локална самоуправа и директорот на Центарот
склучуваат договор за соработка за тековната година, а Градоначалниците на
општините во Скопскиот плански регион и Градот Скопје и Директорот на
Центарот склучуваат договор за дополнителни средства за финансирање на
своите задачи и активности на Центарот за тековната година.
Член 12
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
“Службен гласник на Општина Кисела Вода“.
Број 09-7778/7
30 септември 2021 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на општина Кисела Вода
Дарио Шимиќ 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
58 став 1 алинеа 3 од Статутот на Општина Кисела Вода пречистен текст
(“Службен гласник на Општина Кисела Вода бр.1/2020), Градоначалникот на
Општина Кисела Вода, донесе
РЕШЕНИЕ
за објавување Одлука за основање на Центар за развој на Скопски плански
регион (ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)
1.Се објавува Одлуката за основање на Центар за развој на Скопски
плански регион (ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ), донесена на Педесет и шестата
пленарна седница на Советот на Општина Кисела Вода, одржана на 30
септември 2021 година.
2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се
објави во „Службен гласник на Општина Кисела Вода“.

Број 08-8103/6
04.10.2021 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Кисела Вода
Филип Темелковски с.р.
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Врз основа на член 86 став 1, а во врска со член 26 став 5, и член 84
став 2 од Законот за рамномерен регионален развој (Сл.Весник на РСМ
бр.24/2021,174/2021), a согласно Одлуката за основање на Центар за развој
на Скопски плански регион Број 07-9201/5 18 од 18.12.2007 година и Одлуката
за усогласување на Одлука за основање на Центар за развој на Скопски
плански регион Број 09-7778/7 од 30.09.2021година и член 14 од Законот за
локалната самоуправа (сл.весник на РМ бр.05/02) Советот на Општина
Кисела Вода на Педесет и шестата пленарна седница одржана на 30
септември 2021 година, донесе
ОДЛУКА
за основање на Центар за развој на Скопски плански регион
(ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)
Општи одредби
Член 1
Заради вршење на стручни работи од значење на скопскиот плански регион,
се основа Центар за развој на Скопскиот плански регион
Член 2
Центарот за развој на Скопскиот плански регион има својство на правно лице
и се регистрира пред надлежните државни институции, врз основа на Законот
за рамномерен регионален развој.
Член 3
Седиште на Центарот за развој на скопскиот плански регион е во Скопје на
подрачјето на општина Центар.
Делокруг на работа на Центарот
Член 4
Центар за развој на Скопски плански регион спроведува активности и
реализира задачи поврзани со развојните приоритети на Скопски плански
регион и тоа:
 Ја изготвува предлог-програмата за развој на планскиот регион;
 Изготвува предлог-акционен план за имплементација на Програмата за
развој на планскиот развој;
 Подготвува предлог-проекти за развој на планскиот регион, за подрачја
со специфични развојни потреби и предлог- проекти за финансирање на
Програмата за намалување на диспаритетите меѓу и во рамките на
планските региони и зголемување на регионалната конкурентност;
 Ги доставува предлог-проектте за регионалниот развој, врз основа на
утврдената листа на предлог-проекти од страна на Советот за развој на
Скопскиот плански регион, во законски определен рок;
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Ги координита активностите поврзани со имплементацијата на
Програмата за развој на планскиот регион;
Склучува договори со Бирото за регионален развој за реализација на
проекти за развој на планскиот регион;
Ги реализира проектите за развој на планскиот регион;
Подготвува годишен извештај за спроведување на Програмата за развој
на планскиот регион;
Обезбедува информации до заинтересираните страни за текот на
реализацијата на Програмата за развој на планскиот регион и други
прашања поврзани со регионалниот развој;
Обезбедува стручна и техничка помош на општините, општините во
градот Скопје и градот Скопје во подготвувањето на нивните програми за
развој;
Обезбедува стручни услуги за здруѓенија и други заинтересирани страни
за подготовка на проекти од областа на регионалниот развој;
Ја поттикнува меѓуопштинската соработка во рамките на планскиот
регион;
Изготвува, поднесува апликации и спроведува проекти за поттикнување
на развојот на планскиот регион, финансирани од фондовите на
Европсла унија и други меѓународни извори;
Врши промоција на развојните можности на планскиот регион:
Подготвува годишен извештај за своето работење чиј составен дел е и
Извештајот за финансиското работење на Центарот и истиот го
поднесува до Советот за развој на скопскиот плански регион и Советите
на општините во состав на скопскиот плански регион и Градот Скопје.
Врши стручни и административно-технички работи за потребите на
Советото за развој на Скопскиот плански регион;
Реализира активноси за поттикнување на конкурентноста преку активна
поддршка на приватниот сектор;
Изготвува и реализира проекти и договорени задачи и услуги за
министерства и други државни институциии
Врши и други активности за поттикнување на развојот на планскиот
регион.

Организациска поставеност
Член 5
Центарот за развој на Скопскиот плански регион (во натамошен текст;
Центарот) има директор, кој се избира по пат на јавен оглас, во согалсност со
Законот со рамномерен регионален развој.
Јавниот оглас за избор на Директор на Центарот го распишува Советот за
развој на планскиот регион, најмалку во рок од 60 дена од денот пред истекот
на мандатот. Јавниот оглас се објавува во најмалку три дневни весници кои
се издаваат на целата територија на Република Северна Македонија од кои
еден во еден од весниците кој се издаваат на јазикот што го зборуваат
најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од
македонскиот јазик.
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Против Решението во рок од 8 (осум) дена од енот на приемот на
известувањето за избор на директор, може да се изјави жалба до Државна
комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во
втор сепен.
Директорот на Центарот го избира Советот за развој на скопски плански
регион, со 2/3 мнозинство гласови од вкупниот број на членови.
Мандатот на Директорот на Центарот е 4(четири) години, со право на
повторен избор.
Член 6
„За директор на Центарот, може да биде избрано лице кое ги исполнува
условите утврдени во Законот за рамномерен регионален развој.
Мандатот на директорот му престанува во случаите утврдени со Законот
за рамномерен регионален развој.
Во случај кога не е избран директор на Центарот или предвреме му
престанал мандатот, Советот за развој на планскиот регион именува вршител
на должноста директор на Центарот се до изборот на нов директор, без јавен
оглас, од редот на вработените во Центарот, а најдолго шест месеци.
Вршителот на должноста директор ги има сите права и обврски на
директор на Центарот.“
Член 7
Директорот на Центарот
- го претставува и застапува Центарот
- управува со имотот на Центарот и е потписник на сметката на
Центарот;
- предлага годишниот финансиски план и завршна сметка на Центарот
и завршни годишни сметки на проектите на Центарот;
- Донесува Правилник за систематизација на работните места во
стручната служба на
Центарот, по претходно позитивно мислење од Советот за развој на
планскиот регион,
- раководи со стручната служба на Центарот,
- предлага на Советот за развој на планскиот регион: програми,
проекти, извештаи и останатите документи кои се изготвуваат од
страна на Центарот, а треба да се усвојат од страна на Советот за
развој на планскиот регион;
- раководи со процесот на следење на спроведување на Програмата за
развој на планскиот регион.
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- раководи и ги координира активностите поврзани со спроведување на
Програмата на Министерството, за спроведување на Стратегијата , од
надлежност на Центарот;
- раководи со изработката на Предлог-проектите за развој на планските
региони;
- раководи со процесот на спроведување на одобрените проекти за
развој на планскиот регион
- иницира и воспоставува соработка со други надлежни државни органи
и со донаторски организации кои поддржуваат проекти за развој на
планскиот регион и на општините што влегуваат во неговиот состав;
- обезбедува правилно и законите користење, одржување и заштита на
имотот на Центарот;
- врши и други работи утврдени со закон, Статутот и другите општи
акти.
Член 8
Центарот има стручна служба, која ја организира во одделенија и оддели.
Одлуката на Правилникот за организација на стручната служба на Центарот ја
донесува Советот за развој на планскиот регион, на предлог на директорот на
Центарот.
Правата обврските и одговорностите на вработените во стручната служба на
Центарот се уредуваат согласно Законот за работни односи и истите немаат
статус на административни службеници. Бројот на вработени службеници во
Центарот и нивните плати ги определува Советот за развој на Планскиот
регион.
Платата на директорот на Центарот ја утврдува Министерот за локална
самоуправа по претходна согласност од Владата, а во зависност од бројот на
вработени службеници во Центарот и од обемот и сложеноста на работата и
времето потребно за извршување на истата.
Финансирање на Центарот
Член 9
Центарот има финасиски план, кој се предлага од страна на директорот на
Центарот, а се усвојува од страна на Советот за развој на скопскиот плански
регион.
Предлог финансиски план на Центарот, мора најдоцна да се достави до
Советот за развој на Скопски плански регион, најдоцна до 1(први) декември,
во тековната година, а истиот се усвојува од страна на Советот до крајот на
декември во тековната година.
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Во случај на недонесување на Одлука за усвојување на финансики план на
Центарот, се донесува Одлука за времено финансирање на Центарот.
Временото финансирање на Центарот, не може да биде подолго од три
месеци.
Во случај да во рок од три месеци не се усвои финансиски план за
финансирање на Центарот за тековната година, се применува финансискиот
план од претходната година.
Член 10
Единиците на локална самоуправа, кои се во состав на скопскиот плански
регион, се согалсни, да го финансираат тековносто работење на Центарот, со
што секоја година ќе предвидуваат ставка во своите буџети за финансирање
на Центарот.
Член 11
Висината на финансиските средства кои ќе ги издвојува секоја единица на
локална самоуправа, која е во состав на скопскиот плански регион, се
определува на 3 (три) денари по глава на жител.
Висината на финансиските средства кои единиците на локалните самоуправи
ги трансферираат за тековното работење на Центарот, може да се промени
со Одлука на Советите на единиците на локалната самоуправа, кои се во
состав на скопскиот плански регион.
Трансферот на средствата ќе се врши квартално, за секој квартал однапред.
“Член 11 – а”
Средствата за реализација на активностите и задачите на Центарот се
обезбедени од страна на Министерство за локална самоуправа,
Општините кои влегуваат во состав на Скопски планскиот регион и Градот
Скопје, кои се крајни корисници на проекти за развој на планскиот регион, за
секој одобрен проект исплаќаат во висина до 15% од проектната
(пресметковна) вредност на Центарот за реализација и имплементација, а се
во согласност со правилник кој ќе го донесе Министерот т.е. член 31 став 7 од
Законот за рамномерен регионален развој (Службен весник на Република
Северна Македонија бр. 24/21).
Член 12
Директорот на Центарот доставува на усвојување годишен финансиски
извештај за работа на Центарот, кој е составен дел на годишниот извештај за
работењето на Центарот до Советот за развој на скопскиот плански регион и
до Советите на единиците на локалната самоуправа кои се во состав на
планскиот регион.
Член 13
На предлог на членовите на Советот или на предлог на директорот на
Центарот, може да се покрене иницијатива за промена на висината на
финансиските средства за тековното работење на Центарот.
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Преодни и завршни одредби
Членот 14
Заради имплементација на член 31 од Законот за рамномерен
регионален развој, Министерот за локална самоуправа и директорот на
Центарот склучуваат договор за соработка за тековната година, а
Градоначалниците на општините во Скопскиот плански регион и Градот
Скопје и Директорот на Центарот склучуваат договор за дополнителни
средства за финансирање на своите задачи и активности на Центарот за
тековнста година.
Член 15
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
“Службен гласник на Општина Кисела Вода“.
Број 09-7778/8
30 септември 2021 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на општина Кисела Вода
Дарио Шимиќ 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
58 став 1 алинеа 3 од Статутот на Општина Кисела Вода пречистен текст
(“Службен гласник на Општина Кисела Вода бр.1/2020), Градоначалникот на
Општина Кисела Вода, донесе
РЕШЕНИЕ
за објавување Одлука за исправка на техничка грешка ГП 22.15 од Детален
урбанистички план н.Драчево МЗ 71-Источен дел Б, со Одлука бр. 07-92/2
од 16.10.2002 година Службен Гласник на Град Скопје бр. 11/2002
1.Се објавува Одлуката за исправка на техничка грешка ГП 22.15 од
Детален урбанистички план н.Драчево МЗ 71-Источен дел Б, со Одлука бр.
07-92/2 од 16.10.2002 година Службен Гласник на Град Скопје бр. 11/2002,
донесена на Педесет и шестата пленарна седница на Советот на Општина
Кисела Вода, одржана на 30 септември 2021 година.
2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се
објави во „Службен гласник на Општина Кисела Вода“.

Број 08-8103/7
04.10.2021 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Кисела Вода
Филип Темелковски с.р.
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Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Урбанистичко планирање
(„Службен весник на РМ“, број 32/2020) и Врз основа на член 22 став 1 и член
36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ„ бр.5/02), како
и член 34 од Статутот на Општина Кисела Вода пречистен текст (“Службен
гласник на Општина Кисела Вода„ бр.1/2020) Советот на Општина Кисела
Вода на Педесет и шестата пленарна седница одржана на 30 септември 2021
година, донесе
ОДЛУКА ЗА ИСПРАВКА НА ТЕХНИЧКА ГРЕШКА
ГП 22.15 од
Детален урбанистички план н.Драчево МЗ 71-Источен дел Б,
со Одлука бр. 07-92/2 од 16.10.2002 година
Службен Гласник на Град Скопје бр. 11/2002
Член 1
Со оваа одлука се врши исправка на техничка грешка ГП 22.15 од Детален
урбанистички план н.Драчево МЗ 71-Источен дел Б, плански период 20022007 година, односно:
Техничката исправка се однесува на нумеричките параметри за ГП 22.15 од
Урбан Модул 22 од Детален урбанистички план н.Драчево МЗ 71-Источен дел
Б, плански период 2002-2007 година со тех. бр. 2002/00, за која не се
усогласени параметрите дадени во нумеричкиот дел и параметрите дадени
во графичкиот приказ на урбанистичкиот план. Изменетата површина на
градежната парцела предизвикува и измена на вкупните параметри на ниво
на Урбан модул, па оттаму се врши и исправка на вкупните нумерички
параметри на ниво на Урбан модул 22. Во нумеричкиот дел од Планската
документација се менуваат следниве параметри:
Во табелата со нумерички показатели за Урбан модул 22, вo ред 18
(параметри за ГП 22.15), колона 2 (Површина на урбанистичка локација)
бројот „187m²“ се заменува со „395 m²“; вo ред 18 (параметри за ГП 22.15),
колона 3 (Површина за градба) бројот „47m²“ се заменува со „92 m²; во ред 18
(параметри за ГП 22.15), колона 4 (Процент на изграденост) бројот „25,00%“
се заменува со „23,00 %“; вo ред 18 (параметри за ГП 22.15), колона 5
(Развиена површина) бројот „94 m²“ се заменува со „184” m²; во ред 18
(параметри за ГП 22.15), колона 6 (Коефициент на искористеност) бројот
„0,50“ се заменува со „0,47“; во ред 33 (вкупно), колона 2 (Површина на
урбанистичка локација) бројот „6772m²“ се заменува со „6980 m²“; во ред 33
(вкупно), колона 3 (Површина за градба) бројот „2440m²“ се заменува со „2485
m²“; во ред 33 (вкупно), колона 4 (Процент на изграденост) бројот „36,00%“
останува „36 %“; во ред 33 (вкупно), колона 5 (Развиена површина) бројот
„5114m²“ се заменува со „5034 m²“; во ред 33 (вкупно), колона 6 (Коефициент
на искористеност) бројот „0,76“ се заменува со „0,72“.
Нумеричките показатели не соодветствуваат со графичките прилози, односно
површината на урбанистичка локација ( градежната парцела) според
графичките прилози изнесува 395 m², а во табелите со нумерички показатели
за истата е наведено дека изнесува „187 m²“. Површината за градба според
графичките прилози изнесува 92 m², а во табелите со нумерички показатели
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за истата е наведено дека изнесува „47 m²“. Со измената се менуваат и
процентот на изграденост и коефициентот на искористеност.
Освен во табелите кои се дел од нумеричкиот дел на планската
документација и каде што е направена исправка, во друг дел не се
забележани грешки за наведената ГП.
Член 2
Техничката исправка е изработена согласно одредбите на член 36 од
Законот за урбанистичко планирање („Службен весник на РМ“, број 32/2020),
каде во став (2) стои дека - Техничка исправка може да се врши само поради
грешка што настанала во процесот на изработување и донесување на планот,
грешка во техничкото исцртување, испишување и опремување на планот, која
предизвикува
неусогласеност,
двосмисленост
или
меѓусебна
спротивставеност на параметри во графичкиот приказ, текстуалниот дел и
нумеричкиот дел на урбанистичкиот план или неконсеквентно изостанување
на податоци за поединечни градежни парцели што се уредени за сите други,
односно што се согласни со задолжителната содржина на урбанистичките
планови, како и други проблеми во спроведувањето на планот.
Член 3
Исправката се однесува на нумеричките параметри за ГП 22.15 од Урбан
Модул 22 од Детален урбанистички план н.Драчево МЗ 71-Источен дел Б,
плански период 2002-2007 година, за која не се усогласени параметрите
дадени во нумеричкиот дел и параметрите дадени во графичкиот приказ на
урбанистичкиот план. Изменетата површина на градежната парцела
предизвикува и измена на вкупните параметри на ниво на Урбан модул, па
оттаму се врши и исправка на вкупните нумерички параметри на ниво на
Урбан модул 22.
Освен во табелите кои се дел од нумеричкиот дел на планската
документација и каде што е направена исправка, во друг дел не се
забележани грешки за наведената ГП.
Во графичкиот дел од Планската документација во ниту еден графички прилог
не се прикажани нумерички податоци табели.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
“Службен гласник на Општина Кисела Вода“.
Број 09-7778/9
30 септември 2021 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на општина Кисела Вода
Дарио Шимиќ 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
58 став 1 алинеа 3 од Статутот на Општина Кисела Вода пречистен текст
(“Службен гласник на Општина Кисела Вода бр.1/2020), Градоначалникот на
Општина Кисела Вода, донесе
РЕШЕНИЕ
за објавување Одлука за давање на користење, одржување и управување
на објектот во нас. Драчево КО Драчево 1 на КП 8238 во општина Кисела
Вода на Јавната детска градинка “8-ми Март” на општина Кисела Вода во
град Скопје
1.Се објавува Одлуката за давање на користење, одржување и
управување на објектот во нас. Драчево КО Драчево 1 на КП 8238 во
општина Кисела Вода на Јавната детска градинка “8-ми Март” на општина
Кисела Вода во град Скопје, донесена на Педесет и шестата пленарна
седница на Советот на Општина Кисела Вода, одржана на 30 септември 2021
година.
2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се
објави во „Службен гласник на Општина Кисела Вода“.

Број 08-8103/8
04.10.2021 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Кисела Вода
Филип Темелковски с.р.
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Врз основа на член 36, став 1, точка 10 од Законот за локална
самоуправа (“Сл. Весник на РМ” бр. 05/02), како и член 34, став 1, точка 24 од
Статутот на општина Кисела Вода (Сл. Гласник на Општина Кисела Вода, бр.
01/2020), Советот на општина Кисела Вода на Педесет и шестата пленарна
седница одржана на 30 септември 2021 година, донесе
ОДЛУКА
за давање на користење, одржување и управување на објектот во нас.
Драчево КО Драчево 1 на КП 8238 во општина Кисела Вода на Јавната детска
градинка “8-ми Март” на општина Кисела Вода во град Скопје
Член 1
Со оваа одлука се уредува давањето на користење, одржување и
управување на објектот во нас. Драчево КО Драчево 1 на КП 8238 во општина
Кисела Вода на Јавната детска градинка “8ми Март” на општина Кисела Вода
во град Скопје, кој се наоќа на ул.„ Пристапна улица 1 “, на која се пристапува
од ул. „Славка Димкова“ и ул. „ Бранко Заревски “ видно од Геодетскиот
елаборат за запишување промена во катастарот на недвижност на
недвижности КО Драчево 1, изработен од Гео Премер КАТ ДООЕЛ Скопје, под
дел.бр. 2103-219/3 од 30.08.2021, како и други прашања во врска со
функционирањето на објектот.
Член 2
Објектот е новоизграден објект кој се наоѓа на ул. „ Пристапна улица 1 “,
на која се пристапува од ул. „ Славка Димкова “ и ул. „ Бранко Заревски “, во
нас. Драчево, односно на КП 8238 КО Драчево 1, во општина Кисела Вода и е
сопственост на општината Кисела Вода.
Член 3
Објектот кој се наоѓа на ул. „ Пристапна улица 1 “, на која се пристапува
од ул. „ Славка Димкова “ и ул. „ Бранко Заревски “, во нас. Драчево, односно
на КП 8238 КО Драчево 1 во општина Кисела Вода ќе го користи, одржува и
управува Јавната детска градинка “8-ми Март” на општина Кисела Вода во
град Скопје.
Јавната детска градинка “8ми Март” 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
“8ми Март” на општина Кисела Вода во град Скопје ќе се состави записник.
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Член 4
Јавната детска градинка “8-ми Март” 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.
Член 5
Директорот на ЈДГ “8-ми Март” на општина Кисела Вода во град Скопје
се обврзува да ги преземе сите потребни активности согласно законските
прописи со цел отпочнување со работа на објектот во нас. Драчево, КО
Драчево 1 на КП 8238 во општина Кисела Вода 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 09-7778/10
30 септември 2021 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на општина Кисела Вода
Дарио Шимиќ 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
58 став 1 алинеа 3 од Статутот на Општина Кисела Вода пречистен текст
(“Службен гласник на Општина Кисела Вода бр.1/2020), Градоначалникот на
Општина Кисела Вода, донесе
РЕШЕНИЕ
за објавување Одлука за проширување на програмите за вршење на
дејноста на Јавната детска градинка “8ми Март” на општина Кисела Вода
во град Скопје во објект во нас. Драчево КО Драчево 1 на КП 8238 во
општина Кисела Вода
1.Се објавува Одлуката за проширување на програмите за вршење на
дејноста на Јавната детска градинка “8ми Март” на општина Кисела Вода во
град Скопје во објект во нас. Драчево КО Драчево 1 на КП 8238 во општина
Кисела Вода, донесена на Педесет и шестата пленарна седница на Советот
на Општина Кисела Вода, одржана на 30 септември 2021 година.
2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се
објави во „Службен гласник на Општина Кисела Вода“.

Број 08-8103/9
04.10.2021 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Кисела Вода
Филип Темелковски с.р.
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Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална
самоуправа (“Сл. Весник на РМ” бр. 05/02), член 99, став 1, а во врска со член
100, став 1 и 2 од Законот за заштита на децата (“Сл. Весник на РМ” бр. 23/13,
12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18, 198/18,
104/19, 146/19, 275/19, 88/20, 311/20), како и член 34, став 1, точка 42 од
Статутот на општина Кисела Вода (Сл. Гласник на Општина Кисела Вода, бр.
01/2020), Советот на општина Кисела Вода на Педесет и шестата пленарна
седница одржана на 30 септември 2021 година, донесе
ОДЛУКА
за проширување на програмите за вршење на дејноста на Јавната детска
градинка “8ми Март” на општина Кисела Вода во град Скопје во објект во нас.
Драчево КО Драчево 1 на КП 8238 во општина Кисела Вода
Член 1
Со оваа одлука се прошируваат програмите за вршење на дејноста на
Јавната детска градинка “8ми Март” на општина Кисела Вода во град Скопје
во објект во нас. Драчево КО Драчево 1 на КП 8238 во општина Кисела Вода.
Член 2
Општина Кисела Вода со Одлука за давање на користење, одржување
и управување на објектот во нас. Драчево КО Драчево 1 на КП 8238 во
општина Кисела Вода, без надомест, го отстапува на користење, односно го
дава на користење обејктот што се наоѓа на улица .„ Пристапна улица 1“, на
која се пристапува од ул. „ Славка Димкова “ и ул. „ Бранко Заревски “ во нас.
Драчево, односно на КП 8238, КО Драчево 1, во општина Кисела Вода, видно
од Геодетскиот елаборат за запишување промена во катастарот на
недвижност на недвижности КО Драчево 1, изработен од Гео Премер КАТ
ДООЕЛ Скопје, под дел.бр. 2103-219/3 од 30.08.2021, во кој Јавната детска
градинка “8ми Март” на општина Кисела Вода во град Скопје ќе врши
згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст.
Објектот е новоизграден објект што се наоѓа на ул. „ Пристапна улица 1“, на
која се пристапува од ул. „ Славка Димкова “ и ул. „ Бранко Заревски “, во нас.
Драчево, односно на КП 8238, КО Драчево 1, во општина Кисела Вода.
Член 3
Називот на објектот во нас. Драчево, КО Драчево 1, на КП 8238 во
општина Кисела Вода ќе гласи „ Пеперутка 3”.
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Член 4
Јавната детска градинка “8ми Март” на општина Кисела Вода во град
Скопје ќе ангажира соодветен стручен и друг кадар за потребното работно
време за оставрување на дејноста за објект од мал капацитет, согласно
пропишаните стандарди и нормативи од Правилникот за стандардите и
нормативите за вршење на дејноста на установите за деца (“Сл. Весник на
РМ”, бр. 28/14, 40/14, 136/14, 71/15, 170/16 и 151/18).
Член 5
Дејноста на ЈДГ “8ми Март” на општина Кисела Вода во град Скопје е:
згрижување 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
интелектуалниот, емоционалниот, физичкиот, менталниот и социјалниот
развој на дете до 6 години живот, односно до вклучување во основното
образование.
Дејноста на ЈДГ “8ми Март” на општина Кисела Вода во град Скопје во
објектот што се наоѓа во нас. Драчево на ул. „ Пристапна улица 1 “,на која се
пристапува од ул. „ Славка Димкова “ и ул. „ Бранко Заревски “, односно на КП
8238, КО Драчево 1 во Општина Кисела Вода ќе ја остварува согласно
Програмата за рано учење и развој ( Сл. Весник на РМ бр. 46/14), како и
Програмата за развој на дејноста за заштита на децата за 2021 год. (Сл.
Весник на РМ бр. 03/21).
Член 6
Во објектот што се наоѓа на ул „ Пристапна улица 1 “, на која се
пристапува од ул. „ Славка Димкова “ и ул. „ Бранко Заревски “, односно на КП
8238, КО Драчево 1 во Општина Кисела Вода ќе се организира дејност за 100
деца, згрижени во 6 групи, со целодневен престој на деца, на возраст од 9
месеци до шест години, односно до вклучување во основното образование.
Член 7
Дидактичките средства и опремата се обезбедни од Министерството за
труд и социјална политика, согласно пропишаните норми и стандарди за
вршење на дејноста од Правилникот за стандардите и нормативите за
вршење на дејноста на установите за деца (“Сл. Весник на РМ”, бр. 28/14,
40/14, 136/14, 71/15, 170/16 и 151/18).
Член 8
Планирано е вработување на стручни лица, согласно Законот за
заштита на децата (Сл. Весник на РМ бр. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15,
25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18, 198/18, 104/19, 146/19, 275/19,
88/20, 311/20) и Правилникот за стандардите и нормативите за вршење на
дејноста на установите за деца (“Сл. Весник на РМ”, бр. 28/14, 40/14, 136/14,
71/15, 170/16 и 151/18).
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Член 9
Средствата за непречено и нормално функционирање на дејноста во
објектот што се наоѓа на ул. „ Пристапна улица 1 “, на која се пристапува од
ул. „ Славка Димкова “ и ул. „ Бранко Заревски “, во нас. Драчево, односно на
КП 8238, КО Драчево 1, во Општина Кисела Вода ќе се обезбедуваат преку
ЈДГ “8ми Март” на општина Кисела Вода во град Скопје, односно буџетот на
општина Кисела Вода, буџетот на РМ преку блок дотации и од надоместокот
на корисниците на услугата.
Член 10
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
во “Службен гласник на општина Кисела Вода”.

Број 09-7778/11
30 септември 2021 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на општина Кисела Вода
Дарио Шимиќ 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
58 став 1 алинеа 3 од Статутот на Општина Кисела Вода пречистен текст
(“Службен гласник на Општина Кисела Вода бр.1/2020), Градоначалникот на
Општина Кисела Вода, донесе
РЕШЕНИЕ
за објавување Одлука за отпочнување со работа и вршење на дејноста на
новиот објект „Пеперутка 3” на локација на ул. „ Пристапна улица 1 “ во нас.
Драчево кој ќе функционира во состав на Јавната детска градинка “8-ми
Март” на општина Кисела Вода во град Скопје
1.Се објавува Одлуката за отпочнување со работа и вршење на
дејноста на новиот објект „Пеперутка 3” на локација на ул. „ Пристапна улица
1 “ во нас. Драчево кој ќе функционира во состав на Јавната детска градинка
“8-ми Март” на општина Кисела Вода во град Скопје, донесена на Педесет и
шестата пленарна седница на Советот на Општина Кисела Вода, одржана на
30 септември 2021 година.
2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се
објави во „Службен гласник на Општина Кисела Вода“.

Број 08-8103/10
04.10.2021 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Кисела Вода
Филип Темелковски с.р.
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Врз основа на член 22, став 1, точка 7 од Законот за локална
самоуправа (“Сл. Весник на РМ” бр. 05/02), а во врска со член 102-а, став 3 од
Законот за заштита на децата (“Сл. Весник на РМ” бр. 23/13, 12/14, 44/14,
144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18, 198/18, 104/19,
146/19, 275/19, 88/20, 311/20) и член 34, став 1, точка 41 од Статутот на
општина Кисела Вода (Сл. Гласник на Општина Кисела Вода, бр. 01/2020),
Советот на општина Кисела Вода на Педесет и шестата пленарна седница
одржана на 30 септември 2021 година, донесе
ОДЛУКА
за отпочнување со работа и вршење на дејноста на новиот објект „ Пеперутка
3 ” на локација на ул. „ Пристапна улица 1 “ во нас. Драчево кој ќе
функционира во состав на Јавната детска градинка “8-ми Март” на општина
Кисела Вода во град Скопје
Член 1
Одлуката се донесува за отпочнување со работа и за вршење на
дејноста на објектот „ Пеперутка 3 “ во нас. Драчево на ул. „ Пристапна улица
1“,на која се пристапува од ул. „ Славка Димкова “ и ул. „ Бранко Заревски “ ,
КО Драчево 1 на КП 8238, општина Кисела Вода, кој ќе функционира во
состав на Јавната детска градинка “8-ми Март” на општина Кисела Вода во
град Скопје.
Член 2
Во објектот ќе се спроведува програма за рано учење и развој на деца
од предучилишна возраст.
Според времетраењето програмата ќе се остварува во целодневен престој на
деца.
Згрижувањето и воспитанието на децата ќе се реализира во 6 воспитни групи
од 9 месеци до 6 години односно до вклучување во основното образование,
со капацитет од 100 деца.
Член 3
Називот на објектот во нас. Драчево, КО Драчево 1, на КП 8238 во
општина Кисела Вода кој ќе функционира во состав на Јавната детска
градинка “8-ми Март” на општина Кисела Вода во град Скопје ќе гласи “
Пеперутка 3 ”.
Член 4
Дејноста на детската градинка е: згрижување и воспитание на деца 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 интелектуалниот, емоционалниот, физичкиот, менталниот
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и социјалниот развој на детето до 6 години живот, односно до вклучување во
основното образование.
Член 5
За реализација на програмата за рано учење и развој ќе се обезбеди
соодветен кадар согласно Правилникот за стандардите и нормативите за
вршење на дејноста на установите за деца (“Сл. Весник на РМ”, бр. 28/14,
40/14, 136/14, 71/15, 170/16 и 151/18).
Член 6
Средствата за непречено и нормално функционирање, односно за
вршење на дејноста на објектот ќе се обезбедат од буџетот на општина
Кисела Вода, од Буџетот на РМ преку блок дотации, од надоместокот на
корисниците на услугата, донации и други извори на финансирање согласно
закон.
Член 7
Средствата за изградба и опремување на објектот во состав на
установата за деца се обезбедени од страна на Министерството за труд и
социјална политика, а средствата за почеток со работа на објектот се
обезбедни од основачот општина Кисела Вода.
Член 8
Општина Кисела Вода како основач на ЈДГ “8-ми Март” ќе ги преземе
сите потребни активности утврдени со законските и подзаконските акти, со
цел добивање Решение од надлежното Министерство за отпочнување со
работа на објектот.
Член 9
Директорот на ЈДГ “8-ми Март” општина Кисела Вода се обврзува да ги
преземе сите потребни активности, согласно законските и подзаконските акти,
со цел усогласување на актите на градинкита поради отпочнување со работа
на новиот објект.
Член 10
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
во “Службен гласник на општина Кисела Вода”.
Број 09-7778/12
30 септември 2021 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на општина Кисела Вода
Дарио Шимиќ 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
58 став 1 алинеа 3 од Статутот на Општина Кисела Вода пречистен текст
(“Службен гласник на Општина Кисела Вода бр.1/2020), Градоначалникот на
Општина Кисела Вода, донесе
РЕШЕНИЕ
за објавување Одлука за одобрување на Програмата за изградба на јавно
паркиралиште,КП 2767/1 ,КП 2773/2,КП 2773/1,КП 2775/3,КО КИСЕЛА ВОДА
1, ДУП Расадник – блокови 1,2,3 и 5 (измена и дополна ) Општина Кисела
Вода
1.Се објавува Одлуката за одобрување на Програмата за изградба на
јавно паркиралиште,КП 2767/1 ,КП 2773/2,КП 2773/1,КП 2775/3,КО КИСЕЛА
ВОДА 1, ДУП Расадник – блокови 1,2,3 и 5 (измена и дополна ) Општина
Кисела Вода, донесена на Педесет и шестата пленарна седница на Советот
на Општина Кисела Вода, одржана на 30 септември 2021 година.
2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се
објави во „Службен гласник на Општина Кисела Вода“.

Број 08-8103/11
04.10.2021 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Кисела Вода
Филип Темелковски с.р.
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Врз основа на член 22 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник
бр.05/02) и член 34 став 1 точка 6 од Статутот на Општина Кисела Вода
(“Службен гласник на општина Кисела Вода (пречистен текст) бр.1/2020), член
2 точка 16 и член 73 став 1 ,став 3 и став 4 од Законот за градење (Сл.Весник
бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13,
163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15,
226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16, 35/18, 64/18, 168/18, 244/19 и 18/20),
член 1, член 4, член 5 став 1 алинеа 2 и член 7 од Законот за
експропријација (Сл.Весник бр.95/12, 131/12, 24/13, 27/14, 104/15, 192/15,
23/16, 178/16 и 122/21) и Програмата (Ф) урбано планирање на Општина
Кисела Вода за 2021 година ,Советот на општина Кисела Вода-Скопје на
Педесет и шестата пленарна седница одржана на 30 септември 2021 година,
донесе
ОДЛУКА
за одобрување на Програмата за изградба на јавно паркиралиште,КП 2767/1
,КП 2773/2,КП 2773/1,КП 2775/3,КО КИСЕЛА ВОДА 1,
ДУП Расадник – блокови 1,2,3 и 5
(измена и дополна ) Општина Кисела Вода
Член 1
За одобрување на Програмата за изградба на јавно паркиралиште,КП 2767/1
,КП 2773/2, КП 2773/1, КП 2775/3, КО КИСЕЛА ВОДА 1, ДУП Расадник –
блокови 1,2,3 и 5 (измена и дополна ) Општина Кисела Вода.
Член 2
Предлог одлуката за одобрување на Програмата за изградба на јавно
паркиралиште,КП 2767/1 ,КП 2773/2, КП 2773/1, КП 2775/3, КО КИСЕЛА ВОДА
1, ДУП Расадник – блокови 1,2,3 и 5 (измена и дополна ) Општина Кисела
Вода , се носи врз основа на : член 73 став 1 ,став 3 и став 4 од Законот за
градење (Сл.Весник бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12,
25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15,
129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16, 35/18, 64/18, 168/18,
244/19 и 18/20), член 1, член 4, член 5 став 1 алинеа 2, член 7 од Законот за
експропријација Законот за експропријација (Сл.Весник бр.95/12, 131/12,
24/13, 27/14, 104/15, 192/15, 23/16, 178/16 и 122/21) и Програмата (Ф) урбано
планирање на Општина Кисела Вода за 2021 година.
Член 3
Програмата за изградба на јавно паркиралиште,КП 2767/1 ,КП 2773/2,
КП 2773/1, КП 2775/3, КО КИСЕЛА ВОДА 1, ДУП Расадник – блокови 1,2,3 и 5
(измена и дополна ) Општина Кисела Вода е изработена од планерската куќа
Друштво за трговија и услуги БИЛД УРБАН ДООЕЛ Скопје заведена 13-6869/2
од 24.09.2021 заведена под тех.бр.0801/577/21.
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Член 4
Со Програмата за изградба на јавно паркиралиште на КП 2767/1, КП
2773/2, КП 2773/1, КП 2775/3, КО Кисела Вода 1, ДУП Расадник – Блокови 1 , 2
, 3 и 5 (измена и дополна), Општина Кисела Вода треба да се овозможи
реална организација на просторот, кој ќе доведе до подобрување на условите
за стационарен сообраќај во овој реон на О.Кисела Вода, а се со цел да се
обезбедат дополнителни паркинг места за патнички возила над постоечки
паркинг простор во нас.Расадник.
Член 5
Со Програма за изградба на јавно паркиралиште на КП 2767/1, КП
2773/2, КП 2773/1, КП 2775/3, КО Кисела Вода 1, ДУП Расадник – Блокови 1, 2,
3 (измена и дополна), Општина Кисела Вода, се дефинира поставување на
паркиралиште согласно потребите на О.Кисела Вода, како инвеститор на
истата, на КП 2767/1, КП 2773/2, КП2773/1, КП 2775/3, КО Кисела Вода 1, во
рамки на источниот дел од парцелата и е со следните параметри:
• 100 паркинг места (вкупно)
• Макс. висина од 3,00/5,00м во однос на тротоар се одредува:
-кота на тротоар +0.00м
-кота на нулта точка во однос на нивелетата на тротоар е +0.00
Со Програмата се предвидуваат градби кои не се предвидени со
урбанистички план односно Урбанистичко планска документација, изградба на
модуларно монтажно-демонтажно паркиралиште од поцинкована челична
конструкција : Програмата содржи податоци за утврдена површина и висина
за поставување на времениот објект, како и видот на дејноста која ќе ја
извршува, а притоа не ја нарушува урбанистичката концепција и параметри на
веќе изградените објекти и простори и овозможува безбедно движење на сите
корисници.
Изработката на оваа Програма за изградба на јавно паркиралиште на КП
2767/1,
КП 2773/2, КП 2773/1, КП 2775/3, КО Кисела Вода 1, ДУП Расадник – Блокови
1, 2, 3 и 5 (измена и дополна), Општина Кисела Вода, е по барање на
Нарачателот Општина Кисела Вода, и истата е дел од потребната
документација за изведување на паркиралиште за кои е дадена можност да
се изготви истата.
Член 6
Микролокациски услови за спроведување на програмата за изградба на
јавно паркиралиште претставуваат извод од текстуалниот и графичкиот дел
на Програма за изградба на јавно паркиралиште на КП 2767/1, КП 2773/2, КП
2773/1, КП 2775/3, КО Кисела Вода 1, ДУП Расадник – Блокови 1, 2, 3 и 5
(измена и дополна), Општина Кисела Вода.
Член 7
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
во "Службен гласник на Општина Кисела Вода".
Број 09-7778/13
30 септември 2021 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на општина Кисела Вода
Дарио Шимиќ 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
58 став 1 алинеа 3 од Статутот на Општина Кисела Вода пречистен текст
(“Службен гласник на Општина Кисела Вода бр.1/2020), Градоначалникот на
Општина Кисела Вода, донесе
РЕШЕНИЕ
за објавување Одлука за исправка на техничка грешка ГП 1.29 од Детален
урбанистички план Реон Ј Четврт Ј10, со Одлука бр. 07-18/11 од 27.05.2014
година Службен Гласник на Општина Кисела Вода бр 4/2017
1.Се објавува Одлуката за исправка на техничка грешка ГП 1.29 од
Детален урбанистички план Реон Ј Четврт Ј10, со Одлука бр. 07-18/11 од
27.05.2014 година Службен Гласник на Општина Кисела Вода бр 4/2017,
донесена на Педесет и шестата пленарна седница на Советот на Општина
Кисела Вода, одржана на 30 септември 2021 година.
2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се
објави во „Службен гласник на Општина Кисела Вода“.

Број 08-8103/12
04.10.2021 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Кисела Вода
Филип Темелковски с.р.
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Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Урбанистичко планирање
(„Службен весник на РМ“, број 32/2020) и Врз основа на член 22 став 1 и член
36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ„ бр.5/02), како
и член 34 од Статутот на Општина Кисела Вода пречистен текст (“Службен
гласник на Општина Кисела Вода„ бр.1/2020) Советот на Општина Кисела
Вода на Педесет и шестата пленарна седница, одржана на 30 септември 2021
година, донесе
ОДЛУКА ЗА ИСПРАВКА НА ТЕХНИЧКА ГРЕШКА
ГП 1.29 од
Детален урбанистички план Реон Ј Четврт Ј10,
со Одлука бр. 07-18/11 од 27.05.2014 година Службен Гласник
на Општина Кисела Вода бр 4/2017
Член 1
Со оваа одлука се врши исправка на техничка грешка ГП 1.29 од Детален
урбанистички план Реон Ј Четврт Ј10 Општина Кисела Вода, плански период
2013-2018 година, односно:
Исправката се однесува на нумеричките показатели за параметрите дадени
во текстуалниот , нумеричкиот и графичкиот дел, за градежната парцела: ГП
1.29 од Детален урбанистички план за Реон Ј, Четврт Ј10, Општина Кисела
Вода, плански период 2013-2018 година.
Техничката исправка се однесува на табеларниот приказ за ГП 1.29 од
Детален урбанистички план за Реон Ј, Четврт Ј10, Општина Кисела Вода,
плански период 2013-2018 година со тех. бр. 32/2013, за која не се усогласени
параметрите дадени во нумеричкиот дел и параметрите дадени во
графичкиот приказ на урбанистичкиот план. Во нумеричкиот дел од Планската
документација се менуваат следниве параметри:
-вo ред 34 (параметри за ГП 1.29), во колона 7 (Површина на градежна
парцела) бројот „658 m²“ се заменува со „619.86 m²“,
вo ред 34 (параметри за ГП 1.29), во колона 8 (Површина за градба)
бројот „352 m²“ се заменува со „307.37 m²“,
вo ред 34 (параметри за ГП 1.29) колона 9 (Вкупно изградена површина)
бројот
„2112m²“ се заменува со „1844.22m²“,
вo ред 34 (параметри за ГП 1.29) колона 11 (Процент на изграденост %)
бројот
„53.5%“ се заменува со „49.58%“.
вo ред 34 (параметри за ГП 1.29) колона 12 (Коефициент на
искористеност) бројот „3.21“ се заменува со „2.97“.
вo ред 48 (Вкупно) колона 7 (Површина на градежна парцела) бројот
„22612m²“ се заменува со „22575.86m²“,
вo ред 48 (Вкупно) колона 8 (Површина за градба) бројот „11121m²“ се
заменува со „11076.37m²“,
вo ред 48 (Вкупно) колона 9 (Вкупно изградена површина) бројот
„52024m²“ се заменува со „51754.22m²“,
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вo ред 48 (Вкупно) колона 11 (Процент на изграденост) бројот „49,2%“
се заменува со „49,06%“.
вo ред 48 (Вкупно) колона 12 (Коефициент на искористеност) бројот
„2,30%“ се заменува со „2,29%“.
Нумеричките показатели не соодветствуваат со графичките прилози, односно
според графичките прилози вкупната површината на градежни парцели
изнесува „22575.86 m²“ и вкупната површина за градби изнесува „11076.37
m²“, а во табелите со нумерички показатели за истата е наведено дека
вкупната површината на градежни парцели изнесува „22612 m²“ и вкупната
површина за градби изнесува „11121 m²“. Со измената се менува вкупно
изградената површина за Блок 1, вкупниот процентот на изграденост за Блок
1 и вкупниот коефициентот на искористеност за Блок 1.
Член 2
Техничката исправка е изработена согласно одредбите на член 36 од
Законот за урбанистичко планирање („Службен весник на РМ“, број 32/2020),
каде во став (2) стои дека - Техничка исправка може да се врши само поради
грешка што настанала во процесот на изработување и донесување на планот,
грешка во техничкото исцртување, испишување и опремување на планот, која
предизвикува
неусогласеност,
двосмисленост
или
меѓусебна
спротивставеност на параметри во графичкиот приказ, текстуалниот дел и
нумеричкиот дел на урбанистичкиот план или неконсеквентно изостанување
на податоци за поединечни градежни парцели што се уредени за сите други,
односно што се согласни со задолжителната содржина на урбанистичките
планови, како и други проблеми во спроведувањето на планот.
Член 3
Исправката се однесува на неусогласеност на параметрите во
графичкиот приказ, текстуалниот дел и нумеричкиот дел на урбанистичкиот
план за параметрите дадени во текстуалниот , нумеричкиот и графичкиот дел,
за ГП 1.29 од Детален урбанистички план за Реон Ј, Четврт Ј10, Општина
Кисела Вода, плански период 2013-2018 година , притоа утврдено е дека
податоците во табеларниот приказ за градежна парцела ГП 1.29, не се
поклопуваат со градежната парцела ГП 1.29 на планската документација, што
значи неусогласеност со табеларниот приказ и текстуалниот дел.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
во "Службен гласник на Општина Кисела Вода".
Број 09-7778/14
30 септември 2021 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на општина Кисела Вода
Дарио Шимиќ 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
58 став 1 алинеа 3 од Статутот на Општина Кисела Вода пречистен текст
(“Службен гласник на Општина Кисела Вода бр.1/2020), Градоначалникот на
Општина Кисела Вода, донесе
РЕШЕНИЕ
за објавување Одлука за исправка на техничка грешка ГП 1.30 од Детален
урбанистички план Реон Ј Четврт Ј10, со Одлука бр. 07-18/11 од 27.05.2014
година Службен Гласник на Општина Кисела Вода бр 4/2017
1.Се објавува Одлука за исправка на техничка грешка ГП 1.30 од
Детален урбанистички план Реон Ј Четврт Ј10, со Одлука бр. 07-18/11 од
27.05.2014 година Службен Гласник на Општина Кисела Вода бр 4/2017,
донесена на Педесет и шестата пленарна седница на Советот на Општина
Кисела Вода, одржана на 30 септември 2021 година.
2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се
објави во „Службен гласник на Општина Кисела Вода“.

Број 08-8103/13
04.10.2021 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Кисела Вода
Филип Темелковски с.р.
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Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Урбанистичко планирање
(„Службен весник на РМ“, број 32/2020) и Врз основа на член 22 став 1 и член
36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ„ бр.5/02), како
и член 34 од Статутот на Општина Кисела Вода пречистен текст (“Службен
гласник на Општина Кисела Вода„ бр.1/2020) Советот на Општина Кисела
Вода на Педесет и шестата пленарна седница одржана на 30 септември 2021
година, донесе
ОДЛУКА ЗА ИСПРАВКА НА ТЕХНИЧКА ГРЕШКА
ГП 1.30 од
Детален урбанистички план Реон Ј Четврт Ј10,
со Одлука бр. 07-18/11 од 27.05.2014 година Службен Гласник
на Општина Кисела Вода бр 4/2017
Член 1
Со оваа одлука се врши исправка на техничка грешка ГП 1.30 од
Детален урбанистички план Реон Ј Четврт Ј10 Општина Кисела Вода, плански
период 2013-2018 година, односно:
Исправката се однесува на нумеричките показатели за параметрите дадени
во текстуалниот , нумеричкиот и графичкиот дел, за градежната парцела: ГП
1.30 од Детален урбанистички план за Реон Ј, Четврт Ј10, Општина Кисела
Вода, плански период 2013-2018 година.
Техничката исправка се однесува на табеларниот приказ за ГП 1.30 од
Детален урбанистички план за Реон Ј, Четврт Ј10, Општина Кисела Вода,
плански период 2013-2018 година со тех. бр. 32/2013, за која не се усогласени
параметрите дадени во нумеричкиот дел и параметрите дадени во
графичкиот приказ на урбанистичкиот план. Во нумеричкиот дел од Планската
документација се менуваат следниве параметри:
вo ред 35 (параметри за ГП 1.30), во колона 7 (Површина на градежна
парцела) бројот „482 m²“ се заменува со „459,92 m²“,
вo ред 35 (параметри за ГП 1.30), во колона 8 (Површина за градба)
бројот „309 m²“ се заменува со „280,06 m²“,
вo ред 35 (параметри за ГП 1.30) колона 9 (Вкупно изградена површина)
бројот
„1854m²“ се заменува со „1680,36m²“,
вo ред 35 (параметри за ГП 1.30) колона 11 (Процент на изграденост %)
бројот
„64,2%“ се заменува со „60,89%“.
вo ред 35 (параметри за ГП 1.30) колона 12 (Коефициент на
искористеност) бројот „3,85“ се заменува со „3,65“.
вo ред 48 (Вкупно) колона 7 (Површина на градежна парцела) бројот
„22612m²“ се заменува со „22591,92m²“,
вo ред 48 (Вкупно) колона 8 (Површина за градба) бројот „11121m²“ се
заменува со „11092,06m²“,
вo ред 48 (Вкупно) колона 9 (Вкупно изградена површина) бројот
„52024m²“ се заменува со „51848,36m²“,
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вo ред 48 (Вкупно) колона 11 (Процент на изграденост) бројот „49,2%“
се заменува со „49,1%“.
вo ред 48 (Вкупно) колона 12 (Коефициент на искористеност) бројот
„2,30%“ се заменува со „2,29%“.
Нумеричките показатели не соодветствуваат со графичките прилози, односно
според графичките прилози вкупната површината на градежни парцели
изнесува „22591,92 m²“ и вкупната површина за градби изнесува „11092,06
m²“, а во табелите со нумерички показатели за истата е наведено дека
вкупната површината на градежни парцели изнесува „22612 m²“ и вкупната
површина за градби изнесува „11121 m²“. Со измената се менува вкупно
изградената површина за Блок 1, вкупниот процентот на изграденост за Блок
1 и вкупниот коефициентот на искористеност за Блок 1.
Член 2
Техничката исправка е изработена согласно одредбите на член 36 од
Законот за урбанистичко планирање („Службен весник на РМ“, број 32/2020),
каде во став (2) стои дека - Техничка исправка може да се врши само поради
грешка што настанала во процесот на изработување и донесување на планот,
грешка во техничкото исцртување, испишување и опремување на планот, која
предизвикува
неусогласеност,
двосмисленост
или
меѓусебна
спротивставеност на параметри во графичкиот приказ, текстуалниот дел и
нумеричкиот дел на урбанистичкиот план или неконсеквентно изостанување
на податоци за поединечни градежни парцели што се уредени за сите други,
односно што се согласни со задолжителната содржина на урбанистичките
планови, како и други проблеми во спроведувањето на планот.
Член 3
Исправката се однесува на неусогласеност на параметрите во
графичкиот приказ, текстуалниот дел и нумеричкиот дел на урбанистичкиот
план за параметрите дадени во текстуалниот , нумеричкиот и графичкиот дел,
за ГП 1.30 од Детален урбанистички план за Реон Ј, Четврт Ј10, Општина
Кисела Вода, плански период 2013-2018 година , притоа утврдено е дека
податоците во табеларниот приказ за градежна парцела ГП 1.30, не се
поклопуваат со градежната парцела ГП 1.30 на планската документација, што
значи неусогласеност со табеларниот приказ и текстуалниот дел.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
во "Службен гласник на Општина Кисела Вода".
Број 09-7778/15
30 септември 2021 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на општина Кисела Вода
Дарио Шимиќ с.р.
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С О Д Р Ж И Н А:
1.Заклучок за усвојување на Годишен извештај за работа на ЈДГ ,,8
Март,, на Општина Кисела Вода во Град Скопје за учебната 2020/2021 година;
2. Заклучок за усвојување на Годишна Програма за работата на ЈДГ ,,8
Март,, на Општина Кисела Вода во Град Скопје за учебната 2021/2022
година;
3.Заклучок за усвојување на Годишен извештај за работа на ЈДГ
,,Весели Цветови,, на Општина Кисела Вода во Град Скопје за учебната
2020/2021 година;
4. Заклучок за усвојување на Годишна Програма за работата на ЈДГ
,,Весели Цветови,, на Општина Кисела Вода во Град Скопје за учебната
2021/2022 година;
5.Одлука за усогласување на Одлука за основање на Центар за развој
на Скопски плански регион број 07-9201/5 од 18.12.2007 година;
6.Одлука за основање на Центар за развој на Скопски плански регион
(ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ);
7.Одлука за исправка на техничка грешка ГП 22.15 од Детален
урбанистички план н.Драчево МЗ 71-Источен дел Б, со Одлука бр. 07-92/2 од
16.10.2002 година Службен Гласник на Град Скопје бр. 11/2002;
8.Одлука за давање на користење, одржување и управување на
објектот во нас. Драчево КО Драчево 1 на КП 8238 во општина Кисела Вода
на Јавната детска градинка “8-ми Март” на општина Кисела Вода во град
Скопје;
9.Одлука за проширување на програмите за вршење на дејноста на
Јавната детска градинка “8ми Март” на општина Кисела Вода во град Скопје
во објект во нас. Драчево КО Драчево 1 на КП 8238 во општина Кисела Вода;
10.Одлука за отпочнување со работа и вршење на дејноста на новиот
објект „Пеперутка 3” на локација на ул. „ Пристапна улица 1 “ во нас. Драчево
кој ќе функционира во состав на Јавната детска градинка “8-ми Март” на
општина Кисела Вода во град Скопје;
11.Одлука за одобрување на Програмата за изградба на јавно
паркиралиште,КП 2767/1 ,КП 2773/2,КП 2773/1,КП 2775/3,КО КИСЕЛА ВОДА 1,
ДУП Расадник – блокови 1,2,3 и 5 (измена и дополна ) Општина Кисела Вода;
12.Одлука за исправка на техничка грешка ГП 1.29 од Детален
урбанистички план Реон Ј Четврт Ј10, со Одлука бр. 07-18/11 од 27.05.2014
година Службен Гласник на Општина Кисела Вода бр 4/2017;
13.Одлука за исправка на техничка грешка ГП 1.30 од Детален
урбанистички план Реон Ј Четврт Ј10, со Одлука бр. 07-18/11 од 27.05.2014
година Службен Гласник на Општина Кисела Вода бр 4/2017;
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