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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 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
за објавување Заклучок за усвојување на Квартални извештаи К1,К2 и К3 за 
првиот квартал од 2021 година – К1-квартален извештај за извршување на 

Буџетот на Општина Кисела Вода за  извештајниот период (кумулативно) за 
квартал од 01.01.2021 година до 31.03.2021 година; -К2-квартален извештај за 

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

јавните претпријатија основани од општините 
 

1.Се објавува Заклучокот за усвојување на Кварталните извештаи К1,К2 
и К3 за првиот квартал од 2021 година – К1-квартален извештај за 
извршување на Буџетот на Општина Кисела Вода за  извештајниот период 
(кумулативно) за квартал од 01.01.2021 година до 31.03.2021 година; -К2-
квартален извештај за достасани ненамирени обврски на Општина Кисела 
Вода, -К3-квартален извештај за промените на состојбата за секое 
задолжување на општините и јавните претпријатија основани од општините, 
усвоен на Педесет и втората пленарна седница на Советот на Општина 
Кисела Вода, одржана на 17 јуни 2021 година. 
 

2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се 
објави во „Службен гласник на Општина Кисела Вода“. 
 
 
 
  
Број 08-5198/1                                             ГРАДОНАЧАЛНИК 
21.06.2021 година                                                на Општина Кисела Вода  
С к о п ј е                      Филип Темелковски с.р. 
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__________________________________________________________________________________ 

 

  

 
Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа (,,Службен 

весник на Република Македонија,,бр.5/02), член 112 од Статутот на Општина 
Кисела Вода Статутот  на Општина Кисела Вода пречистен текст (“Службен 
гласник на Општина Кисела Вода бр.1/2020) а во врска со член 32 став 2 од 
Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа (,,Службен 
весник на Република Македонија,, бр.61/04, 96/04 и 67/07) расправајќи по 
Кварталните извештаи К1,К2 и К3 за првиот квартал од 2021 година – К1-
квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Кисела Вода за  
извештајниот период (кумулативно) за квартал од 01.01.2021 година до 
31.03.2021 година; -К2-квартален извештај за достасани ненамирени обврски 
на Општина Кисела Вода, -К3-квартален извештај за промените на состојбата 
за секое задолжување на општините и јавните претпријатија основани од 
општините, Советот на Општина Кисела Вода на Педесет и втората пленарна 
седница одржана на 17 јуни 2021 година, донесе 
 
     З А К Л У Ч О К 

 за усвојување на Квартални извештаи К1,К2 и К3 за првиот квартал од 2021 
година – К1-квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина 

Кисела Вода за  извештајниот период (кумулативно) за квартал од 01.01.2021 
година до 31.03.2021 година; -К2-квартален извештај за достасани 

ненамирени обврски на Општина Кисела Вода, -К3-квартален извештај за 
промените на состојбата за секое задолжување на општините и јавните 

претпријатија основани од општините 
 
 
1.Се усвојуваат Кварталните извештаи К1,К2 и К3 за првиот квартал од 

2021 година – К1-квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина 
Кисела Вода за  извештајниот период (кумулативно) за квартал од 01.01.2021 
година до 31.03.2021 година; -К2-квартален извештај за достасани 
ненамирени обврски на Општина Кисела Вода, -К3-квартален извештај за 
промените на состојбата за секое задолжување на општините и јавните 
претпријатија основани од општините. 
 
 2.Заклучокот да се достави до Градоначалникот на Општина Кисела Вода и 
Секторот за финансиски прашања. 
  
 3.Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
,,Службен гласник на Општина Кисела Вода,,. 
 

Број 09-4940/3                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ 

17 јуни 2021 година                     на Совет на Општина Кисела Вода 

С к о п ј е                                                                               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 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
за објавување Решение за именување на членови на Управниот одбор  

на јавна општинска установа „ ДОМ НА КУЛТУРА КВК“ Скопје 
 
 

1.Се објавува Решението за именување на членови на Управниот 
одбор на јавна општинска установа „ ДОМ НА КУЛТУРА КВК“ Скопје, донесено 
на Педесет и втората пленарна седница на Советот на Општина Кисела Вода, 
одржана на 17 јуни 2021 година. 
 

2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се 
објави во „Службен гласник на Општина Кисела Вода“. 
 
 
 
   
Број 08-5198/2                                             ГРАДОНАЧАЛНИК 
21.06.2021 година                                                на Општина Кисела Вода  
С к о п ј е                      Филип Темелковски с.р. 
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__________________________________________________________________________________ 

 

  

 
Врз основа на член 36 став 1, точка 5 од Законот за локална 

самоуправа (,,Службен весник на Р.М,, бр.05/02) и член 35 и член 38 од Закон 
за културата (Сл.весник на Р.М. бр. 31/1998, 49/2003, 82/2005, 24/2007, 
116/2010, 47/2011, 51/2011, 136/2012, 23/2013, 187/2013, 44/2014, 61/2015, 
154/2015 и 39/2016), член 34, став 1 точка 19 и член 114, став 2 од Статутот на 
Општина Кисела Вода (,,Службен гласник на Општина Кисела Вода,, 
бр.01/2020),  член 13 од Одлуката за основање на јавна општинска установа 
„ДОМ НА КУЛТУРА КВК“ Скопје ( Сл.Гласник на Општина Кисела Вода бр. 
05/2016), Советот на Општина Кисела Вода на Педесет и втората пленарна 
седница одржана на 17 јуни 2021 година, донесе 

 
 

РЕШЕНИЕ 
за именување на членови на Управниот одбор на јавна општинска установа 

 „ ДОМ НА КУЛТУРА КВК“ Скопје 
  

1.За членови во Управниот одбор на јавна општинска установа „ДОМ 
НА КУЛТУРА КВК“ Скопје, се именуваат: 

 
-Гоце Стевковски 
-Ѓорѓи Ризески 
-Роберт Ристов 
-Симон Тошанов 
 
2.Членовите на управниот одбор од своите редови избираат 

претседател. 
 
3.Со донесување на ова Решение престанува да важи Решението за 

именување на членови на Управниот одбор на јавна општинска установа „ 
ДОМ НА КУЛТУРА КВК“ Скопје бр.09-7903/23 од 28.09.2016 година и Решение 
за измени и дополнување на Решението за именување на членови на 
Управниот одбор на јавна општинска установа „ ДОМ НА КУЛТУРА КВК“ 
Скопје бр. 09 – 10282/5 од 22.12.2016 година. 

 
4.Мандатот на претседателот и  членовите  трае 4 (четири) години. 
 
5.Ова Решение влегува во сила од денот на донесувањето,а ќе се 

објави во „Службен гласник на Општина Кисела Вода“. 
 
 
Број 09-4940/4                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ 

17 јуни 2021 година                      на Совет на Општина Кисела Вода 

С к о п ј е                                                                              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 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
за објавување Одлука за исправка на техничка грешка за ГП 11.13 од Детален 
урбанистички план за Градска четврт Ј 20 блок 07, со Одлука бр. 09-2838/18 

од 11.04.2017, Службен Гласник на Општина Кисела Вода бр. 4/2017 
 

1.Се објавува Одлуката за исправка на техничка грешка за ГП 11.13 од 
Детален урбанистички план за Градска четврт Ј 20 блок 07, со Одлука бр. 09-
2838/18 од 11.04.2017, Службен Гласник на Општина Кисела Вода бр. 4/2017, 
донесена на Педесет и втората пленарна седница на Советот на Општина 
Кисела Вода, одржана на 17 јуни 2021 година. 
 

2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се 
објави во „Службен гласник на Општина Кисела Вода“. 
 
 
 
   
Број 08-5198/3                                             ГРАДОНАЧАЛНИК 
21.06.2021 година                                                на Општина Кисела Вода  
С к о п ј е                      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 втората пленарна седница, одржана на 17 јуни 2021 
година, донесе  

 
 

ОДЛУКА ЗА ИСПРАВКА НА ТЕХНИЧКА ГРЕШКА 
ГП 11.13 од 

Детален урбанистички план Градска четврт Ј 20 блок 07, 
со Одлука бр. 09-2838/18 од 11.04.2017 година Службен Гласник 

на Општина Кисела Вода бр 4/2017 
 

Член 1 
 

Со оваа одлука се врши исправка на техничка грешка ГП 11.13 од Детален 
урбанистички план Градска четврт Ј 20, блок 07, Општина Кисела Вода, 
плански период 2014-2019 година, односно: 
Во текстуалниот дел од Планска документација на Деталниот Урбанистички 
план за Блок Ј 20.07, Четврт Ј20, Реон Ј, Општина Кисела Вода, плански 
период 2014-2019, Тех.бр.462/14, Датум на изработка 03.2017 год. (донесен со 
Одлука бр. 09-2838/18 од 11.04.2017 год.), во точка 3.1.10 “Нумерички 
показатели” на страна 179, во табелата за Дел 11, 13 ред, колона 8 (вкупно 
изградена површина) бројот “1181м²” се заменува со бројот “1475м²”, колона 
12 (коефициент на искористеност) бројот “1.64” се заменува со бројот “2.05”, 
14 ред, колона 8 (вкупно изградена површина) бројот “11961м²” се заменува 
со бројот “12253м²”, 17 ред, колона 8 (вкупно изградена површина) бројот 
“11961м²” се заменува со бројот “12253м²”и 17 ред колона 12 (коефициент на 
искористеност) бројот “1.17” се заменува со бројот “1.20”.  
Во делот “Билансни показатели” за плански опфат за ДУП за Блок Ј 20.07, 
Четврт Ј 20, Реон Ј, Општина Кисела Вода” на страна 183, 2 ред, колона 2, 
бројот “206839м²” се заменува со бројот “207133м²”.  
Во графичкиот прилог “Синтезен план” во размер 1 : 1000, лист бр. 4, во 
табелата  за Нумерички показатели за Дел 11, 13 ред, колона 8 (вкупно 
изградена површина) бројот “1181м²” се заменува со бројот “1475м²”, колона 
12 (коефициент на искористеност) бројот “1.64” се заменува со бројот “2.05”, 
14 ред, колона 8 (вкупно изградена површина) бројот “11961м²” се заменува 
со бројот “12253м²”, 17 ред, колона 8 (вкупно изградена површина) бројот 
“11961м²” се заменува со бројот “12253м²”и 17 ред колона 12 (коефициент на 
искористеност) бројот “1.17” се заменува со бројот “1.20”. 
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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 основната класа на намена, компатибилни намени, вкупна изградена 
површина и коефициент на искористеност за ГП 11.13 од Детален 
урбанистички план Градска четврт Ј 20, блок 07, Општина Кисела Вода, 
плански период 2014-2019 година, притоа утврдено е дека податоците во 
табеларниот приказ за градежна парцела ГП 11.13, не се поклопуваат со 
градежната парцела ГП 11.13 на планската документација, што значи 
неусогласеност со табеларниот приказ и текстуалниот дел. 
Исправката се однесува на нумеричките показатели за основната класа на 
намена, компатибилни намени, вкупна изградена површина и коефициент на 
искористеност за 
градежната парцела: ГП 11.13 од Детален урбанистички план Градска четврт 
Ј 20, блок 07, 
Општина Кисела Вода, плански период 2014-2019 година . 
Со техничката исправка се врши усогласување на основната класа на намена, 
компатибилни намени, вкупна изградена површина и коефициент на 
искористеноство табеларниот приказ со основната класа на намена, 
компатибилни намени, вкупна изградена површина и коефициент на 
искористеност од графичките прилози.    

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето,а ќе се објави 

во „Службен гласник на Општина Кисела Вода“. 
 

Број 09-4940/5                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ 

17 јуни 2021 година                                       на Совет на Општина Кисела Вода 

С к о п ј е                                                                              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 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
за објавување Одлука за исправка на техничка грешка за ГП 3.32 (во Блок 2) 

од Детален урбанистички план за Градска четврт Ј 20 блок 07, 
со Одлука бр. 09-2838/18 од 11.04.2017, 

Службен Гласник на Општина Кисела Вода бр. 4/2017 
 
 
 

1.Се објавува Одлуката за исправка на техничка грешка за ГП 3.32 (во 
Блок 2) од Детален урбанистички план за Градска четврт Ј 20 блок 07, со 
Одлука бр. 09-2838/18 од 11.04.2017, Службен Гласник на Општина Кисела 
Вода бр. 4/2017, Службен Гласник на Општина Кисела Вода бр. 4/2017, 
донесена на Педесет и втората пленарна седница на Советот на Општина 
Кисела Вода, одржана на 17 јуни 2021 година. 
 

2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се 
објави во „Службен гласник на Општина Кисела Вода“. 
 
 
 
 
Број 08-5198/4                                             ГРАДОНАЧАЛНИК 
21.06.2021 година                                                на Општина Кисела Вода  
С к о п ј е                      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 втората пленарна седница, одржана на 17 јуни 2021 
година, донесе  

 
 

ОДЛУКА ЗА ИСПРАВКА НА ТЕХНИЧКА ГРЕШКА 
ГП 3.32 (во Блок 2) од  

Детален урбанистички план Градска четврт Ј 20 блок 07, 
со Одлука бр. 09-2838/18 од 11.04.2017 година Службен Гласник 

на Општина Кисела Вода бр 4/2017 
 

Член 1 
 

Со оваа одлука се врши исправка на техничка грешка ГП 3.32 (во блок 2) од  
Детален урбанистички план Градска четврт Ј 20 блок 07, Општина Кисела 
Вода, плански период 2014-2019 година: 
 
Предмет на техничката исправка е промена на нумеричкиот индекс во 
графичкиот дел од Планската документација во Детален Урбанистички план 
за Блок Ј 20.07, Четврт Ј20, Реон Ј, Општина Кисела Вода, плански период 
2014-2019, Тех.бр.462/14, Датум на изработка 03.2017 год. (донесен со 
Одлука бр. 09-2838/18 од 11.04.2017 год.)  ,односно: 
1. Во Графичкиот прилог “Сообраќаен, нивелациски план и инфраструктура” 
во размер 1 : 1000, лист бр. 3, нумеричкиот индекс “3.32” се заменува со 
нумерички индекс “2.32”. 
2. Во Графичкиот прилог “Синтезен план” во размер 1 : 1000, лист бр. 4, 
нумеричкиот индекс “3.32” се заменува со нумерички индекс “2.32”. 
 
 

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. 
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Член 3 

 
Исправката се однесува на неусогласеност на параметрите на нумеричкиот 
индекс прикажан во графичките прилози со нумеричкиот индекс во табелите 
на нумеричките показатели и посебните услови за изградба. Нумеричкиот 
индекс во графичкиот прилог не соодведствува со нумеричкиот индекс 
прикажан во табелите од нумеричките показатели и посебните услови за 
изградба, односно нумеричкиот индекс според табелите на нумеричките 
показатели и посебните услови за изградба е ГП 2.32 од Детален 
урбанистички план Градска четврт Ј 20 блок 07, Општина Кисела Вода, 
плански период 2014-2019 година,  а во графичкиот прилог истата е ГП 3.32 
од Детален урбанистички план Градска четврт Ј 20 блок 07, Општина Кисела 
Вода, плански период 2014-2019 година. 
 
Со техничката исправка се врши усогласување на нумеричкиот индекс 
прикажан во графичките прилози со нумеричкиот индекс во табелите на 
нумеричките показатели и посебните услови за изградба. 
 
 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето,а ќе се објави 

во „Службен гласник на Општина Кисела Вода“. 
 
 

Број 09-4940/6                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ 

17 јуни 2021 година                     на Совет на Општина Кисела Вода 

С к о п ј е                                                                              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 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
за објавување Одлука за формирање на Партиципативно тело од областа на 

урбанизмот на Општина Кисела Вода 
 
 

1.Се објавува Одлуката за формирање на Партиципативно тело од 
областа на урбанизмот на Општина Кисела Вода, донесена на Педесет и 
втората пленарна седница на Советот на Општина Кисела Вода, одржана на 
17 јуни 2021 година. 
 

2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се 
објави во „Службен гласник на Општина Кисела Вода“. 
 
 
 
   
Број 08-5198/5                                             ГРАДОНАЧАЛНИК 
21.06.2021 година                                                на Општина Кисела Вода  
С к о п ј е                      Филип Темелковски с.р. 
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Врз основа на член 46 од Законот за урбанистичко планирање 

(''Службен весник на РСМ'' бр.32/20), член 62 став (1) од Законот за локалната 
самоуправа (''Службен весник на РМ'' бр.5/02), член 34 став 1 точка 42 Од 
Статутот на Општина Кисела Вода пречистен текст (Сл.Гласник бр.1/2020 
година), член 41 став 2 од Деловникот на Советот на Општина Кисела Вода 
(Сл.Гласник на град Скопје бр. 10/2005 година) Советот на Општина Кисела 
Вода на Педесет и втората пленарна седница, одржана на 17 јуни 2021 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ПАРТИЦИПАТИВНО 
ТЕЛО ОД ОБЛАСТА НА УРБАНИЗМОТ НА 

ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА  
 
 

Член 1 
 Со оваа одлука се формира партиципативно тело од областа на урбанизмот 
како посебно тело на Општина Кисела Вода (во понатамошниот текст: 
партиципативно тело) и се утвдува неговата надлежност и состав. 

 
Член 2 

Партиципативно тело од членот 1 на оваа одлука се формира заради 
обезбедување на инклузивност, партиципативност и јавност во процесот на 
урбанистичкото планирање и истото ги претставува сите различни интереси и 
интересни групи во локалната заедница и ги пренесува ставовите, мислењата 
и потребите на граѓаните и правните лица, ги следи состојбите во 
планирањето преку давање иницијативи, насоки и сугестии за изготвување на 
плански решенија и во постапката за изработување и донесување на 
плановите ги разгледува планските програми и планските решенија на 
урбанистичките планови во нивната работна верзија. 
 

Член 3 
Партиципативно тело се состои од 15 (петнаесет) члена, и тоа: 
 

- Гоце Станкоски - комисија за урбанизам на општина Кисела Вода; 
- Лидија Андреевска - комисија за урбанизам на општина Кисела Вода; 
- Валентина Вељановска - комисија за урбанизам на општина Кисела Вода; 
- Ивана Зафировски - комисија за урбанизам на општина Кисела Вода; 
- Гордана Сиљаноска - комисија за урбанизам на општина Кисела Вода; 
- Сандра Ангелов(Смилевска)-комисија за урбанизам на општина Кисела 

Вода; 
- Јана Јосифоска - комисија за урбанизам на општина Кисела Вода; 
- Бојан Николовски - претставник од УЗ К.Вода,УЗ расадник,УЗ 11 Октомври 

згради 
- Александар Иванов - претставник од МЗ Усје 
- Венцислав Стефановски - претставник од УЗ Пржино 
- Вања Трајковски - претставник од МЗ Припор 
- Мирослав Ниотис - претставник од УЗ Црниче 
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- Методи Коцев                     - претставник од УЗ Драчево 
- Тони Саздовски             -  претставник од здружение на граѓани; и 
- *стручно лице             -  вработено во правното лице што го изработува 

          урбанистичкиот план предмет на расправа. 
 

 
Член 4 

 Мандатот на членовите на партиципативното тело е 4 (четири) години од 
денот на влегување во сила на оваа одлука. 

 
Член 5 

 Начинот на работата на партиципативното тело се уредува со Деловник за 
работа на партиципативното тело од областа на урбанизмот на Општина 
Кисела Вода, што го донесува Советот на Општина Кисела Вода. 

 
Член 6 

 Партиципативното тело од своите редови избира претседател и заменик 
претседател во постапка утврдена со Деловник за работа на 
партиципативното тело од областа на урбанизмот на Општина Кисела Вода. 
 

 
Член 7 

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето,а ќе се објави 
во „Службен гласник на Општина Кисела Вода“. 

 
 

Број 09-4940/7                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ 

17 јуни 2021 година                     на Совет на Општина Кисела Вода 

С к о п ј е                                                                              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 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
за објавување Одлука за усвојување на документ 

 УРБАНИСТИЧКА РЕВИЗИЈА за Општина Кисела Вода 
 
 

1.Се објавува Одлуката за усвојување на документ УРБАНИСТИЧКА 
РЕВИЗИЈА за Општина Кисела Вода, донесена на Педесет и втората 
пленарна седница на Советот на Општина Кисела Вода, одржана на 17 јуни 
2021 година. 

 
2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се 

објави во „Службен гласник на Општина Кисела Вода“. 
 
 
 
   
Број 08-5198/6                                             ГРАДОНАЧАЛНИК 
21.06.2021 година                                                на Општина Кисела Вода  
С к о п ј е                      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), 
Советот на Општина Кисела Вода  на Педесет и втората пленарна седницата 
одржана на 17 јуни 2021 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
за усвојување на документ УРБАНИСТИЧКА РЕВИЗИЈА за  

Општина Кисела Вода  
 

 
Член 1 

 
Со оваа одлука се усвојува документот УРБАНИСТИЧКА РЕВИЗИЈА за 

Општина Кисела Вода.  
 

Член 2 
 

Општина Кисела Вода со алатката за урбанистичката ревизија доби 
податоци за целата територија на општината и состојбите кои се случуваат на 
терен. Се направи проценка за приоритети на делување на целата територија 
и начин за нивно подобрувавење со помош на финансиската слика. 
 

Член 3 
 

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

во "Службен гласник на Општина Кисела Вода".  

 

 
 
Број 09-4940/8                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ 

17 јуни 2021 година                     на Совет на Општина Кисела Вода 

С к о п ј е                                                                              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 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
за објавување Одлука за меѓуопштинска соработка за вршење  

определени работи помеѓу Општина Кисела Вода и Општина Аеродром 
 

 
1.Се објавува Одлуката за меѓуопштинска соработка за вршење 

определени работи помеѓу Општина Кисела Вода и Општина Аеродром, 
донесена на Педесет и втората пленарна седница на Советот на Општина 
Кисела Вода, одржана на 17 јуни 2021 година. 

 
2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се 

објави во „Службен гласник на Општина Кисела Вода“. 
 
 
 
   
Број 08-5198/7                                             ГРАДОНАЧАЛНИК 
21.06.2021 година                                                на Општина Кисела Вода  
С к о п ј е                      Филип Темелковски с.р. 
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Врз основа на член 36, став 1, точка 1, член 62 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 05/2002) и член 
5, став 1; член 6; член 9, став 2, алинеја 2; од Законот за меѓуопштинска 
соработка („Службен весник на Република Македонија“ бр.79/09), Советот на 
Општина Кисела Вода на Педесет и втoрата пленарна седница одржана на 17 
јуни 2021 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

за меѓуопштинска соработка за вршење определени работи помеѓу Општина 
Кисела Вода и Општина Аеродром 

 
Член 1 

Со оваа одлука Советот на Општина Кисела Вода воспоставува 
меѓуопштинска соработка за вршење работи од областа на градежното 
земјиште од страна на Општина Кисела Вода за работно место Раководител 
на одделение за управување  со градежно земјиште и јавно наддавање на 
пола работно време (4 часа) за месеците јуни, јули и август 2021 година. 

Сите поединости во врска со меѓуопштинската соработка ќе бидат 
дефинирани во Договорот за меѓуопштинска соработка.  
  

Член 2 
Со цел остварување на меѓуопштинската соработка, средствата 

потребни за реализација на меѓуопштинската соработка, во висина и 
динамика ќе бидат утврдени во меѓусебно склучениот договор и истите ќе 
бидат предвидени во Буџетот на Општина Кисела Вода за 2021 година и 
Буџетот на Општина Аеродром за 2021 година. 

Член 3 
За реализација на оваа Одлука Градоначалникот на Општина Кисела 

Вода и Градоначалникот на Општина Аеродром ќе склучат договор во форма 
и содржина пропишана со Законот за меѓуопштинска соработка. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави 
во „Службен гласник на Општина Кисела Вода“. 
 
 
 
Број 09-4940/9                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ 

17 јуни 2021 година                      на Совет на Општина Кисела Вода 

С к о п ј е                                                                              Дарио Шимиќ с.р. 
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РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

                      ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА  
                     УП.бр.13-330 од 31.05.2021 год.             
                                        СКОПЈЕ 

 
               Градоначалникот на Општина Кисела Вода, Скопје врз основа на 
член 57 став 1 точка 22 и член 106 став 3 од Статутот на Општина Кисела 
Вода („Службен гласник на Град Скопје” бр.8/05 и „Службен гласник на 
Општина Кисела Вода“ бр. 13/06), а во врска со со член 84 и член 86 од 
Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република 
Македонија” бр.124/15  и бр.65/18) го донесе следното: 

Р  Е Ш  Е  Н  И  Е 
за објавување на јавна објава 

 
Согласно член 84 и член 86 од Законот за општата управна постапка („Службен весник 
на Република Македонија” бр. 124 од 2015 год.), да се изврши јавна објава  во дневен 
печат кој се дистрибуира на целата територија на Република Македонија, во текот на 
два последователни дена, на Општина Кисела Вода, поради неможност за уредна 
достава на известувања до сите непосредни соседи - сопственици на катастарски 
парцели кои граничат со КП 1232 и КП 1233 КО Кисела Вода 1, во Скопје, како и сите 
заинтересирани странки, дека на ден 16.04.2021 год. со УП.бр.13-330 е издадено 
Одобрение за градење на објект со намена домување во станбена зграда – А2 на КП 
1232 и КП 1233 КО Кисела Вода 1, објект од втора категорија, и заверен е Основен 
проект за станбена зграда – А2 на КП 1232 и КП 1233 КО Кисела Вода 1, во Скопје, со 
тех. број 01-4/2020 од Март 2020 год., изработен од Друштво за проектирање, 
инженеринг и консултантски услуги ОСНАП АРХИТЕКТИ ДООЕЛ Скопје. 
 

1. Ова решение да го изврши Сектор за урбанизам и просторно планирање, 
Одделение за Одделение за изводи и одобренија за градење.  

2. Ова решение влегува во сила со денот на неговото донесување. 
 

Изготвил,  
Сандра Ангелов, д.и.а.   
Контролирал 
Раководител на одделение 
Стојан Трајчев, д.г.и. 
Согласен 
Помошник раководител на сектор 
М-р Ивана Зафировски, д.и.а. 
Одобрил 
Раководител на сектор 
Гоце Станкоски, д.и.а.                         

       ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА 
                                   ГРАДОНАЧАЛНИК 

                                                                                             Филип Темелковски с.р.
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РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

                      ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА  
                     УП.бр.13-330 од 31.05.2021 год.             
                                        СКОПЈЕ 

 
ЈАВНА ОБЈАВА 

 
Општина Кисела Вода Скопје, Сектор за урбанизам и просторно 

планирање, Одделение за изводи и одобренија за градење, поради 
неможност за уредна достава на известувања до непосредни соседи за 
издавање на Одобрение за градење на објект со намена домување во 
станбена зграда – А2 на КП 1232 и КП 1233 КО Кисела Вода 1, објект од втора 
категорија, од Извод од план, Детален урбанистички план Реон Ј Четврт Ј10, 
заведен под бр. 13-2763/2 од 18.03.2020 година, ги известува сите непосредни 
соседи - сопственици на катастарски парцели кои граничат со КП 1232 и КП 
1233 КО Кисела Вода 1, во Скопје, како и сите заинтересирани странки, дека 
на ден 16.04.2021 год. со УП.бр.13-330 е издадено Одобрение за градење на 
објект со намена домување во станбена зграда – А2 на КП 1232 и КП 1233 КО 
Кисела Вода 1, објект од втора категорија на инвеститорите Друштво за 
производство, промет и услуги ТЕХНОГРУП ДООЕЛ Скопје, Друштво за 
производство, трговија и услуги БОМИНГ Оливер и др ДОО Експорт-
имппппорт Скопје, Ристо Магдинчев од Скопје, Елена Глигорова од Скопје и 
НАташа Апостолова од Скопје и заверен е Основен проект за станбена зграда 
– А2 на КП 1232 и КП 1233 КО Кисела Вода 1, во Скопје, со тех. број 01-4/2020 
од Март 2020 год., изработен од Друштво за проектирање, инженеринг и 
консултантски услуги ОСНАП АРХИТЕКТИ ДООЕЛ Скопје.  

Согласно чл. 62-а  точка 1 од Законот за градење („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.130/09, бр.124/10, бр.18/11, бр.36/11, бр.54/11, 
бр.13/12, бр.144/12, бр.25/13, бр.79/13, бр.137/13, бр.163/13, бр.27/14, 
бр.28/14, бр.42/14 бр.115/14, бр.149/14, бр.187/14, бр.44/15, бр.129/15, 
бр.217/15, бр.226/15, бр.30/16, бр.31/16, бр.39/16, бр.71/16, бр.132/16, 
бр.35/18, бр.64/18 и 168/18), заинтересираните странки можат да извршат 
увид во документацијата од управната постапка во барака 3, соба број 4, во 
Секторот за урбанизам и просторно планирање во Општина Кисела Вода - 
Скопје и тоа во вторник и четврток од 12-15 часот, во рок од 15 дена. 

Доколку не се јават или не назначат полномошник ќе сметаме дека е 
извршена уредна достава и евентуалните негативни последици кои можат да 
настанат ги сносат самите странки. 
 
 

ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА СКОПЈЕ 
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РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

                      ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА  
                   УП.бр.13-128 од 19.05.2021 год.             
                                СКОПЈЕ 

 
 

ЈАВНА ОБЈАВА 
Општина Кисела Вода Скопје, Сектор за урбанизам и просторно 

планирање, Одделение за изводи и одобренија за градење, согласно член 84 
од Законот за општатата управна постапка („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.124/2015), со јавна објава ги известува сите непосредни 
соседи кои граничат со КП 1156/15 и КП 1156/16, КО Кисела Вода 1  во Скопје 
односно сопствениците на КП 1156/1 КО Кисела Вода 1 запишани во Имотен 
лист бр. 36785, КП 1156/3 КО Кисела Вода 1 запишани во Имотен лист 
бр.30010, КП 6800/4 КО Кисела Вода 1 запишани во Имотен лист бр.30010, КП 
6800/1 КО Кисела Вода 1 запишани во Имотен лист бр.56303, како и сите 
заинтересирани странки, дека на ден 19.05.2021 година со УП.бр.13-128 е 
издадено Одобрение за градење на објект со намена станбена зграда (А2)  на  
КП 1156/15 и КП 1156/16, КО Кисела Вода 1, во Скопје, ГП 5.10.2, објект од 
втора категорија, на ул.„Христо Татарчев“ бр.бб во Скопје, по Детален 
урбанистички план Реон Ј, Четврт Ј 10, Одлука бр. 09-5970/15 од 31.08.2020 
год., Службен гласник на Општина Кисела Вода бр. 11/2020 год., на 
инвеститорот Друштво за градежништво и трговија КАТ КОСТОВ ДОО увоз-
извоз Скопје и заверен е Основен проект за изградба на станбена зграда (А2) 
на КП  1156/15 и КП 1156/16, КО Кисела Вода 1, во Скопје, со техн. број 20/20 
од ноември 2020 год., изработен од Друштво за проектирање и услуги ПЛАН 
ДИЗАЈН ДОО Скопје.  

Согласно чл. 62-а  точка 1 од Законот за градење („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.130/09, бр.124/10, бр.18/11, бр.36/11, бр.54/11, 
бр.13/12, бр.144/12, бр.25/13, бр.79/13, бр.137/13, бр.163/13, бр.27/14, 
бр.28/14, бр.42/14 бр.115/14, бр.149/14, бр.187/14, бр.44/15, бр.129/15, 
бр.217/15, бр.226/15, бр.30/16, бр.31/16, бр.39/16, бр.71/16, бр.132/16, 
бр.35/18, бр.64/18, 168/18 и 18/20), заинтересираните странки можат да 
извршат увид во документацијата од управната постапка во барака 3, соба 
број 4, во Секторот за урбанизам и просторно планирање во Општина Кисела 
Вода - Скопје и тоа во вторник и четврток од 12-15 часот, во рок од 15 дена. 

Доколку не се јават или не назначат полномошник ќе сметаме дека е 
извршена уредна достава и евентуалните негативни последици кои можат да 
настанат ги сносат самите странки. 

 
 

ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА СКОПЈЕ 
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С О Д Р Ж И Н А: 

 

1.Заклучок за усвојување Квартални извештаи К1,К2 и К3 за првиот 
квартал од 2021 година – К1-квартален извештај за извршување на Буџетот 
на Општина Кисела Вода за  извештајниот период (кумулативно) за квартал 
од 01.01.2021 година до 31.03.2021 година; -К2-квартален извештај за 
достасани ненамирени обврски на Општина Кисела Вода, -К3-квартален 
извештај за промените на состојбата за секое задолжување на општините и 
јавните претпријатија основани од општините; 

2.Решение за именување на членови на Управниот одбор на јавна 
општинска установа „ ДОМ НА КУЛТУРА КВК“ Скопје; 

3.Одлука за исправка на техничка грешка за ГП 11.13 од Детален 
урбанистички план за Градска четврт Ј 20 блок 07, со Одлука бр. 09-2838/18 
од 11.04.2017, Службен Гласник на Општина Кисела Вода бр. 4/2017; 

4.Одлука за исправка на техничка грешка за ГП 3.32 (во Блок 2) од 
Детален урбанистички план за Градска четврт Ј 20 блок 07, со Одлука бр. 09-
2838/18 од 11.04.2017, Службен Гласник на Општина Кисела Вода бр. 4/2017; 

5.Одлука за формирање на Партиципативно тело од областа на 
урбанизмот на Општина Кисела Вода; 

6.Одлука за усвојување на документ УРБАНИСТИЧКА РЕВИЗИЈА за 
Општина Кисела Вода; 
          7.Одлука за воспоставување меѓуопштинска сорботка за вршење 
пределени работи помеѓу Општина Кисела Вода и Општина Аеродром. 
          8.Јавна објава УП.бр.13-330 од 31.05.2021 година;  

                  9.Јавна објава УП.бр.13-128 од 19.05.2021 година;            
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