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 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (,,Службен 
весник на Република Македонија,, бр.5/2002) и член 57 став 1 алинеа 3 од Статутот на 
Општина Кисела Вода (,,Службен гласник на Град Скопје,, бр.8/05 и ,,Службен гласник на 
Општина Кисела Вода,, бр.13/06), Градоначалникот на Општина Кисела Вода, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување Одлука за утврдување правен статус на бесправен објект 
на КП 6248 КО Кисела Вода 1 за кое може да се изврши 

вклопување на објектот – ТС “с. Сопиште 4” во урбанистичко планска документација 

1.Се објавува Одлуката за утврдување правен статус на бесправен објект на КП 6248 
КО Кисела Вода 1 за кое може да се изврши вклопување на објектот – ТС “с. Сопиште 4” во 
урбанистичко планска документација, донесена на седницата на Советот на Општина Кисела 
Вода, одржана на 21.02.2013 година.

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

              Број 08-1426/1        ГРАДОНАЧАЛНИК
          22.02.2013 година           на Општина Кисела Вода
                 С к о п ј е        Марјан Ѓорчев с.р. 
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Врз основа на член 22 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник 
на РМ” бр. 5/02), член 34 од Статутот на Општина Кисела Вода (“Службен гласник на Град Скопје” 
бр. 8/05 и “Службен гласник на Општина Кисела Вода” бр. 13/2006) член 2 став 1  алинеја 5 и 
6 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација (Службен весник на РМ“ број 56/11и 162/2012), Советот на Општина Кисела Вода на 
Педесет и петтата пленарна седница одржана на 21 февруари 2013 година,  донесе 

О Д Л У К А
за утврдување правен статус на бесправен објект 

на КП 6248 КО Кисела Вода 1 за кое може да се изврши 
вклопување на објектот – ТС “с. Сопиште 4” во урбанистичко планска документација 

  

Член 1

Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект, број 13-3577/1 
од 21.05.2012 година од страна на Министерство за транспорт и врски на Република Македонија, а 
кое се однесува на објект со намена инфрастуктура – трафостаница (ТС) “с. Сопиште 4” кој лежи 
на КП 6248 КО Кисела Вода 1, Советот Општина Кисела Вода констатира дека  може да се изврши 
вклопување  на бесправно изградениот објект во урбанистичко планска документација кој е во 
согласно одредбите од членот 2, став 1, алинеја 5 и 6 од Правилникот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска документација (Службен весник на Република Македонија 
бр. 56/2011 и 162/2012).
                                                                                                                                                                                                                                            

Со цел вклопување на објектот со намена - трафостаница (ТС) “с. Сопиште 4” од став 1 на овој 
член, ќе се изработи и донесе урбанистичко планска документација за конкретниот плански простор 
со КП 6248 КО Кисела Вода 1. 

Член 2

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

                 Број 07-1229/1                                       ПРЕТСЕДАТЕЛ
         21 февруари 2013 година                              на Советот на Општина Кисела Вода
                    С к о п ј е                                             Звонко Спасовски с.р.
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 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (,,Службен 
весник на Република Македонија,, бр.5/2002) и член 57 став 1 алинеа 3 од Статутот на 
Општина Кисела Вода (,,Службен гласник на Град Скопје,, бр.8/05 и ,,Службен гласник на 
Општина Кисела Вода,, бр.13/06), Градоначалникот на Општина Кисела Вода, донесе

     

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување Одлука за утврдување правен статус на бесправен објект 
на дел од КП 2940/22 и дел од КП 2940/24, КО Кисела Вода 1 за кое може да се изврши 

вклопување на објектот – ТС “Расадник 8” во урбанистичко планска документација 

 

1.Се  објавува Одлуката за утврдување правен статус на бесправен објект 

на дел од КП 2940/22 и дел од КП 2940/24, КО Кисела Вода 1 за кое може да се изврши 

вклопување на објектот – ТС “Расадник 8” во урбанистичко планска документација, донесена на 
седницата на Советот на Општина Кисела Вода, одржана на 21.02.2013 година.

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

                Број 08-1426/2        ГРАДОНАЧАЛНИК
             22.02.2013 година                    на Општина Кисела Вода
                   С к о п ј е        Марјан Ѓорчев с.р. 
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Врз основа на член 22 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник 
на РМ” бр. 5/02), член 34 од Статутот на Општина Кисела Вода (“Службен гласник на Град Скопје” 
бр. 8/05 и “Службен гласник на Општина Кисела Вода” бр. 13/2006) член 2 став 1  алинеја 5 и 
6 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација (Службен весник на РМ“ број 56/11 и 162/2012), Советот на Општина Кисела Вода на 
Педесет и петтата пленарна седница одржана на  21 февруари 2013 година,  донесе 

О Д Л У К А
за утврдување правен статус на бесправен објект 

на дел од КП 2940/22 и дел од КП 2940/24, КО Кисела Вода 1 за кое може да се изврши 
вклопување на објектот – ТС “Расадник 8” во урбанистичко планска документација 

  

Член 1

Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект, број 13-3576/1 
од 21.05.2012 година од страна на Министерство за транспорт и врски на Република Македонија, а 
кое се однесува на објект со намена инфрастуктура – трафостаница (ТС) “Расадник 8” кој лежи на 
дел од КП 2940/22 и дел од КП 2940/24, КО Кисела Вода 1, Советот Општина Кисела Вода констатира 
дека  може да се изврши вклопување  на бесправно изградениот објект во урбанистичко планска 
документација кој е во согласно одредбите од членот 2, став 1, алинеја 5 и 6 од Правилникот за 
стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (Службен 
весник на Република Македонија бр. 56/2011 и 162/2012).
                                                                                                                                                                                                                                            

Со цел вклопување на објектот со намена - трафостаница (ТС) “Расадник 8” од став 1 на овој член, 
ќе се изработи и донесе урбанистичко планска документација за конкретниот плански простор со дел 
од КП 2940/22 и дел од КП 2940/24, КО Кисела Вода 1. 

Член 2

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

                  Број 07-1229/2                                       ПРЕТСЕДАТЕЛ
        21 февруари 2013 година                                 на Советот на Општина Кисела Вода
                     С к о п ј е                                            Звонко Спасовски с.р.
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 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (,,Службен 
весник на Република Македонија,, бр.5/2002) и член 57 став 1 алинеа 3 од Статутот на 
Општина Кисела Вода (,,Службен гласник на Град Скопје,, бр.8/05 и ,,Службен гласник на 
Општина Кисела Вода,, бр.13/06), Градоначалникот на Општина Кисела Вода, донесе

     
Р Е Ш Е Н И Е

за објавување Одлука  за утврдување правен статус на бесправен објект 
на КП 2940/31 КО Кисела Вода 1 за кое може да се изврши 

вклопување на објектот – ТС “Расадник 4” во урбанистичко планска документација 

1.Се објавува Одлуката  за утврдување правен статус на бесправен објект на КП 2940/31 
КО Кисела Вода 1 за кое може да се изврши вклопување на објектот – ТС “Расадник 4” во 
урбанистичко планска документација, донесена на седницата на Советот на Општина Кисела 
Вода, одржана на 21.02.2013 година.

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

                 Број 08-1426/3         ГРАДОНАЧАЛНИК
             22.02.2013 година           на Општина Кисела Вода
                     С к о п ј е         Марјан Ѓорчев с.р. 
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Врз основа на член 22 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник 
на РМ” бр. 5/02), член 34 од Статутот на Општина Кисела Вода (“Службен гласник на Град Скопје” 
бр. 8/05 и “Службен гласник на Општина Кисела Вода” бр. 13/2006) член 2 став 1  алинеја 5 и 
6 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација (Службен весник на РМ“ број 56/11 и 162/2012), Советот на Општина Кисела Вода на 
Педесет и петтата пленарна седница одржана на 21 февруари  2013 година,  донесе 

О Д Л У К А
за утврдување правен статус на бесправен објект 

на КП 2940/31 КО Кисела Вода 1 за кое може да се изврши 
вклопување на објектот – ТС “Расадник 4” во урбанистичко планска документација 

  

Член 1

Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект, број 13-3574/1 
од 21.05.2012 година од страна на Министерство за транспорт и врски на Република Македонија, а 
кое се однесува на објект со намена инфрастуктура – трафостаница (ТС) “Расадник 4” кој лежи на 
КП 2940/31 КО Кисела Вода 1, Советот Општина Кисела Вода констатира дека  може да се изврши 
вклопување  на бесправно изградениот објект во урбанистичко планска документација кој е во 
согласно одредбите од членот 2, став 1, алинеја 5 и 6 од Правилникот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска документација (Службен весник на Република Македонија 
бр. 56/2011 и 162/2012).
                                                                                                                                                                                                                                            

Со цел вклопување на објектот со намена - трафостаница (ТС) “Расадник 4” од став 1 на овој член, 
ќе се изработи и донесе урбанистичко планска документација за конкретниот плански простор со КП 
2940/31 КО Кисела Вода 1. 

Член 2

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

                     Број 07-1229/3                                       ПРЕТСЕДАТЕЛ
             21 февруари 2013 година                                 на Советот на Општина Кисела Вода
                       С к о п ј е                                            Звонко Спасовски с.р.
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 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (,,Службен 
весник на Република Македонија,, бр.5/2002) и член 57 став 1 алинеа 3 од Статутот на 
Општина Кисела Вода (,,Службен гласник на Град Скопје,, бр.8/05 и ,,Службен гласник на 
Општина Кисела Вода,, бр.13/06), Градоначалникот на Општина Кисела Вода, донесе

     

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување Одлука за утврдување правен статус на бесправен објект 
на КП 1279 КО Кисела Вода 1 за кое може да се изврши 

вклопување на објектот – ТС “ЕЛ-КОМ” во урбанистичко планска документација 

1.Се објавува  Одлуката за утврдување правен статус на бесправен објект на КП 1279 КО 
Кисела Вода 1 за кое може да се изврши вклопување на објектот – ТС “ЕЛ-КОМ” во урбанистичко 
планска документација, донесена на седницата на Советот на Општина Кисела Вода, одржана 
на 21.02.2013 година.

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

              Број 08-1426/4        ГРАДОНАЧАЛНИК
          22.02.2013 година            на Општина Кисела Вода
                 С к о п ј е                  Марјан Ѓорчев с.р. 
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Врз основа на член 22 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник 
на РМ” бр. 5/02), член 34 од Статутот на Општина Кисела Вода (“Службен гласник на Град Скопје” 
бр. 8/05 и “Службен гласник на Општина Кисела Вода” бр. 13/2006) член 2 став 1  алинеја 5 и 
6 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација (Службен весник на РМ“ број 56/11 и 162/2012), Советот на Општина Кисела Вода на 
Педесет и петтата пленарна седница одржана на 21 февруари 2013 година,  донесе 

О Д Л У К А
за утврдување правен статус на бесправен објект 

на КП 1279 КО Кисела Вода 1 за кое може да се изврши 
вклопување на објектот – ТС “ЕЛ-КОМ” во урбанистичко планска документација 

  

Член 1

Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект, број 13-3572/1 
од 21.05.2012 година од страна на Министерство за транспорт и врски на Република Македонија, а кое 
се однесува на објект со намена инфрастуктура – трафостаница (ТС) “ЕЛ-КОМ” кој лежи на КП 1279 
КО Кисела Вода 1, Советот Општина Кисела Вода констатира дека  може да се изврши вклопување  
на бесправно изградениот објект во урбанистичко планска документација кој е во согласно одредбите 
од членот 2, став 1, алинеја 5 и 6 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти 
во урбанистичко планска документација (Службен весник на Република Македонија бр. 56/2011 и 
162/2012).
                                                                                                                                                                                                                                            

Со цел вклопување на објектот со намена - трафостаница (ТС) “ЕЛ-КОМ” од став 1 на овој член, ќе 
се изработи и донесе урбанистичко планска документација за конкретниот плански простор со КП 
1279 КО Кисела Вода 1. 

Член 2

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

                Број 07-1229/4                                       ПРЕТСЕДАТЕЛ
       21 февруари 2013 година                                 на Советот на Општина Кисела Вода
                   С к о п ј е                                             Звонко Спасовски с.р.
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 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (,,Службен 
весник на Република Македонија,, бр.5/2002) и член 57 став 1 алинеа 3 од Статутот на 
Општина Кисела Вода (,,Службен гласник на Град Скопје,, бр.8/05 и ,,Службен гласник на 
Општина Кисела Вода,, бр.13/06), Градоначалникот на Општина Кисела Вода, донесе

     

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување Одлука за утврдување правен статус на бесправен објект 
на КП 2777/1 КО Кисела Вода 1 за кое може да се изврши 

вклопување на објектот – ТС “Расадник 7” во урбанистичко планска документација 

 

1.Се објвува Одлуката за утврдување правен статус на бесправен објект на КП 2777/1 
КО Кисела Вода 1 за кое може да се изврши вклопување на објектот – ТС “Расадник 7” во 
урбанистичко планска документација, донесена на седницата на Советот на Општина Кисела 
Вода, одржана на 21.02.2013 година.

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

               Број 08-1426/5        ГРАДОНАЧАЛНИК
           22.02.2013 година            на Општина Кисела Вода
                  С к о п ј е                  Марјан Ѓорчев с.р.



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

 

Broj 3 / Strana 12 22 Февруари 2013

Врз основа на член 22 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник 
на РМ” бр. 5/02), член 34 од Статутот на Општина Кисела Вода (“Службен гласник на Град Скопје” 
бр. 8/05 и “Службен гласник на Општина Кисела Вода” бр. 13/2006) член 2 став 1  алинеја 5 и 
6 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација (Службен весник на РМ“ број 56/11 и 162/2012), Советот на Општина Кисела Вода на 
Педесет и петтата пленарна седница одржана на 21 февруари 2013 година,  донесе 

О Д Л У К А
за утврдување правен статус на бесправен објект 

на КП 2777/1 КО Кисела Вода 1 за кое може да се изврши 
вклопување на објектот – ТС “Расадник 7” во урбанистичко планска документација 

  

Член 1

Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект, број 13-3533/1 
од 18.05.2012 година од страна на Министерство за транспорт и врски на Република Македонија, а 
кое се однесува на објект со намена инфрастуктура – трафостаница (ТС) “Расадник 7” кој лежи на 
КП 2777/1 КО Кисела Вода 1, Советот Општина Кисела Вода констатира дека  може да се изврши 
вклопување  на бесправно изградениот објект во урбанистичко планска документација кој е во 
согласно одредбите од членот 2, став 1, алинеја 5 и 6 од Правилникот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска документација (Службен весник на Република Македонија 
бр. 56/2011 и 162/2012).
                                                                                                                                                                                                                                            

Со цел вклопување на објектот со намена - трафостаница (ТС) “Расадник 7” од став 1 на овој член, 
ќе се изработи и донесе урбанистичко планска документација за конкретниот плански простор со КП 
2777/1 КО Кисела Вода 1. 

Член 2

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

                Број 07-1229/5                                       ПРЕТСЕДАТЕЛ
       21 февруари 2013 година                                 на Советот на Општина Кисела Вода
                   С к о п ј е                                            Звонко Спасовски с.р.



"Slu`ben glasnik na Op{tina Kisela Voda" Broj 3 / Strana 13  22 Февруари 2013

 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (,,Службен 
весник на Република Македонија,, бр.5/2002) и член 57 став 1 алинеа 3 од Статутот на 
Општина Кисела Вода (,,Службен гласник на Град Скопје,, бр.8/05 и ,,Службен гласник на 
Општина Кисела Вода,, бр.13/06), Градоначалникот на Општина Кисела Вода, донесе

     

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување Одлука за утврдување правен статус на бесправен објект 
на КП 2940/11 КО Кисела Вода 1 за кое може да се изврши 

вклопување на објектот – ТС “11 Октомври 23” во урбанистичко планска документација 

 

1.Се објавува Одлуката за утврдување правен статус на бесправен објект на КП 2940/11 
КО Кисела Вода 1 за кое може да се изврши вклопување на објектот – ТС “11 Октомври 23” во 
урбанистичко планска документација, донесена на седницата на Советот на Општина Кисела 
Вода, одржана на 21.02.2013 година.

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

                 Број 08-1426/6        ГРАДОНАЧАЛНИК
              22.02.2013 година                   на Општина Кисела Вода
                     С к о п ј е         Марјан Ѓорчев  с.р. 



"Slu`ben glasnik na Op{tina Kisela Voda"
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Врз основа на член 22 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник 
на РМ” бр. 5/02), член 34 од Статутот на Општина Кисела Вода (“Службен гласник на Град Скопје” 
бр. 8/05 и “Службен гласник на Општина Кисела Вода” бр. 13/2006) член 2 став 1  алинеја 5 и 
6 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација (Службен весник на РМ“ број 56/11 и 162/2012), Советот на Општина Кисела Вода на 
Педесет и петтата пленарна седница одржана на 21 февруари 2013 година донесе 

О Д Л У К А
за утврдување правен статус на бесправен објект 

на КП 2940/11 КО Кисела Вода 1 за кое може да се изврши 
вклопување на објектот – ТС “11 Октомври 23” во урбанистичко планска документација 

  

Член 1

Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект, број 13-3531/1 
од 18.05.2012 година од страна на Министерство за транспорт и врски на Република Македонија, 
а кое се однесува на објект со намена инфрастуктура – трафостаница (ТС) “11 Октомври 23” кој 
лежи на КП 2940/11 КО Кисела Вода 1, Советот Општина Кисела Вода констатира дека  може да се 
изврши вклопување  на бесправно изградениот објект во урбанистичко планска документација кој е во 
согласно одредбите од членот 2, став 1, алинеја 5 и 6 од Правилникот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска документација (Службен весник на Република Македонија 
бр. 56/2011 и 162/2012).
                                                                                                                                                                                                                                            

Со цел вклопување на објектот со намена - трафостаница (ТС) “11 Октомври 23” од став 1 на овој 
член, ќе се изработи и донесе урбанистичко планска документација за конкретниот плански простор 
со КП 2940/11 КО Кисела Вода 1. 

Член 2

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

            Број 07-1229/6                                        ПРЕТСЕДАТЕЛ
    21 февруари 2013 година                                 на Советот на Општина Кисела Вода
               С к о п ј е                                                         Звонко Спасовски с.р.
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 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (,,Службен 
весник на Република Македонија,, бр.5/2002) и член 57 став 1 алинеа 3 од Статутот на 
Општина Кисела Вода (,,Службен гласник на Град Скопје,, бр.8/05 и ,,Службен гласник на 
Општина Кисела Вода,, бр.13/06), Градоначалникот на Општина Кисела Вода, донесе

     

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување Одлука  за утврдување правен статус на бесправен објект 
на КП 2070 КО Драчево за кое може да се изврши 

вклопување на објектот – ТС “Електро Метал Пинтија” во урбанистичко планска документација 
  

1.Се објавува Одлуката  за утврдување правен статус на бесправен објект на КП 2070 
КО Драчево за кое може да се изврши вклопување на објектот – ТС “Електро Метал Пинтија” во 
урбанистичко планска документација, донесена на седницата на Советот на Општина Кисела 
Вода, одржана на 21.02.2013 година.

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

                 Број 08-1426/7       ГРАДОНАЧАЛНИК
             22.02.2013 година           на Општина Кисела Вода
                    С к о п ј е       Марјан Ѓорчев с.р.



"Slu`ben glasnik na Op{tina Kisela Voda"
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Врз основа на член 22 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник 
на РМ” бр. 5/02), член 34 од Статутот на Општина Кисела Вода (“Службен гласник на Град Скопје” 
бр. 8/05 и “Службен гласник на Општина Кисела Вода” бр. 13/2006) член 2 став 1  алинеја 2, 5 I 
6 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација (Службен весник на РМ“ број 56/11 и 162/2012), Советот на Општина Кисела Вода на 
Педесет и петтата пленарна седница одржана на 21 февруари  2013 година,  донесе 

О Д Л У К А
за утврдување правен статус на бесправен објект 
на КП 2070 КО Драчево за кое може да се изврши 

вклопување на објектот – ТС “Електро Метал Пинтија” во урбанистичко планска документација 
  

Член 1

Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект, број 13-3530/1 
од 18.05.2012 година од страна на Министерство за транспорт и врски на Република Македонија, а 
кое се однесува на објект со намена инфрастуктура – трафостаница (ТС) “Електро Метал Пинтија” 
кој лежи на КП 2070 КО Драчево, Советот Општина Кисела Вода констатира дека  може да се изврши 
вклопување  на бесправно изградениот објект во урбанистичко планска документација кој е во согласно 
одредбите од членот 2, став 1, алинеја 2, 5 и 6 од Правилникот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска документација (Службен весник на Република Македонија 
бр. 56/2011 и 162/2012).
                                                                                                                                                                                                                                            

Со цел вклопување на објектот со намена - трафостаница (ТС) “Електро Метал Пинтија” од став 1 
на овој член, ќе се изработи и донесе урбанистичко планска документација за конкретниот плански 
простор со КП 2070 КО Драчево. 

Член 2

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

                Број 07-1229/7                                       ПРЕТСЕДАТЕЛ
       21 февруари 2013 година                                 на Советот на Општина Кисела Вода
                   С к о п ј е                                             Звонко Спасовски с.р.
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 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (,,Службен 
весник на Република Македонија,, бр.5/2002) и член 57 став 1 алинеа 3 од Статутот на 
Општина Кисела Вода (,,Службен гласник на Град Скопје,, бр.8/05 и ,,Службен гласник на 
Општина Кисела Вода,, бр.13/06), Градоначалникот на Општина Кисела Вода, донесе

     

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување Одлука  за утврдување правен статус на бесправен објект 
на КП 2711/3 КО Драчево за кое може да се изврши 

вклопување на објектот – ТС “Елмиго” во урбанистичко планска документација 

 

1.Се објавува Одлуката  за утврдување правен статус на бесправен објект на КП 2711/3 КО 
Драчево за кое може да се изврши вклопување на објектот – ТС “Елмиго” во урбанистичко планска 
документација, донесена на седницата на Советот на Општина Кисела Вода, одржана на 
21.02.2013 година.

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

                 Број 08-1426/8           ГРАДОНАЧАЛНИК
              22.02.2013 година              на Општина Кисела Вода
                    С к о п ј е           Марјан Ѓорчев с.р. 



"Slu`ben glasnik na Op{tina Kisela Voda"
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Врз основа на член 22 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник 
на РМ” бр. 5/02), член 34 од Статутот на Општина Кисела Вода (“Службен гласник на Град Скопје” 
бр. 8/05 и “Службен гласник на Општина Кисела Вода” бр. 13/2006) член 2 став 1  алинеи 2, 5 и 
6 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација (Службен весник на РМ“ број 56/11 и 162/2012), Советот на Општина Кисела Вода на 
Педесет и петтата пленарна седница одржана на 21 февруари  2013 година,  донесе 

О Д Л У К А
за утврдување правен статус на бесправен објект 

на КП 2711/3 КО Драчево за кое може да се изврши 
вклопување на објектот – ТС “Елмиго” во урбанистичко планска документација 

  

Член 1

Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект, број 13-3529/1 
од 18.05.2012 година од страна на Министерство за транспорт и врски на Република Македонија, а 
кое се однесува на објект со намена инфрастуктура – трафостаница (ТС) “Елмиго” кој лежи на КП 
2711/3 КО Драчево, Советот Општина Кисела Вода констатира дека  може да се изврши вклопување  
на бесправно изградениот објект во урбанистичко планска документација кој е во согласно одредбите 
од членот 2, став 1, алинеи 2, 5 и 6 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти 
во урбанистичко планска документација (Службен весник на Република Македонија бр. 56/2011 и 
162/2012).
                                                                                                                                                                                                                                            

Со цел вклопување на објектот со намена - трафостаница (ТС) “Елмиго” од став 1 на овој член, ќе 
се изработи и донесе урбанистичко планска документација за конкретниот плански простор со КП 
2711/3 КО Драчево. 

Член 2

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

                 Број 07-1229/8                                       ПРЕТСЕДАТЕЛ
       21 февруари 2013 година                              на Советот на Општина Кисела Вода
                    С к о п ј е                                             Звонко Спасовски с.р.
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 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (,,Службен 
весник на Република Македонија,, бр.5/2002) и член 57 став 1 алинеа 3 од Статутот на 
Општина Кисела Вода (,,Службен гласник на Град Скопје,, бр.8/05 и ,,Службен гласник на 
Општина Кисела Вода,, бр.13/06), Градоначалникот на Општина Кисела Вода, донесе

     

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување  Одлука  за утврдување правен статус на бесправен објект 
на КП 2993 КО Драчево за кое може да се изврши 

вклопување на објектот – ТС “Грос Комерц” во урбанистичко планска документација 

 

1.Се овјавува Одлуката  за утврдување правен статус на бесправен објект на КП 2993 КО 
Драчево за кое може да се изврши вклопување на објектот – ТС “Грос Комерц” во урбанистичко 
планска документација, донесена на седницата на Советот на Општина Кисела Вода, одржана 
на 21.02.2013 година.

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

                 Број 08-1426/9        ГРАДОНАЧАЛНИК
              22.02.2013 година           на Општина Кисела Вода
                     С к о п ј е          Марјан Ѓорчев с.р. 



"Slu`ben glasnik na Op{tina Kisela Voda"
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Врз основа на член 22 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник 
на РМ” бр. 5/02), член 34 од Статутот на Општина Кисела Вода (“Службен гласник на Град Скопје” 
бр. 8/05 и “Службен гласник на Општина Кисела Вода” бр. 13/2006) член 2 став 1  алинеја 2, 5 и 
6 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација (Службен весник на РМ“ број 56/11и 162/2012), Советот на Општина Кисела Вода на 
Педесет и петтата пленарна седница одржана на 21 февруари  2013 година,  донесе 

О Д Л У К А
за утврдување правен статус на бесправен објект 
на КП 2993 КО Драчево за кое може да се изврши 

вклопување на објектот – ТС “Грос Комерц” во урбанистичко планска документација 
  

Член 1

Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект, број 13-3528/1 
од 18.05.2012 година од страна на Министерство за транспорт и врски на Република Македонија, а 
кое се однесува на објект со намена инфрастуктура – трафостаница (ТС) “Грос Комерц” кој лежи на 
КП 2993 КО Драчево, Советот Општина Кисела Вода констатира дека  може да се изврши вклопување  
на бесправно изградениот објект во урбанистичко планска документација кој е во согласно одредбите 
од членот 2, став 1, алинеја 2, 5 и 6 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти 
во урбанистичко планска документација (Службен весник на Република Македонија бр. 56/2011 и 
162/2012).
                                                                                                                                                                                                                                            

Со цел вклопување на објектот со намена - трафостаница (ТС) “Грос Комерц” од став 1 на овој 
член, ќе се изработи и донесе урбанистичко планска документација за конкретниот плански простор 
со КП 2993 КО Драчево. 

Член 2

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

                Број 07-1229/9                                       ПРЕТСЕДАТЕЛ
      21 февруари 2013 година                              на Советот на Општина Кисела Вода
                  С к о п ј е                                                          Звонко Спасовски с.р.



"Slu`ben glasnik na Op{tina Kisela Voda" Broj 3 / Strana 21  22 Февруари 2013

 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (,,Службен 
весник на Република Македонија,, бр.5/2002) и член 57 став 1 алинеа 3 од Статутот на 
Општина Кисела Вода (,,Службен гласник на Град Скопје,, бр.8/05 и ,,Службен гласник на 
Општина Кисела Вода,, бр.13/06), Градоначалникот на Општина Кисела Вода, донесе

     

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување Одлука  за утврдување правен статус на бесправен објект 
на КП 1020 КО Кисела Вода 1 за кое може да се изврши 

вклопување на објектот – ТС “Стома” во урбанистичко-планска документација 

 

1.Се објавува Одлуката  за утврдување правен статус на бесправен објект на КП 1020 КО 
Кисела Вода 1 за кое може да се изврши вклопување на објектот – ТС “Стома” во урбанистичко-
планска документација, донесена на седницата на Советот на Општина Кисела Вода, одржана 
на 21.02.2013 година.

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

               Број 08-1426/10       ГРАДОНАЧАЛНИК
            22.02.2013 година                   на Општина Кисела Вода
                   С к о п ј е                 Марјан Ѓорчев с.р. 



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

 

Broj 3 / Strana 22 22 Февруари 2013

Врз основа на член 22 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник 
на РМ” бр. 5/02), член 34 од Статутот на Општина Кисела Вода (“Службен гласник на Град Скопје” 
бр. 8/05 и “Службен гласник на Општина Кисела Вода” бр. 13/2006) член 2 став 1  алинеи 5 и 
6 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација (Службен весник на РМ“ број 56/11 и 162/2012), Советот на Општина Кисела Вода на 
Педесет и петтата пленарна седница одржана на 21 февруари  2013 година,  донесе 

О Д Л У К А
за утврдување правен статус на бесправен објект 

на КП 1020 КО Кисела Вода 1 за кое може да се изврши 
вклопување на објектот – ТС “Стома” во урбанистичко-планска документација 

  

Член 1

Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект, број 13-3457/1 
од 17.05.2012 година од страна на Министерство за транспорт и врски на Република Македонија, а 
кое се однесува на објект со намена инфрастуктура – трафостаница (ТС) “Стома” кој лежи на КП 1020 
КО Кисела Вода 1, Советот Општина Кисела Вода констатира дека  може да се изврши вклопување  
на бесправно изградениот објект во урбанистичко планска документација кој е во согласно одредбите 
од членот 2, став 1, алинеи 5 и 6 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти 
во урбанистичко планска документација (Службен весник на Република Македонија бр. 56/2011 и 
162/2012).
                                                                                                                                                                                                                                            

Со цел вклопување на објектот со намена - трафостаница (ТС) “Стома” од став 1 на овој член, ќе се 
изработи и донесе урбанистичко планска документација за конкретниот плански простор со КП 
1020 КО Кисела Вода 1. 

Член 2

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

          Број 07-1229/10                                           ПРЕТСЕДАТЕЛ
  21 февруари 2013 година                                 на Советот на Општина Кисела Вода
              С к о п ј е                                                             Звонко Спасовски с.р.



"Slu`ben glasnik na Op{tina Kisela Voda" Broj 3 / Strana 23  22 Февруари 2013

 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (,,Службен 
весник на Република Македонија,, бр.5/2002) и член 57 став 1 алинеа 3 од Статутот на 
Општина Кисела Вода (,,Службен гласник на Град Скопје,, бр.8/05 и ,,Службен гласник на 
Општина Кисела Вода,, бр.13/06), Градоначалникот на Општина Кисела Вода, донесе

     

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување  Одлука  за утврдување правен статус на бесправен објект 
на КП 7589/1 КО Драчево за кое може да се изврши 

вклопување на објектот – ТС “Маркова Река Драчево” во урбанистичко-планска документација 
  

 

1.Се објавува Одлуката  за утврдување правен статус на бесправен објект на КП 7589/1 
КО Драчево за кое може да се изврши вклопување на објектот – ТС “Маркова Река Драчево” во 
урбанистичко-планска документација, донесена на седницата на Советот на Општина Кисела 
Вода, одржана на 21.02.2013 година.

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

               Број 08-1426/11       ГРАДОНАЧАЛНИК
            22.02.2013 година                             на Општина Кисела Вода
                    С к о п ј е                  Марјан Ѓорчев с.р. 



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

 

Broj 3 / Strana 24 22 Февруари 2013

Врз основа на член 22 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник 
на РМ” бр. 5/02), член 34 од Статутот на Општина Кисела Вода (“Службен гласник на Град Скопје” 
бр. 8/05 и “Службен гласник на Општина Кисела Вода” бр. 13/2006) член 2 став 1  алинеи 2, 5 и 
6 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација (Службен весник на РМ“ број 56/11 и 162/2012), Советот на Општина Кисела Вода на 
Педесет и петтата пленарна седница одржана на 21 февруари  2013 година,  донесе 

О Д Л У К А
за утврдување правен статус на бесправен објект 

на КП 7589/1 КО Драчево за кое може да се изврши 
вклопување на објектот – ТС “Маркова Река Драчево” во урбанистичко-планска документација 

  

Член 1

Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект, број 13-3456/1 
од 17.05.2012 година од страна на Министерство за транспорт и врски на Република Македонија, а 
кое се однесува на објект со намена инфрастуктура – трафостаница (ТС) “Маркова Река Драчево” 
кој лежи на КП 7589/1 КО Драчево, Советот Општина Кисела Вода констатира дека  може да се 
изврши вклопување  на бесправно изградениот објект во урбанистичко планска документација кој е во 
согласно одредбите од членот 2, став 1, алинеи 2, 5 и 6 од Правилникот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска документација (Службен весник на Република Македонија 
бр. 56/2011 и 162/2012).
                                                                                                                                                                                                                                            

Со цел вклопување на објектот со намена - трафостаница (ТС) “Маркова Река Драчево” од став 1 
на овој член, ќе се изработи и донесе урбанистичко планска документација за конкретниот плански 
простор со КП 7589/1 КО Драчево. 

Член 2

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

                  Број 07-1229/11                                         ПРЕТСЕДАТЕЛ
        21 февруари 2013 година                                 на Советот на Општина Кисела Вода
                      С к о п ј е                                                Звонко Спасовски с.р.



"Slu`ben glasnik na Op{tina Kisela Voda" Broj 3 / Strana 25  22 Февруари 2013

 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (,,Службен 
весник на Република Македонија,, бр.5/2002) и член 57 став 1 алинеа 3 од Статутот на 
Општина Кисела Вода (,,Службен гласник на Град Скопје,, бр.8/05 и ,,Службен гласник на 
Општина Кисела Вода,, бр.13/06), Градоначалникот на Општина Кисела Вода, донесе

     

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување Одлука за утврдување правен статус на бесправен објект 
на КП 7589/1 КО Драчево за кое може да се изврши 

     вклопување на објектот – ТС “Прототип” во урбанистичко-планска документација 

  

1.Се објавува Одлуката за утврдување правен статус на бесправен објект на КП 7589/1 
КО Драчево за кое може да се изврши вклопување на објектот – ТС “Прототип” во урбанистичко-
планска документација, донесена на седницата на Советот на Општина Кисела Вода, одржана 
на 21.02.2013 година.

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

                Број 08-1426/12         ГРАДОНАЧАЛНИК
              22.02.2013 година            на Општина Кисела Вода
                     С к о п ј е          Марјан Ѓорчев с.р. 



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

 

Broj 3 / Strana 26 22 Февруари 2013

Врз основа на член 22 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник 
на РМ” бр. 5/02), член 34 од Статутот на Општина Кисела Вода (“Службен гласник на Град Скопје” 
бр. 8/05 и “Службен гласник на Општина Кисела Вода” бр. 13/2006) член 2 став 1  алинеи 2, 5 и 
6 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација (Службен весник на РМ“ број 56/11 и 162/2012), Советот на Општина Кисела Вода на 
Педесет и петтата пленарна седница одржана на 21 февруари  2013 година,  донесе 

О Д Л У К А

за утврдување правен статус на бесправен објект 
на КП 7589/1 КО Драчево за кое може да се изврши 

вклопување на објектот – ТС “Прототип” во урбанистичко-планска документација 
  

Член 1

Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект, број 13-3456/1 
од 17.05.2012 година од страна на Министерство за транспорт и врски на Република Македонија, а 
кое се однесува на објект со намена инфрастуктура – трафостаница (ТС) “Прототип” кој лежи на КП 
7589/1 КО Драчево, Советот Општина Кисела Вода констатира дека  може да се изврши вклопување  
на бесправно изградениот објект во урбанистичко планска документација кој е во согласно одредбите 
од членот 2, став 1, алинеи 2, 5 и 6 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти 
во урбанистичко планска документација (Службен весник на Република Македонија бр. 56/2011 и 
162/2012).
                                                                                                                                                                                                                                            

Со цел вклопување на објектот со намена - трафостаница (ТС) “Прототип” од став 1 на овој член, ќе 
се изработи и донесе урбанистичко планска документација за конкретниот плански простор со КП 
7589/1 КО Драчево. 

Член 2

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

               Број 07-1229/12                                      ПРЕТСЕДАТЕЛ
      21 февруари 2013 година                          на Советот на Општина Кисела Вода
                   С к о п ј е                                            Звонко Спасовски с.р.



"Slu`ben glasnik na Op{tina Kisela Voda" Broj 3 / Strana 27  22 Февруари 2013

 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (,,Службен 
весник на Република Македонија,, бр.5/2002) и член 57 став 1 алинеа 3 од Статутот на 
Општина Кисела Вода (,,Службен гласник на Град Скопје,, бр.8/05 и ,,Службен гласник на 
Општина Кисела Вода,, бр.13/06), Градоначалникот на Општина Кисела Вода, донесе

     

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување Одлука за утврдување правен статус на бесправен објект 
на КП 2149/1 КО Горно Лисиче - Градежен за кое може да се изврши 

вклопување на објектот – ТС “Агрометал” во урбанистичко-планска документација 

  

1.Се објавува Одлуката за утврдување правен статус на бесправен објект на КП 2149/1 КО 
Горно Лисиче - Градежен за кое може да се изврши вклопување на објектот – ТС “Агрометал” во 
урбанистичко-планска документација, донесена на седницата на Советот на Општина Кисела 
Вода, одржана на 21.02.2013 година.

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

               Број 08-1426/13       ГРАДОНАЧАЛНИК
             22.02.2013 година          на Општина Кисела Вода
                   С к о п ј е                  Марјан Ѓорчев с.р.



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

 

Broj 3 / Strana 28 22 Февруари 2013

Врз основа на член 22 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник 
на РМ” бр. 5/02), член 34 од Статутот на Општина Кисела Вода (“Службен гласник на Град Скопје” 
бр. 8/05 и “Службен гласник на Општина Кисела Вода” бр. 13/2006) член 2 став 1  алинеи 2, 5 и 
6 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација (Службен весник на РМ“ број 56/11 и 162/2012), Советот на Општина Кисела Вода на 
Педесет и петтата пленарна седница одржана на 21 февруари  2013 годин, а донесе 

О Д Л У К А

за утврдување правен статус на бесправен објект 
на КП 2149/1 КО Горно Лисиче - Градежен за кое може да се изврши 

вклопување на објектот – ТС “Агрометал” во урбанистичко-планска документација 
  

Член 1

Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект, број 13-2023/3 
од 11.05.2012 година од страна на Министерство за транспорт и врски на Република Македонија, а 
кое се однесува на објект со намена инфрастуктура – трафостаница (ТС) “Агрометал” кој лежи на КП 
2149/1 КО Горно Лисиче - Градежен, Советот Општина Кисела Вода констатира дека  може да се 
изврши вклопување  на бесправно изградениот објект во урбанистичко планска документација кој е во 
согласно одредбите од членот 2, став 1, алинеи 2, 5 и 6 од Правилникот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска документација (Службен весник на Република Македонија 
бр. 56/2011 и 162/2012).
                                                                                                                                                                                                                                            

Со цел вклопување на објектот со намена - трафостаница (ТС) “Агрометал” од став 1 на овој член, 
ќе се изработи и донесе урбанистичко планска документација за конкретниот плански простор со 
КП 2149/1 КО Горно Лисиче - Градежен. 

Член 2

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

                  Број 07-1229/13                                        ПРЕТСЕДАТЕЛ
         21 февруари 2013 година                                 на Советот на Општина Кисела Вода
                      С к о п ј е                                               Звонко Спасовски с.р.



"Slu`ben glasnik na Op{tina Kisela Voda" Broj 3 / Strana 29  22 Февруари 2013

 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (,,Службен 
весник на Република Македонија,, бр.5/2002) и член 57 став 1 алинеа 3 од Статутот на 
Општина Кисела Вода (,,Службен гласник на Град Скопје,, бр.8/05 и ,,Службен гласник на 
Општина Кисела Вода,, бр.13/06), Градоначалникот на Општина Кисела Вода, донесе

     

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување Одлука за утврдување правен статус на бесправен објект 
на КП 7589/1 КО Драчево, м.в. “Маркова Река” за кое може да се изврши 

вклопување на објектот – ТС “Медија” во урбанистичко планска документација 

  

1.Се објавува Одлуката за утврдување правен статус на бесправен објект на КП 7589/1 КО 
Драчево, м.в. “Маркова Река” за кое може да се изврши вклопување на објектот – ТС “Медија” во 
урбанистичко планска документација, донесена на седницата на Советот на Општина Кисела 
Вода, одржана на 21.02.2013 година.

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

               Број 08-1426/14        ГРАДОНАЧАЛНИК
             22.02.2013 година                    на Општина Кисела Вода
                    С к о п ј е                  Марјан Ѓорчев с.р.
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Врз основа на член 22 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник 
на РМ” бр. 5/02), член 34 од Статутот на Општина Кисела Вода (“Службен гласник на Град Скопје” 
бр. 8/05 и “Службен гласник на Општина Кисела Вода” бр. 13/2006) член 2 став 1  алинеја 2, 5 и 
6 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација (Службен весник на РМ“ број 56/11 и 162/2012), Советот на Општина Кисела Вода на 
Педесет и петтата пленарна седница одржана на 21 февруари  2013 година,  донесе 

О Д Л У К А
за утврдување правен статус на бесправен објект 

на КП 7589/1 КО Драчево, м.в. “Маркова Река” за кое може да се изврши 
вклопување на објектот – ТС “Медија” во урбанистичко планска документација 

  

Член 1

Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект, број 13-1707/5 
од 10.05.2012 година од страна на Министерство за транспорт и врски на Република Македонија, а 
кое се однесува на објект со намена инфрастуктура – трафостаница (ТС) “Медија” кој лежи на КП 
7589/1 КО Драчево, м.в. “Маркова Река”, Советот Општина Кисела Вода констатира дека  може да се 
изврши вклопување  на бесправно изградениот објект во урбанистичко планска документација кој е во 
согласно одредбите од членот 2, став 1, алинеи 2, 5 и 6 од Правилникот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска документација (Службен весник на Република Македонија 
бр. 56/2011 и 162/2012).
                                                                                                                                                                                                                                            

Со цел вклопување на објектот со намена - трафостаница (ТС) “Медија” од став 1 на овој член, ќе 
се изработи и донесе урбанистичко планска документација за конкретниот плански простор со КП 
7589/1 КО Драчево, м.в. “Маркова Река”. 

Член 2

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

                Број 07-1229/14                                       ПРЕТСЕДАТЕЛ
     21 февруари 2013 година                                 на Советот на Општина Кисела Вода
                    С к о п ј е                                              Звонко Спасовски с.р.
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 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (,,Службен 
весник на Република Македонија,, бр.5/2002) и член 57 став 1 алинеа 3 од Статутот на 
Општина Кисела Вода (,,Службен гласник на Град Скопје,, бр.8/05 и ,,Службен гласник на 
Општина Кисела Вода,, бр.13/06), Градоначалникот на Општина Кисела Вода, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување Одлука  за утврдување правен статус на бесправен објект 
на КП 4601/1 КО Кисела Вода 1 за кое може да се изврши 

вклопување на објектот – ТС “Пржино” 7 во урбанистичко-планска документација 
  

1.Се објавува Одлуката  за утврдување правен статус на бесправен објект на КП 4601/1 КО 
Кисела Вода 1 за кое може да се изврши вклопување на објектот – ТС “Пржино” 7 во урбанистичко-
планска документација, донесена на седницата на Советот на Општина Кисела Вода, одржана 
на 21.02.2013 година.

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

                Број 08-1426/15      ГРАДОНАЧАЛНИК
              22.02.2013 година         на Општина Кисела Вода
                      С к о п ј е        Марјан Ѓорчев с.р.
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Врз основа на член 22 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник 
на РМ” бр. 5/02), член 34 од Статутот на Општина Кисела Вода (“Службен гласник на Град Скопје” 
бр. 8/05 и “Службен гласник на Општина Кисела Вода” бр. 13/2006) член 2 став 1  алинеја 5 и 
6 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација (Службен весник на РМ“ број 56/11 и 162/2012), Советот на Општина Кисела Вода на 
Педесет и петтата пленарна седница одржана на 21 февруари  2013 година,  донесе 

О Д Л У К А
за утврдување правен статус на бесправен објект 

на КП 4601/1 КО Кисела Вода 1 за кое може да се изврши 
вклопување на објектот – ТС “Пржино” 7 во урбанистичко-планска документација 

  

Член 1

Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект, број 13-1707/4 
од 10.05.2012 година од страна на Министерство за транспорт и врски на Република Македонија, а кое 
се однесува на објект со намена инфрастуктура – трафостаница (ТС) “Пржино” 7 кој лежи на КП 4601/1 
КО Кисела Вода 1, Советот Општина Кисела Вода констатира дека  може да се изврши вклопување  
на бесправно изградениот објект во урбанистичко планска документација кој е во согласно одредбите 
од членот 2, став 1, алинеја 5 и 6 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти 
во урбанистичко планска документација (Службен весник на Република Македонија бр. 56/2011 и 
162/2012).
                                                                                                                                                                                                                                            

Со цел вклопување на објектот со намена - трафостаница (ТС) “Пржино” 7 од став 1 на овој член, ќе 
се изработи и донесе урбанистичко планска документација за конкретниот плански простор со КП 
4601/1 КО Кисела Вода 1. 

Член 2

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

             Број 07-1229/15                                     ПРЕТСЕДАТЕЛ
    21 февруари 2013 година                            на Советот на Општина Кисела Вода
                  С к о п ј е                                                         Звонко Спасовски с.р.
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 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (,,Службен 
весник на Република Македонија,, бр.5/2002) и член 57 став 1 алинеа 3 од Статутот на 
Општина Кисела Вода (,,Службен гласник на Град Скопје,, бр.8/05 и ,,Службен гласник на 
Општина Кисела Вода,, бр.13/06), Градоначалникот на Општина Кисела Вода, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување Одлука за утврдување правен статус на бесправен објект 
на КП 2940/6 КО Кисела Вода 1 за кое може да се изврши 

вклопување на објектот – ТС “Расадник 6” во урбанистичко планска документација 
  

1.Се објавува Одлуката  за утврдување правен статус на бесправен објект на КП 2940/6 
КО Кисела Вода 1 за кое може да се изврши вклопување на објектот – ТС “Расадник 6” во 
урбанистичко планска документација, донесена на седницата на Советот на Општина Кисела 
Вода, одржана на 21.02.2013 година.

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

               Број 08-1426/16            ГРАДОНАЧАЛНИК
             22.02.2013 година               на Општина Кисела Вода
                    С к о п ј е                       Марјан Ѓорчев с.р. 
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Врз основа на член 22 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник 
на РМ” бр. 5/02), член 34 од Статутот на Општина Кисела Вода (“Службен гласник на Град Скопје” 
бр. 8/05 и “Службен гласник на Општина Кисела Вода” бр. 13/2006) член 2 став 1  алинеја 5 и 
6 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација (Службен весник на РМ“ број 56/11 и 162/2012), Советот на Општина Кисела Вода на 
Педесет и петтата пленарна седница одржана на 21 февруари  2013 година,  донесе 

О Д Л У К А
за утврдување правен статус на бесправен објект 

на КП 2940/6 КО Кисела Вода 1 за кое може да се изврши 
вклопување на објектот – ТС “Расадник 6” во урбанистичко планска документација 

  

Член 1

Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект, број 13-3534/1 
од 18.05.2012 година од страна на Министерство за транспорт и врски на Република Македонија, а 
кое се однесува на објект со намена инфрастуктура – трафостаница (ТС) “Расадник 6” кој лежи на 
КП 2940/6 КО Кисела Вода 1, Советот Општина Кисела Вода констатира дека  може да се изврши 
вклопување  на бесправно изградениот објект во урбанистичко планска документација кој е во 
согласно одредбите од членот 2, став 1, алинеја 5 и 6 од Правилникот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска документација (Службен весник на Република Македонија 
бр. 56/2011 и 162/2012).
                                                                                                                                                                                                                                            

Со цел вклопување на објектот со намена - трафостаница (ТС) “Расадник 6” од став 1 на овој член, 
ќе се изработи и донесе урбанистичко планска документација за конкретниот плански простор со КП 
2940/6 КО Кисела Вода 1. 

Член 2

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

              Број 07-1229/16                                     ПРЕТСЕДАТЕЛ
       21 февруари 2013 година                             на Советот на Општина Кисела Вода
                   С к о п ј е                                            Звонко Спасовски с.р.
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 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (,,Службен 
весник на Република Македонија,, бр.5/2002) и член 57 став 1 алинеа 3 од Статутот на 
Општина Кисела Вода (,,Службен гласник на Град Скопје,, бр.8/05 и ,,Службен гласник на 
Општина Кисела Вода,, бр.13/06), Градоначалникот на Општина Кисела Вода, донесе

     

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување Програма  за измена на Програмата (Ф) урбано планирање
на Општина Кисела Вода за 2013 година

 

1.Се објавува Програмата  за измена на Програмата (Ф) урбано планирање на Општина 
Кисела Вода за 2013 година, донесена на седницата на Советот на Општина Кисела Вода, 
одржана на 21.02.2013 година.

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

                 Број 08-1426/17         ГРАДОНАЧАЛНИК
              22.02.2013 година            на Општина Кисела Вода
                     С к о п ј е          Марјан Ѓорчев с.р. 
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Врз основа на член 22 став 1 точк а 1 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на 
РМ” бр. 5/02), член 34 од Статутот на Општина Кисела Вода (“Службен гласник на Град Скопје” бр. 
8/05 и Службен гласник на општина Кисела Вода бр. 13/06), а во врска со член 15 став 1 точка 1 од 
Законот за Град Скопје (“Службен весник на РМ” бр. 55/04), член 7, 15-а, 17 од Законот за просторно 
и урбанистичко планирање («Службен весник на РМ» бр. 51/05, 137/07, 91/09, 124/10,18/11, 53/2011 
и 60/2011) и Законот за градежно земјиште (“Службен весник на РМ” бр.17/2011 53/2011 и 144/2012), 
Советот на Општина Кисела Вода на Педесет и петтата пленарна седница, одржана на 21 февруари 
2013 година,  донесе 

П Р О Г Р А М А

за измена на Програмата (Ф) урбано планирање
на Општина Кисела Вода за 2013 година

Член 1

 Со оваа Програма се врши измена на Програмата (Ф) урбано планирање на Општина Кисела 
Вода за 2013 година во делот на Подпрограма Ф1 – урбанистичко планирање, приоритетна изработка 
на урбанистички планови и урбанистичко планирање за вклопување на бесправно изградени објекти,  
донесена  од Советот на Општина Кисела Вода со број 07 – 8628/5 од 29.11.2012 год. (Службен гласник 
на општина Кисела Вода бр. 13/2012).

Член 2

 Во Програмата (Ф) урбано планирање на Општина Кисела Вода за 2013 година во делот на 
Подпрограма Ф1 – урбанистичко планирање, приоритетна изработка на урбанистички планови и 
урбанистичко планирање за вклопување на бесправно изградени објекти во точка 2 – Трошоци  за  
реализација на подпрограмата во делот образложение на подпрограмата од став 4 - Изработка на 
детални урбанистички планови (ДУП) се врши бришење на:

 Реон Ј, четврт Ј08 – дел од локалитет “Цветан Димов II”

Граница на планскиот опфат помеѓу: улица “Бихачка”, булевар “Македонија”, улица “Иван Козаров”, 
улица “Есенинова” и улица “Огњан Прица”.

 Реон Ј, четврт Ј10 - дел од локалитет “Цветан Димов II”

Граница на планскиот опфат помеѓу: улица “Сава Ковачевиќ”, улица “Народни Херои”, улица 
“Есенинова” и улица “Димо Хаџи Димов”.

 Реон Ј, четврт Ј12 -  дел од локалитет “Цветан Димов - Славија” и дел од локалитет “11 – ти 
Октомври – тврда градба, блок 1”

Граница на планскиот опфат помеѓу: булевар “Македонија”, улица “Петар Дељан”, улица “Првомајска” 
и улица “Есенинова”.
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 Реон Ј, четврт Ј13 - локалитет “11 – ти Октомври – бараки, блок 1 и блок 2”,

Граница на планскиот опфат помеѓу: булевар “Македонија”, улица “Петар Дељан”, улица “Првомајска” 
и булевар “Србија”.

 Реон Ј, четврт Ј14 – локалитет “Расадник”, југоисточна индустриска зона “Кисела Вода” и 
локалитет МЗ 70 “Кисела Вода”- 3

Граница на планскиот опфат помеѓу: улица “Првомајска” булевар “Србија”, улица “Сава Ковачевиќ” и 
улица “Народни Херои”.

 Реон Ј, четврт Ј15  - дел од локалитет “Припор”

Граница на планскиот опфат помеѓу: улица “Сава Ковачевиќ”, граница на плански опфат на ГУП на 
Град Скопје и граница помеѓу општина Кисела Вода и општина Сопиште.

 Реон Ј, четврт Ј17 - дел од локалитет “Припор” и Усје, 

Граница на планскиот опфат помеѓу: улица “Првомајска” и булевар “Србија”, улица “Сава Ковачевиќ”, 
граница на плански опфат на ГУП на град Скопје и осовина на “Усеански канал”.
                              
и се додаваат во став 5 – Изработка на урбанистички плански документации во скратена постапка. 
                                                                       

      Член 3

      Измена на Програмата (Ф) урбано планирање на Општина Кисела Вода за 2013 година во делот 
на Подпрограма Ф1 – урбанистичко планирање, приоритетна изработка на урбанистички планови и 
урбанистичко планирање за вклопување на бесправно изградени објекти влегуваат во сила со денот 
на донесувањето а ќе се објават во “Службен гласник на Општина Кисела Вода”. 

               Број 07-1229/17                                   ПРЕТСЕДАТЕЛ
       21 февруари 2013 година                           на Советот на Општина Кисела Вода
                    С к о п ј е                                          Звонко Спасовски с.р.



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

 

Broj 3 / Strana 38 22 Февруари 2013

 Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za lokalna samouprava (,,Slu`ben 
vesnik na  Republika Makedonija,, br.5/2002) i ~len 57 stav  1 alinea 3 od Statutot na 
Op{tina Kisela Voda (,,Slu`ben glasnik na Grad Skopje,, br. 8/05 i “Slu`ben glasnik na 
op{tina Kisela Voda” br. 13/06), Gradona~alnikot na Op{tina Kisela Voda, donese

           
R  E  [  E  N  I  E

   za objavuvawe  Заклучок за давање согласност на 
Финансискиот извештај по завршната сметка и 

Извештајот за работата на ЈКП ,,Комуналец - Кисела Вода,, Скопје
 за 2012 година

 

1. Se objavuva Заклучокот за давање согласност на Финансискиот извештај по завршната 
сметка и Извештајот за работата на ЈКП ,,Комуналец - Кисела Вода,, Скопје за 2012 година, 
доnesen  na  седницата na Sovetot na op{tina Kisela Voda одржана на 21.02.2013 година.

2. Ova Re{enie vleguva vo sila so denot na donesuvaweto, a }e se objavi vo “Slu`ben 
glasnik na op{tina Kisela Voda”.

               Број 08-1426/18                                     GRADONA^ALNIK

             22.02.2013  година                na Op{tina Kisela Voda

                    S k o p j e                       Марјан Ѓорчев с.р.      
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Врз основа на член 104 од Статутот на општина Кисела Вода (,,Службен гласник на 
Град Скопје,, бр. 8/05 и ,,Службен гласник на општина Кисела Вода,, бр. 13/06) и член 23 точка 
8 од Статутот на ЈКП ,,Комуналец - Кисела Вода,, Скопје, Советот на општина Кисела Вода на 
Педесет и петтата планерна седница одржана на 21 февруари 2013 година, донесе

З А К Л У Ч О К

1. Се дава согласност на Финансискиот извештај по завршната сметка и Извештајот за 
работата на ЈКП ,,Комуналец - Кисела Вода,, Скопје за 2012 година.

2. Примерок од Заклучокот да се достави до ЈКП ,,Комуналец - Кисела Вода,, Скопје.
3. Овој Zaklu~ok влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на Општина Кисела Вода,,. 

                     Broj 07-1229/20                                                         PRETSEDATEL
           21 февруари  2013 godina                            na Sovetot na Op{tina Kisela Voda
                        S k o p j e                                                            Звонко Спасовски с.р.    



"Slu`ben glasnik na Op{tina Kisela Voda"
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 Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za lokalna samouprava (,,Slu`ben 
vesnik na  Republika Makedonija,, br.5/2002) i ~len 57 stav  1 alinea 3 od Statutot na 
Op{tina Kisela Voda (,,Slu`ben glasnik na Grad Skopje,, br. 8/05 i “Slu`ben glasnik na 
op{tina Kisela Voda” br. 13/06), Gradona~alnikot na Op{tina Kisela Voda, donese

R  E  [  E  N  I  E

za objavuvawe Заклучок за усвојување на
Квартални извештаи К1, К2 и К3 за четвртиот квартал од 2012 година
-К1-кватрален извештај за извршување на буџетот на Општина 
Кисела Водa -К2-квартален извештај за достасани ненамирени

обврски на Општина Кисела Вода -К3 –квартален извештај
за проемните на состојбата за секое задолжување на Општина Кисела Вода

 

1. Se objavuva  Заклучокот  за усвојување на Кварталните извештаи К1, К2 и К3 за 
четвртиот квартал од 2012 година -К1-кватрален извештај за извршување на буџетот на 
Општина  Кисела Водa -К2-квартален извештај за достасани ненамирени обврски на Општина 
Кисела Вода -К3 –квартален извештај  за проемните на состојбата за секое задолжување на 
Општина Кисела Вода, доnesen  na  седницата na Sovetot na op{tina Kisela Voda одржана 
на 21.02.2013 година.

2. Ova Re{enie vleguva vo sila so denot na donesuvaweto, a }e se objavi vo “Slu`ben 
glasnik na op{tina Kisela Voda”.

                Број 08-1426/19                              GRADONA^ALNIK

            22.02.2013  година                    na Op{tina Kisela Voda

                  S k o p j e                           Марјан Ѓорчев с.р.      
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Vrz osnova na ~len 36  od Zakonot za lokalna samouprava (“Slu`ben vesnik 
na Republika Makedonija” br.5/02), ~len 104 stav 3 od Statutot na op{tina Kisela 
Voda (“Slu`ben glasnik na Grad Skopje” br.8/05 i “Slu`ben glasnik na op{tina Kisela 
Voda” br.13/06), a vo vrska so ~len 32 stav 2 od Zakonot za finansirawe na edinicite 
na lokalnata samouprava (“Slu`ben vesnik na Republika Makedonija” br.61/04, 96/04 и 
67/07), raspravaj}i po Кварталните извештаи К1, К2 и К3 за четвртиот квартал од 2012 година 
-К1-кватрален извештај за извршување на буџетот на Општина  Кисела Водa -К2-квартален 
извештај за достасани ненамирени обврски на Општина Кисела Вода -К3 –квартален извештај 
за проемните на состојбата   за секое задолжување на Општина Кисела Вода, Совеtot na 
op{tina Kisela Voda na Педесет  и петтата plenarna  sednica odr`ana na 21 февруари 
2013 godina, donese 

Z A K L U ^ O K

зa usvojuvawe na Кварталните извештаи К1,  К2 и К3 за четвртиот
квартал од 2012 година -К1-кватрален извештај за извршување на

Буџетот на Општина Кисела Водa -К2-квартален извештај за
достасани ненамирени обврски на Општина Кисела Вода 

-К3 –квартален извештај за промените на состојбата за секое задолжување
на Општина Кисела Вода

1.Se usvojuvaat Кварталните извештаи К1,  К2 и К3 за четвртиот квартал од 2011 година 
-К1-кватрален извештај за извршување на Буџетот на Општина Кисела Водa -К2-квартален 
извештај за достасани ненамирени обврски на Општина Кисела Вода  -К3 –квартален извештај 
за проемните на состојбата  за секое задолжување на Општина Кисела Вода.
 

2. Zaklu~okot da se dostavi do Gradona~alnikot na op{tina Kisela Voda i Sektorot  
za finansiski  raboti.
 

3. Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila so denot na donesuvaweto, a }e se objavi vo”Slu`ben 
glasnik na op{tina Kisela Voda”.

                   Broj 07-1229/21                                                        PRETSEDATEL
         21 февруари  2013 godina                            na Sovetot na Op{tina Kisela Voda
                       S k o p j e                                                         Звонко Спасовски с.р.    



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

 

Broj 3 / Strana 42 22 Февруари 2013

 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (,,Службен 
весник на Република Македонија,, бр.5/2002) и член 57 став 1 алинеа 3 од Статутот на 
Општина Кисела Вода (,,Службен гласник на Град Скопје,, бр.8/05 и ,,Службен гласник на 
Општина Кисела Вода,, бр.13/06), Градоначалникот на Општина Кисела Вода, донесе

     

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување Одлука за одобрување на Проект “Обуки за личен
и професионален развој  и подготовка на кадри за вработување”

 

1.Се објавува Одлуката за одобрување на Проект “Обуки за личен и професионален развој  
и подготовка на кадри за вработување”, донесен на седницата на Советот на Општина Кисела 
Вода, одржана на 21.02.2013 година.

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

               Број 08-1426/20           ГРАДОНАЧАЛНИК
             22.02.2013 година              на Општина Кисела Вода
                   С к о п ј е                               Марјан Ѓорчев с.р. 
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Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник 
на РМ” бр.5/02) и член 34 став 1 точка 42  од Статутот на Општина Кисела Вода (“Службен гласник 
на Град Скопје” бр.8/05 и Службен Гласник на Општина Кисела Вода бр.13/06), Советот на Општина 
Кисела Вода, на Педесет и петтата  пленарна седница одржана на 21 февруари  2013 година,  
донесе

О Д Л У К А

за одобрување на Проект “Обуки за личен и професионален развој 
и подготовка на кадри за вработување”

Член 1

 Со оваа Одлука се одобрува Проект “Обуки за личен и професионален развој 
и подготовка на кадри за вработување” на територија на  Општина Кисела Вода.

Член 2

  Проектот “Обуки за личен и професионален развој и подготовка на кадри за вработување” од 
член 1 од оваа Одлука ќе ќе се реализира од страна на Фондацијата „Центар за жени претприемачи“ 
– Скопје 
 

Член 3

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

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен гласник 
на Општина Кисела Вода”

                     Broj 07-1229/22                                                         PRETSEDATEL
            21 февруари  2013 godina                           na Sovetot na Op{tina Kisela Voda
                         S k o p j e                                                          Звонко Спасовски с.р.    



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

 

Broj 3 / Strana 44 22 Февруари 2013

 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (,,Службен 
весник на Република Македонија,, бр.5/2002) и член 57 став 1 алинеа 3 од Статутот на 
Општина Кисела Вода (,,Службен гласник на Град Скопје,, бр.8/05 и ,,Службен гласник на 
Општина Кисела Вода,, бр.13/06), Градоначалникот на Општина Кисела Вода, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување Одлука за  одобрување на финансиски средства за Проект       
 “Обуки за личен и професионален развој и подготовка на кадри за вработување”

  

1.Се објавува Одлуката  за одобрување на финансиски средства за Проект “Обуки за личен и 
професионален развој и подготовка на кадри за вработување”,  донесена на седницата на Советот на 
Општина Кисела Вода, одржана на 21.02.2013 година.

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

               Број 08-1426/21         ГРАДОНАЧАЛНИК
            22.02.2013 година           на Општина Кисела Вода
                  С к о п ј е                    Марјан Ѓорчев с.р. 
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Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (“Службен 
весник на РМ” бр.5/02) и член 34 став 1 точка 42  од Статутот на Општина Кисела Вода 
(“Службен гласник на Град Скопје” бр.8/05 и Службен Гласник на Општина Кисела Вода 
бр.13/06), Советот на Општина Кисела Вода, на Педесет и петтата пленарна седница 
одржана на 21 февруари  2013 година, донесе

О Д Л У К А

за  одобрување на финансиски средства за Проект “Обуки за личен и професионален развој и 
подготовка на кадри за вработување”

Член 1

 Се одобруваат финансиски средства за учество на Општина Кисела Вода во реализирање на 
Проектот “Обуки за личен и професионален развој и подготовка на кадри за вработување”

Член 2

Општина Кисела Вода ќе учествува со 50% во реализирањето на проектот, односно со 200.000,оо 
денари.

                                                                     Член 3

 Секторот за финансиски прашања на Општина Кисела Вода се задолжува средствата од член 
2 да ги префрли на сметка на Фондацијата „Центар за жени претприемачи“ – Скопје по завршување на 
проектот и по доставување на извештај за реализација на истиот од страна на фондацијата.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен гласник 
на Општина Кисела Вода”.

                  Broj 07-1229/23                                                        PRETSEDATEL
        21 февруари  2013 godina                           na Sovetot na Op{tina Kisela Voda
                      S k o p j e                                                         Звонко Спасовски с.р.    



"Slu`ben glasnik na Op{tina Kisela Voda"
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 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (,,Службен 
весник на Република Македонија,, бр.5/2002) и член 57 став 1 алинеа 3 од Статутот на 
Општина Кисела Вода (,,Службен гласник на Град Скопје,, бр.8/05 и ,,Службен гласник на 
Општина Кисела Вода,, бр.13/06), Градоначалникот на Општина Кисела Вода, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на договор за воспоставување 
на  јавно приватно партнерство за модернизација на системот за јавно осветлување на 

Општина Кисела Вода
 

1.Се објавува Одлуката  за избор на најповолна понуда за доделување на договор за 
воспоставување на  јавно приватно партнерство за модернизација на системот за јавно
осветлување на Општина Кисела Вода ,  донесена на седницата на Советот на Општина Кисела 
Вода, одржана на 21.02.2013 година.

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

                Број 08-1426/22         ГРАДОНАЧАЛНИК
             22.02.2013 година            на Општина Кисела Вода
                   С к о п ј е          Марјан Ѓорчев с.р.
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Врз основа на член 35 и 37 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство (“сл. Весник 
на Р.М”. бр.6/2012), член 162 од Законот за јавни набавки (Сл. Весник на РМ бр.24/2012 ) ,член 36 став 
1 точка 15 од Законот за Локална Самоуправа (“Сл. Весник на Р.М”. бр. 05/2002),  член 34 став 1 точка 
42  од Статутот на Општина Кисела Вода (“Службен гласник на Град Скопје” бр.8/05 и Службен Гласник 
на Општина Кисела Вода бр.13/06), и член 7 од Одлуката за започнување на постапка за доделување 
на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за модернизација на системот за јавно 
осветлување на Општина Кисела Вода бр.07-6845/4 од 02.10.2012 година  донесена од страна на 
Советот на Општина Кисела Вода, Советот на Општина Кисела Вода, на Педесет и петтата пленарна 
седница одржана на 21 февруари  2013 година,  донесе

О Д Л У К А
за избор на најповолна понуда за доделување на договор за воспоставување на  јавно 
приватно партнерство за модернизација на системот за јавно осветлување на Општина 

Кисела Вода

Член 1

Со оваа Одлука, Советот на Општина Кисела Вода врз основа на член 7 од Одлуката за 
започнување на постапка за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство 
за модернизација на системот за јавно осветлување на Општина Кисела Вода бр.07-6845/4 од 
02.10.2012 година  донесена од страна на Советот на Општина Кисела Вода, за најповолна понуда 
за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за модернизација на 
системот за јавно осветлување на Општина Кисела Вода која се спроведe по пат на Отворена постапка 
бр. 42/2012, објавенa преку ЕСЈН (електронски систем за јавни набавки) на ден 02.11.2012 година и 
во Службен весник на РМ бр.138 од 06.11.2012 година, ја избира понудата на економскиот оператор 
ДГЗРТУ Дигитал ДОО од Струмица, заведена со архивски бр. 15-9281/1 од 17.12.2012 година.

Член 2

Понудата на економскиот оператор ДГЗРТУ Дигитал ДОО од Струмица, заведена со архивски бр. 
15-9281/1 од 17.12.2012 година,  е избрана како најповолна, согласно извршената  целосна евалуација 
на способноста на понудувачот, согласно со условите и критериумите од тендерската документација. 

Комисијата за спроведување на постапка за доделување на договор за воспоставување на 
јавно приватно партнерство, формирана со Решение бр. 08 -5319/1 од 19.07.2012 година, по детално 
проверување на комплетноста и валидноста на дадените понуди заедно со документите за докажување 
на способност на економските оператори, утврди дека понудата на економскиот оператор ДГЗРТУ 
Дигитал ДОО од Струмица заведена со архивски бр. 15-9281/1 од 17.12.2012 година, е најповолна. 

Член 3

Висината на надоместокот кој општината ќе го плаќа на приватниот партнер ДГЗРТУ Дигитал 
ДОО од Струмица на годишно ниво изнесува 21.912.000,00 без вклучен ДДВ, вкупната сума за 
времетраење на Договорот од 12 години изнесува 262.944.000,00 денари без вклучен ДДВ односно 
310.273.920,00 денари со вклучен ДДВ.
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Член 4

Договорот за јавно приватно партнерство ќе биде склучен за период од 12 години, кој период се 
смета од  денот на потпишување на Договорот.

Приватниот партнер е должен да го извршува Договорот на цела територија на Општина Кисела 
Вода.

 
Член 5

Приватен партнер ДГЗРТУ Дигитал ДОО од Струмица е должен да изврши детално снимање и 
изготви основен и изведбен проект за реконструкцијата во рок од 30 дена од склучувањето на договорот 
за ЈПП, кога ќе му биде издаден и работен налог од јавниот партнер со кој ќе биде воведен во работа. 
По извршенотo детално снимање приватниот партнер по пат на дополнително договарање со јавниот 
партнер треба да ги превземе потребните активности (дислокација на мерна опрема, нумерација на 
столбови, промена на надземни и подземни кабли итн.) со цел да нема проблеми за функционирањето 
на уличното осветлување.

Приватниот партнер ДГЗРТУ Дигитал ДОО има обврска да изврши модернизација на јавното 
улично осветлување во зоните на Општина Кисела Вода со сите компоненти (замена на светилки, 
автоматика и управување)  во рок не подолг од 8 месеци од склучувањето на  Договорот.

Член 6

Договорот со приватниот партнер ДГЗРТУ Дигитал ДОО од Струмица ќе се склучи по истекот на 
законски утврдениот рок за жалба од 8 дена од денот на доставување на известувањето за избор на 
најповолен понудувач до сите економски оператори кои учествувале во постапката.

Незадоволниот учесник во постапката за избор на најповолен понудувач може да поднесе жалба 
до Државната Комисија за жалби по јавни набавки ,преку Комисијата за јавни набавки на Општина 
Кисела Вода во рок од 8 (осум) дена од денот на доставувањето на известувањето.

Член 7

Се задолжува и овластува Градоначалникот на Општина Кисела Вода да го потпише договорот 
со ДГЗРТУ Дигитал ДОО од Струмица по истекот на законски утврдениот рок за жалба, а согласно 
член 6 од оваа Одлука.

Член 8

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен гласник 
на Општина Кисела Вода,,.

               Broj 07-1229/24                                                           PRETSEDATEL
     21 февруари  2013 godina                               na Sovetot na Op{tina Kisela Voda
                   S k o p j e                                                           Звонко Спасовски с.р.    
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