
04 Април 2019
Скопје

Број 4, година XIV

Скопје, Април, 2019 годинаСкопје, Април, 2019 година



04 Април 2019”Службен гласник на Општина Кисела Вода”2Број 4 / Страна



304 Април 2019 ”Службен гласник на Општина Кисела Вода” Број 4 / Страна

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 Заклучок за усвојување Годишен Извештај (информација) 
за состојбата со криминалитетот и другите недозволени однесувања на подрачјето на 

Полициска станица од општа надлежност ,,Драчево,, 
во 2018 година

1.Се објавува Заклучокот за усвојување Годишен Извештај (информација) за состојбата 
со криминалитетот и другите недозволени однесувања на подрачјето на Полициска станица 
од општа надлежност ,,Драчево,, во 2018 година, донесен на Дваесет и третата пленарна 
седница на Советот на Општина Кисела Вода, одржана на  28.03.2019 година.

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

Број 08-2956/1                           ГРАДОНАЧАЛНИК
04.04.2019 година                                               на Општина Кисела Вода 
С к о п ј е                                     Филип Темелковски с.р.
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Врз основа на член 36 точка 13 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник 
на РМ,, бр.5/02) и член 104 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), расправајќи 
по усвојување Годишен Извештај (информација) за состојбата со криминалитетот и другите 
недозволени однесувања на подрачјето на Полициска станица од општа надлежност 
,,Драчево,, во 2018 година, Советот на Општина Кисела Вода на Дваесет и третата пленарна 
седница одржана на 28 март 2019 година, донесе

З А К Л У Ч О К

1.Се усвојува Годишниот Извештај (информација) за состојбата со криминалитетот и 
другите недозволени однесувања на подрачјето на Полициска станица од општа надлежност 
,,Драчево,, во 2018 година.

2. Заклучокот да се достави до Полициска станица од општа надлежност ,,Драчево,, 
Скопје и до Министерот за внатршни работи.

3. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 
гласник на Општина Кисела Вода,,.

Број 09-2588/3                                             
28 март 2019 година                                                                         ПРЕТСЕДАТЕЛ
С к о п ј е                                                                               на Советот на Oпштина Кисела Вода                 
                                                                                   Дарио Шимиќ с.р.
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Врз  основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа  („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 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 Правилник за условите и критериумите за доделување награди 
за талентирани ученици од општинските основни училишта 

од Општина Кисела Вода

1.Се објавува Правилникот за условите и критериумите за доделување награди за 
талентирани ученици од општинските основни училишта од Општина Кисела Вода, донесен 
на Дваесет и третата пленарна седница на Советот на Општина Кисела Вода, одржана на  
28.03.2019 година.

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

Број 08-2956/2                                           ГРАДОНАЧАЛНИК
04.04.2019 година                                                         на Општина Кисела Вода 
С к о п ј е                                          Филип Темелковски с.р.
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Врз основа на член 22 став 1 точка 9 и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална 
самоуправа (Сл. Весник на Р.М. бр. 5/2002), а во врска со член 34 став 1 точка 41 од Статутот на 
Општина Кисела Вода (“Сл. Гласник на Град Скопје” бр.13/02 и “Службен гласник на Општина 
Кисела Вода” бр.13/06), и Програма Н1 и Програма НА за основно образование, Советот на 
Општина Кисела Вода на Дваесет и третата пленарна седница одржана на 28 март 2019 
година, донесе 

ПРАВИЛНИК 
 за условите и критериумите за доделување награди за талентирани ученици од 

општинските основни училишта од Општина Кисела Вода

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1
Со овој Правилник  се регулираат условите и критериумите за доделување награди 

за талентирани ученици од општинските основни училишта од Општина Кисела Вода (во 
натамошниот текст: Општина Кисела Вода), формирање и надлежност на Комисијата за 
спроведување на постапката (во натамошниот текст: Комисијата).

Член 2
Доделувањето награди за талентирани ученици од општинските основни училишта од 

Општина Кисела Вода се врши согласно член 22 и член 36 од Законот за локалната самоуправа 
(Сл. Весник на Р.М., бр. 5/2002 ), Програма Н1 и Програма НА за основно образование објавена 
во службеното гласило на општината за тековната година и одредбите на овој Правилник.

Член 3
Висината на средствата за доделување награди од членот 2 на овој Правилник се 

предвидува во Буџетот на општината во Програмата Н1 и Програма НА за основно образование, 
за секоја година посебно, а кои се објавуваат во службеното гласило на општината. Годишно 
ќе се наградуваат не повеќе од 100 талентирани ученици.

  Висината на еднократната парична награда ќе ја одреди Комисијата согласно 
предвидените средства во Програмата Н1 и Програма НА за основно образование за тековната 
година.

  
II. УСЛОВИ И КРИТЕРИУМИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НАГРАДИ ЗА ТАЛЕНТИРАНИ УЧЕНИЦИ 

ОД ОПШТИНСКИТЕ ОСНОВНИ УЧИЛИШТА ОД ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА

Член 4
- Кандидатите треба да ги исполнат следните општи услови и критериуми за да бидат 
предложени за доделување парична награда:

1. Степенот на натпреварување во повеќе области:
    -   Државни натпревари 
(За освоено прво, второ, трето место на натпревари од областа на науката, културата, 
уметноста кои се акредитирани од соодветни установи и институции, добиени во тековната 
учебна година на државно ниво).
Прво место државен натпревар............................................................................................6 поени
Второ место државен натпревар..........................................................................................4  поени
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Трето место државен натпревар..........................................................................................2  поени
- Меѓународни натпревари

(За освоено прво, второ, трето место на натпревари од областа на науката, културата, 
уметноста кои се акредитирани од соодветни установи и институции, добиени во тековната 
учебна година на меѓународно ниво).
Прво место меѓународен натпревар..................................................................................12  поени
Второ место меѓународен натпревар.................................................................................10  поени
Трето место меѓународен натпревар...................................................................................8  поени

- За предмети за кои нема организирани државни и меѓународни натпревари ќе се земат 
во предвид општинските натпревари организирани во основните училишта со следните 
поени:

Прво место општински натпревар........................................................................................9  поени
Второ место општински натпревар.......................................................................................8  поени
Трето место општински натпревар.......................................................................................7  поени

- Дополнителен критериум 
Учество во настани за промовирање на училиштето, тим за работата во училиштето (еко 
тим, ученичка заедница, тим за уредување...) ...............................................................1 поен

Поради вршење на бодовна евалуација, кандидатите задолжително да достават копија од 
дипломите за освоени места на официјални државни и меѓународни натпревари. 

- Единечна - индивидуална награда ( за освоено прво, второ или трето место на 
државни и меѓународни натпревари).

- Групна награда (Група на ученици - хор, оркестар, техничко образование и сл. за 
освоено прво, второ или трето место на државни и меѓународни натпревари).

Наградувањето ќе се врши во форма на еднократна парична награда. 
Висината на еднократната парична награда ќе ја одреди Комисијата согласно предвидените 
средства во Буџетот. Носител на групната награда ќе биде менторот, а средствата ќе се 
искористат исклучиво наменски за потребите на групата.

2. Еден кандидат не може да биде награден повеќекратно, а во предвид ќе се земе највисокиот 
постигнат резултат. Постигнатите резултати се однесуваат на тековната учебна година.

3. Кандидатите задолжително треба да ги исполнуваат следните услови и да ја достават 
следната документација:
- Да е редовен ученик во воспитно-образовна установа на територија на општина Кисела Вода 
верифицирана со акт од Министерството за образование и наука. 
- Мислење од класен раководител.
- Мислење од ментор. 
- Мислење од Наставнички совет (Дали ученикот има изречена негативна педагошка мерка).
- Фотокопија од дипломи за остварен резултат.
- Копија од трансакциона сметка на родител/старател. 
- Копија од лична карта на родител/старател. 
- Изјава за користење на лични податоци потпишана со цело име и презиме од родител – 
старател на ученикот.
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III. ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НАГРАДИ ЗА ТАЛЕНТИРАНИ УЧЕНИЦИ ОД                  
          ОПШТИНСКИТЕ ОСНОВНИ УЧИЛИШТА ОД ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА

Член 5
1. Постапката за доделување награди за талентирани ученици од општинските основни 

училишта од општина Кисела Вода ја спроведува Комисијата која со решение ја формира 
Градоначалникот на општина Кисела Вода. Комисијата е составена од 17 члена од кои 5 
(пет) члена од Советот на Општина Кисела Вода, 4 (четири) члена од редот на општинската 
администрација и 8 (осум) директори од општински основни училишта од Општина Кисела 
Вода.

2. Комисијата работи согласно насоките дадени во Правилникот за условите и критериумите 
за доделување награди за талентирани ученици од општинските основни училишта на 
Општина Кисела Вода и е задолжена да врши стручно - техничка обработка на податоците 
од апликациите.

3. Комисијата е надлежна да објави јавен оглас за избор на талентирани ученици од 
општинските   основни училишта од Општина Кисела Вода кој се објавува на општинската 
веб - страна и на огласните табли на основните училишта и трае 5 дена.
Комисијата согласно дадените услови и критериуми ја разгледува пристигнатата 
документација на кандидатите ученици кои постигнале резултати во тековната учебна 
година.

4. Кандидатот при аплицирањето треба да достави барање, кон кое ги доставува и следните 
документи: потврда дека е редовен ученик, фотокопија од диплома за освоено прво, 
второ или трето место на општински, државен или меѓународен натпревар од областа на 
науката, културата, уметноста, мислење од класен раководител, мислење од наставник - 
ментор, мислење од Наставнички совет, копија од трансакциона сметка на родител, копија 
од лична карта на родител, изјава за користење на лични податоци потпишана со цело 
име и презиме од родител – старател на ученикот. Подносител на апликацијата за групна 
награда е наставникот – ментор.

5. Комисијата е должна во рок од пет дена од добивањето на предложените кандидати да 
направи избор и рангирање на сите пријавени кандидати, кои ги исполнуваат условите и за 
истото да подготви записник, кој заедно со предлог одлука го доставува до Градоначалник, 
кој носи Решение за наградување на талентирани ученици од општинските основни 
училишта од Општина Кисела Вода.

6. Незадоволните апликанти од финалниот избор и постапката по јавниот оглас имаат право 
на приговор во рок од 3 (три) дена сметано од денот на објавување на наградените на 
веб страната на Општина Кисела Вода. Приговорот се поднесува преку комисијата до 
градоначалникот на општината. Решението на градоначалникот по приговорот е конечно. 

Член 6
Комисијата работи на состаноци што ги свикува и со кои раководи претседателот на 

Комисијата кој се грижи за правилно и законито работење на истата.
За текот на состаноците на Комисијата и за донесените одлуки се води Записник на кој 

се потпишуваат сите присутни членови на Комисијата.
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IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 7
Овој Правилник влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на Општина Кисела Вода,,.

Број 09-2588/4                                             
28 март 2019 година                                                                          ПРЕТСЕДАТЕЛ
С к о п ј е                                                                               на Советот на Oпштина Кисела Вода                 
                                                                                    Дарио Шимиќ с.р.
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Врз  основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа  („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 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 Правилник за условите и критериумите за доделување награди за 
талентирани ученици – спортисти од општинските основни училишта

 од Општина Кисела Вода

1.Се објавува Правилникот за условите и критериумите за доделување награди за 
талентирани ученици – спортисти од општинските основни училишта од Општина Кисела 
Вода, донесен на Дваесет и третата пленарна седница на Советот на Општина Кисела Вода, 
одржана на  28.03.2019 година.

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

Број 08-2956/3                                   ГРАДОНАЧАЛНИК
04.04.2019 година                                                  на Општина Кисела Вода 
С к о п ј е                                   Филип Темелковски с.р.
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Врз основа на член 22 став 1 точка 6 и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална 
самоуправа (Сл. Весник на Р.М. бр. 5/2002), а во врска со член 34 став 1 точка 41 од Статутот на 
Општина Кисела Вода („Сл. Гласник на Град Скопје” бр.13/02 и „Службен гласник на Општина 
Кисела Вода” бр.13/06 и бр.15/14 ), и Програма (ЛО) - спорт и рекреација, Советот на Општина 
Кисела Вода на Дваесет и третата пленарна седница одржана на 28 март 2019 година, донесе  

ПРАВИЛНИК
 за условите и критериумите за доделување награди за талентирани ученици – спортисти од 

општинските основни училишта
 од Општина Кисела Вода

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1
Со овој Правилник се регулираат условите и критериумите за доделување награди за 

спортски таленти од општинските основни училишта од Општина Кисела Вода, формирање и 
надлежност на Комисијата за спроведување на постапката (во натамошниот текст : Комисијата).

Член 2
Доделување награди за талентирани спортисти од општинските основни училишта од 

Општина Кисела Вода се врши согласно член 22, став 1, точка 6 и член 36, став 1, точка 15 
од Законот за локалната самоуправа (Сл. Весник на Р.М., бр. 5/2002 ), Програмата (ЛО) спорт 
и рекреација за тековната година објавена во службеното гласило на општината и одредбите 
од овој Правилник.. 

Член 3
Висината на средствата за доделување награди од членот 2 на овој Правилник се 

предвидува во Буџетот на општината во Програмата (ЛО) спорт и рекреација, за секоја година 
посебно, а кои се објавуваат во службеното гласило на општината. Годишно ќе се наградуваат 
не повеќе од 100 талентирани ученици-спортисти.

Висината на еднократната парична награда ќе ја одреди Комисијата согласно 
предвидените средства во Програмата (ЛО) спорт и рекреација за тековната година.

II. УСЛОВИ И КРИТЕРИУМИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НАГРАДИ ЗА СПОРТСКИ ТАЛЕНТИ ОД 
ОПШТИНСКИТЕ ОСНОВНИ УЧИЛИШТА ОД ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА

Член 4
1. Кандидатите треба да ги исполнат следните услови и критериуми за да бидат предложени 
за доделување парична награда.
Се вреднуваат постигнатите резултати на сите кандидати во поединечна и екипна конкуренција, 
на училишно, клупско и репрезентативно ниво во поединечна и екипна конкуренција во 
олимписките спортови, согласно класификацијата на Агенцијата за млади и спорт.
-  Државно првенство во поединечна конкуренција и државно првенство во екипна конкуренција 
(членови на екипи), организирано од соодветната спортска федерација, која притоа има 
валидно решение за вршење дејност спорт издадена од Агенцијата за млади и спорт. Се 
вреднуваат прво, второ и трето место.

-Државно првенство во екипна конкуренција, организирано од Федерацијата на училишен 
спорт на Македонија. Се вреднуваат прво, второ и трето место.
-Меѓународни поединечни и екипни натпревари. 
Во оваа категорија се вреднуваат резултатите на кандидатите кои како државни 
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репрезентативци (во индивидуална или екипна конкуренција) имаат освоено едно од првите 
три места на следните натпреварувања:
Светско првенство, Европско првенство, Медитеранско првенство и Балканско првенство. 
Кандидатите ќе добијат по 20.000 денари.
Поради, вршење на бодовна евалуација, кандидатите задолжително да ги достават, дипломите 
и признанијата за освоени места или учество на официјални државни, меѓународни и 
регионални натпревари, како и дипломите и признанијата за освоено место или учество на 
пријателски натпревари во сите категории.
- Државно првенство (поединечно и екипно):
1.место 100 бода
2.место 90 бода
3.место 80 бода
- Регионално  првенство (поединечно и екипно):
1.место 70 бода
2.место 60 бода
3.место 50 бода
-Градско  првенство (поединечно и екипно):
1.место 40 бода
2.место 30 бода
3.место 20 бода
- Домашни и меѓународни турнири (поединечно и екипно):
1.место 10 бода
2.место 5 бода
3.место 3 бода
Во предвид се земаат најдобрите резултати, со приоритет на повисокиот ранг на 
натпреварување.

2.Се вреднуваат постигнатите резултати на сите кандидати во поединечна и екипна 
конкуренција, на училишно, клупско и репрезентативно ниво во поединечна и екипна 
конкуренција во неолимписките спортови, согласно класификацијата на Агенцијата за млади 
и спорт. Од неолимписките спортови, наградени можат да бидат најмногу до пет кандидати во 
поединечна/екипна конкуренција, согласно пропишаните критериуми.

- Државно првенство во поединечна конкуренција и државно првенство во екипна конкуренција 
(членови на екипи), организирано од соодветната спортска федерација, која притоа има 
валидно решение за вршење дејност спорт издадена од Агенцијата за млади и спорт. Се 
вреднуваат прво, второ и трето место.

-Меѓународни поединечни и екипни натпревари. Во оваа категорија се вреднуваат резултатите 
на кандидатите кои како државни репрезентативци (во индивидуална или екипна конкуренција) 
имаат освоено едно од првите три места на следните натпреварувања:
Светско првенство, Европско првенство, Медитеранско првенство и Балканско првенство. 
Кандидатите ќе добијат по 10.000 денари. 

Поради, вршење на бодовна евалуација, кандидатите задолжително да ги достават, дипломите 
и признанијата за освоени места или учество во официјални државни, меѓународни и 
регионални натпревари, како и дипломите и признанијата за освоено место или учество на 
пријателски натпревари во сите категории.
-Државно првенство (поединечно и екипно):
 1.место 60 бода
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 2.место 50 бода
 3.место 40 бода
-Регионално  првенство (поединечно и екипно):
1.место 30 бода
2.место 20 бода
3.место 10 бода
-Градско  првенство (поединечно и екипно):
1.место 10 бода
2.место 8 бода
3.место 6 бода
- Домашни и меѓународни турнири (поединечно и екипно):
1.место 5 бода
2.Место 4 бода
3.Место 3 бода

3.Се вреднува учеството или остварен резултат на ученици - спортисти со посебни образовни 
потреби во редовниот систем на натпревари во олимписки и неолимписки спортови.

1.Еден кандидат не може да биде награден повеќекратно, а во предвид ќе се земе највисокиот 
постигнат резултат. Во случај на кандидати со ист број на бодови, приоритет се дава на 
кандидатите од повисоката возрасна категорија.

Кандидатите задолжително треба да ја достават следната документација:
1. Да е редовен ученик во воспитно – образовна установа на територија на општина Кисела 
Вода верифицирана со акт од Министерството за образование и наука
2. Одлука и мислење од класен раководител
3. Одлука и мислење од ментор (тренер на клубот)
4. Мислење од Наставнички совет 
5. Фотокопија од дипломи за освоено место
6. Копија од трансакциска сметка на родител/старател
7. Копија од лична карта на родител/старател
8. Изјава за користење на лични податоци потпишана од родител/старател
9.Мислење од психолог/дефектолог за учениците со посебни образовни потреби за кои се 
изработува  ИОП (Индивидуален образовен план).

III. ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НАГРАДИ ЗА СПОРТСКИ ТАЛЕНТИ ОД ОПШТИНСКИТЕ 
ОСНОВНИ УЧИЛИШТА ОД ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА

Член 5
1. Постапката за доделување награди за спортски таленти од општинските основни 

училишта од општина Кисела Вода ја спроведува Комисијата која со решение ја именува 
Градоначалникот на општина Кисела Вода. Комисијата е составена од 19 члена од кои 5 
(пет) члена од Советот на Општина Кисела Вода, 6 (шест) члена од редот на општинската 
администрација, и 8 (осум) директори од општинските основни училишта од Општина 
Кисела Вода.

2. Комисијата работи согласно насоките дадени во Правилникот за условите и критериумите 
за доделување награди за талентирани ученици - спортски од општинските основни 
училишта на Општина Кисела Вода и е задолжена да врши стручна техничка обработка на 
податоците од апликациите.
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3. Комисијата е надлежна да објави јавен оглас за избор на спортски таленти од општинските 
основни училишта од Општина Кисела Вода, кој се објавува на општинската веб страна 
и на огласните табли на основните училишта и трае 5 дена. Комисијата ја разгледува 
пристигнатата документација на кандидатите ученици кои постигнале резултати во 
тековната учебна година, согласно дадените услови и критериуми. 

4. Кандидатот при аплицирањето треба да достави барање, кон кое ги доставува и следните 
документи: потврда за редовен ученик, фотокопија од диплома за освоено прво, второ 
или трето место на соодветни натпревари од областа на спортот предвидени во овој 
Правилник, мислење од класен раководител, мислење од наставник ментор (тренер на 
клубот), мислење од Наставнички совет, копија од трансакциона сметка на родител, копија 
од лична карта на родител, изјава за користење на лични податоци потпишана со цело 
име и презиме од родител – старател на ученикот. Подносител на апликацијата за државно 
првенство во екипна конкуренција, организирано од Федерацијата на училишен спорт на 
Македонија е наставникот – ментор (тренерот на екипата).

5. Комисијата е должна во рок од пет дена од добивањето на предложените кандидати да 
направи избор и рангирање на сите пријавени кандидати, кои ги исполнуваат условите и за 
истото да подготви Записник, кој заедно со предлог Одлука го доставува до Градоначалник, 
кој носи Решение за наградување на талентирани ученици-спортисти од општинските 
основни училишта од Општина Кисела Вода

6. Незадоволните апликанти од финалниот избор и постапката по јавниот оглас имаат право 
на приговор во рок од 3 (три) дена сметано од денот на објавување на наградените на 
веб страната на Општина Кисела Вода. Приговорот се поднесува преку комисијата до 
градоначалникот на општината. Решението на градоначалникот по приговорот е конечно. 

Член 6
Комисијата работи на состаноци што ги свикува и со кои раководи претседателот на 

Комисијата кој се грижи за правилно и законито работење на истата.

За текот на состаноците на Комисијата и за донесените одлуки се води Записник на кој 
се потпишуваат сите присутни членови на Комисијата.

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 7
    Овој Правилник влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на Општина Кисела Вода,,.

Број 09-2588/5                                             
28 март 2019 година                                                                        ПРЕТСЕДАТЕЛ
С к о п ј е                                                                              на Советот на Oпштина Кисела Вода                 
                                                                                  Дарио Шимиќ с.р.
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Врз  основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа  („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 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 Правилник за условите и критериумите 
за доделување награди за најдобри наставници и стручни соработници 

од општинските основни училишта од Општина Кисела Вода

1.Се објавува Правилникот за условите и критериумите за доделување награди за 
најдобри наставници и стручни соработници од општинските основни училишта од Општина 
Кисела Вода, донесен на Дваесет и третата пленарна седница на Советот на Општина Кисела 
Вода, одржана на  28.03.2019 година.

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

Број 08-2956/4                                      ГРАДОНАЧАЛНИК
04.04.2019 година                                                       на Општина Кисела Вода 
С к о п ј е                                       Филип Темелковски с.р.
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Врз основа на член 22 став 1 точка 8 и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална 
самоуправа (Сл. Весник на Р.М. бр. 5/2002), а во врска со член 34 став 1 точка 41 од Статутот 
на Општина Кисела Вода (“Сл. Гласник на Град Скопје” бр.13/02 и “Службен гласник на 
Општина Кисела Вода” бр.13/06), и Програма Н1 и Програма НА за основно образование, 
Советот на Општина Кисела Вода на Дваесет и третата пленарна седница одржана на 28 
март 2019 година, донесе 

ПРАВИЛНИК
 за условите и критериумите за доделување награди  

за најдобри наставници и стручни соработници 
од  општинските основни училишта од Општина Кисела Вода

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1
Со овој Правилник се регулираат условите и критериумите за доделување награди за 

најдобри наставници и стручни соработници од општинските основни училишта од Општина 
Кисела Вода (во натамошниот текст: Општина Кисела Вода), формирање и надлежност на 
Комисијата за спроведување на постапката (во натамошниот текст: Комисијата).

Член 2
Доделување награди за најдобри наставници и стручни соработници од општинските 

основни училишта од Општина Кисела Вода се врши согласно член 22, став 1 точка 8 и член 
36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа (Сл. Весник на Р.М., бр. 5/2002 ), 
Програма Н1 и Програма НА за основно образование објавена во службеното гласило на 
општината за тековната година и одредбите на овој Правилник.

Член 3
Висината на средствата за доделување награди од членот 2 на овој Правилник се 

предвидува во Буџетот на општината во Програмата Н1 и Програма НА за основно образование, 
за секоја година посебно, а кои се објавуваат во службеното гласило на општината. 

  Висината на еднократната парична награда ќе ја одреди Комисијата согласно 
предвидените средства во Програмата Н1 и Програма НА за основно образование за тековната 
година.

II.  УСЛОВИ И КРИТЕРИУМИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НАГРАДИ ЗА НАЈДОБРИ НАСТАВНИЦИ 
ОД ОПШТИНСКИТЕ ОСНОВНИ УЧИЛИШТА ОД ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА

Член 4
- Кандидатите треба да ги исполнат следните општи услови и критериуми

1. Планирање, реализирање и организирање на наставата (Годишно тематско 
планирање, дневно планирање, уредно пополнет дневник, уредно водење на е-дневник, 
навремено внесување на оцени, додатна и дополнителна настава) ........................1 поен
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2. Да применуваат иновативни наставни методи, форми и техники .........................1 поен

3. За својата работа добива признание од учениците, колегите, родителите и целата 
заедница .......................................................................................................................1 поен

4. Да ги подготвуваат учениците да станат активни и одговорни граѓани..................1 поен

5. Соработка и работа со наставници, родители, со заедницата, споделува наставни 
материјали со колегите................................................................................................ 1 поен

6. Учество во подобрување на училишната структура, организација на работата и 
училишната клима, креира развојни политики во училиштето...................................1 поен

7.  Изработка и примена на нагледни средства...........................................................1 поен

8. Користи современи средства за комуникација за образовни цели ( е – пошта, социјални 
мрежи, блогови и сл....)................................................................................................1 поен

9. Учество во училишни инклузивни тимови...............................................................1 поен

10. Учествува во работата на стручните активи (отворен час, презентација)...........1 поен

11. Промовирање на училиштето (медиуми, фестивали, настани организирани од 
општината) ...................................................................................................................1 поен

12. Споделување добри наставни практики во списанија и групи за просветни работници 
.......................................................................................................................................1 поен

13. награда на училишен натпревар и училишен конкурс .........................................1 поен

Член 5
- Кандидатите треба да ги исполнат следните посебни услови и критериуми

1. Да е вработен во воспитно – образовна установа на територија на Општина Кисела Вода 
верифицирана со акт од Министеството за образование и наука

2. Да имаат добиено потврди за менторство во последните 5 години на наградени ученици на 
општински, регионален, државен и меѓународен натпревар за предмети согласно наствните 
планови и програми за воспитно образовна дејност во основното образование, како и 
индивидуални награди за тековната година.
Се бодира само еднаш – највисоко постигнатиот резултат.
Индивидуални награди ..........................................................................................................1 поен
Прво место општински натпревар ......................................................................................3 поени
Второ место општински натпревар .....................................................................................2 поени
Трето место општински натпревар .......................................................................................1 поен
Прво место регионален натпревар ....................................................................................6 поени
Второ место регионален натпревар ...................................................................................5 поени
Трето место регионален натпревар ...................................................................................4 поени

Прво место државен натпревар ..........................................................................................9 поени
Второ место државен натпревар ........................................................................................8 поени
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Трето место државен натпревар ........................................................................................7 поени

Прво место меѓународен натпревар ................................................................................12 поени
Второ место меѓународен натпревар ...............................................................................11 поени
Трето место меѓународен натпревар ...............................................................................10 поени

Дипломите од меѓународен натпревар се признаваат, ако претходно се поминати сите фази 
на натпревари на национално ниво

2.1. За оние предмети за кои нема организирани државни и меѓународни натпревари ќе се 
земат во предвид резултатите од општинските натпревари по следниве поени:
Прво место општински натпревар ......................................................................................9 поени
Второ место општински натпревар .....................................................................................8 поени
Трето место општински натпревар .....................................................................................7 поени

3. Мислење од наставнички совет во училиштето во кое работи 

4. Сертификати за учество во реализација на проекти и семинари кои се од значење за воспитно 
образовниот процес согласно наставните планови и програми за основно образование, 
добиени во последните 5 години од акредитирани установи и институции а се однесуваат на 
тековната година.
 Координатор на проект ..............................................................................................2 поени
 Учество и дисеминација на семинари и обуки..........................................................1 поени
 Член на тим ....................................... ...........................................................................1 поен 

5. Автор или коавтор на учебници, стручна литерстура и други написи...............................1 поен

III. УСЛОВИ И КРИТЕРИУМИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НАГРАДИ ЗА НАЈДОБРИ СТРУЧНИ 
СОРАБОТНИЦИ ОД ОПШТИНСКИТЕ ОСНОВНИ УЧИЛИШТА ОД ОПШТИНА КИСЕЛА 
ВОДА

1.Стручните соработници да има имаат добиено потврди за менторство во последните 5 
години, да имаат аплицирано и добиено проект или грант за училиште.

Индивидуални награди..............................................................................................2 поени
Апликација..................................................................................................................4 поени
Проект.........................................................................................................................8 поени
Грант..........................................................................................................................12 поени

2.Сертификати за учество во реализација на проекти и семинари кои се од значење за воспитно 
образовниот процес согласно наставните планови и програми за основно образование, 
добиени во последните 5 години од акредитирани установи и институции а се однесуваат на 
тековната година.
 Координатор на проект ..............................................................................................2 поени
 Учество и дисеминација на семинари и обуки...........................................................2 поени
 Член на тим ..................................................................................................................1 поен
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3.Автор или коавтор на учебници, стручна литература и други написи.......................1 поен

4.Стручни трудови и апликации ...................................................................................2 поени

5.Промовирање на училиштето (медиуми, фестивали, настани организирани од 
општината) ............................................................................................................................2 поени

6.Споделување добри наставни практики во списанија и групи за просветни работници ....
................................................................................................................................................2 поени

7.Учествува во акциски истражувања, студија на случај, споредбени анализи ........2 поени

8.Реализира работилници и други активности за превенција и други разни теми (зависности, 
справување со насилство и разрешување конфликти, справување со дискриминиција, 
надминување на стереотипи и предрасуди...).....................................................................2 поени

9.Промовирање на иновативни приоди во наставата (иновативни техники и стратегии за 
поучување и др...) .................................................................................................................2 поени

10.Организира и реализира групни и индивидуални советувања со родители за деца кои 
имаат проблем со учењето, несоодветно однесување и др...............................................2 поени

11.Води документација за професионален развој на наставниците, следи наставни и 
воннаставни активности .......................................................................................................2 поени

12. Воспоставува процедури за целокупна педагошка евиденција за наставници и ученици 
................................................................................................................................................2 поени

IV. ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НАГРАДИ ЗА НАЈДОБРИ НАСТАВНИЦИ И СТРУЧНИ 
СОРАБОТНИЦИ ОД ОПШТИНСКИТЕ ОСНОВНИ УЧИЛИШТА ОД ОПШТИНА КИСЕЛА 
ВОДА

Член 6
1. Постапката за доделување на награди за најдобри наставници и стручни соработници 

од општинските основни училишта од Општина Кисела Вода ја спроведува Комисија која со 
решение ја именува Градоначалникот на Општина Кисела Вода. Комисијата за избор се состои 
од 15 члена и тоа: 5 членови на Советот на општината, 3 членови од редот на општинската 
администрација, 2 членови од Училишен Одбор на основното училиште, 2 членови од Совет 
на родителите, 2 членови од Наставнички совет и Директорот на основното училиште.

2. Комисијата објавува јавен оглас за избор на најдобри наставници и стручни соработници 
од општинските основни училишта на Општина Кисела Вода, кој се објавува на општинската 
веб страна и на огласните табли на општинските основни училишта и трае 5 дена. 

3. Комисијата работи согласно насоките дадени во Правилникот за условите и 
критериумите за доделување награди за најдобри наставници и стручни соработници од 
општинските основни училишта на Општина Кисела Вода и е задолжена да врши стручно – 
техничка обработка на податоците од апликациите.
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4.Комисијата е должна во рок од 3 дена од завршувањето на огласот да направи избор и 
рангирање на сите пријавени кандидати, кои ги исполнуваат условите и за истото да подготви 
записник, кој заедно со предлог одлука го доставува до Градоначалникот, кој носи Решение за 
наградување на најдобри наставници од општинските основни училишта на Општина Кисела 
Вода.

5.Незадоволните апликанти од финалниот избор и постапката по јавниот оглас имаат 
право на приговор во рок од 3 (три) дена сметано од денот на објавување на наградените 
на веб страната на Општина Кисела Вода. Приговорот се поднесува преку комисијата до 
градоначалникот на општината. Решението на градоначалникот по приговорот е конечно. 

Член 7
Комисијата работи на состаноци што ги свикува и со кои раководи претседателот на 

Комисијата кој се грижи за правилно и законито работење на истата.
За текот на состаноците на Комисијата и за донесените одлуки се води Записник на кој 

се потпишуваат сите присутни членови на Комисијата.

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 8
    Овој Правилник влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на Општина Кисела Вода,,.

Број 09-2588/6                                             
28 март 2019 година                                                                  ПРЕТСЕДАТЕЛ
С к о п ј е                                                                    на Советот на Oпштина Кисела Вода                 
                                                                                Дарио Шимиќ с.р.
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Врз  основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа  („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 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 Правилник за условите и критериумите за 
доделување награди за најдобри воспитувачи и негуватели од

 јавните детски градинки од Општина Кисела Вода

1.Се објавува Правилникот за условите и критериумите за доделување награди за 
најдобри воспитувачи и негуватели од јавните детски градинки од Општина Кисела Вода, 
донесен на Дваесет и третата пленарна седница на Советот на Општина Кисела Вода, 
одржана на  28.03.2019 година.

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

Број 08-2956/5                               ГРАДОНАЧАЛНИК
04.04.2019 година                                                      на Општина Кисела Вода 
С к о п ј е                                       Филип Темелковски с.р.
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Врз основа на член 22 став 1 точка 7 и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална 
самоуправа (Сл. Весник на Р.М. бр. 5/2002), а во врска со член 34 став 1 точка 41 од Статутот на 
Општина Кисела Вода (“Сл. Гласник на Град Скопје” бр.13/02 и “Службен гласник на Општина 
Кисела Вода” бр.13/06), и Програма од надлежност В - предучилишно воспитување  Програма 
ВА - предучилишно воспитување, Советот на Општина Кисела Вода на Дваесет и третата 
пленарна седница одржана на 28 март 2019 година, донесе 

ПРАВИЛНИК
 за условите и критериумите за 

доделување награди за најдобри воспитувачи и негуватели од
 јавните детски градинки од Општина Кисела Вода

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1
Со оваа Правилник се регулираат условите и критериумите за доделување награди за 

најдобри воспитувачи и негуватели од јавните детски градинки на Општина Кисела Вода – ЈДГ 
„Весели Цветови“ и ЈДГ „8 Март“, формирање и надлежност на Комисиите за спроведување 
на постапката и избор (во натамошниот текст: Комисијата).

Член 2
Доделувањето награди за најдобри воспитувачи и негуватели од јавните детски градинки 

од Општина Кисела Вода се врши согласно член 22 и член 36 од Законот за локалната 
самоуправа (Сл. Весник на Р.М., бр. 5/2002 од 06.02.2002 год.) и Програмата од надлежност 
В предучилишно воспитување Програма ВА - предучилишно воспитување (објавена во 
службеното гласило на општината) за тековната година и одредбите на овој Правилник.

Член 3
Висината на средствата за доделување награди од членот 2 на овој Правилник 

се предвидува во Буџетот на општината во Програмата од надлежност В предучилишно 
воспитување Програма ВА - предучилишно воспитување, за секоја година посебно, а кои се 
објавуваат во службеното гласило на општината. 

Висината на еднократната парична награда ќе ја одреди Комисијата согласно 
предвидените средства во Програмата од надлежност В предучилишно воспитување Програма 
ВА - предучилишно воспитување.

II. УСЛОВИ И КРИТЕРИУМИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НАГРАДИ ЗА НАЈДОБРИ ВОСПИТУВАЧИ 
И НЕГУВАТЕЛИ ОД ЈАВНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНКИ ОД ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА

Член 4
- Кандидатите треба да ги исполнат следните општи услови и критериуми
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Ред. бр. Критериуми Поени 

1.Воспитно 
згрижувачка работа

Воспитувачот – негувателот 
• Навремено и совесно ги извршува поставените работни 

задачи и цели, согласно принципите за воспитно-
згрижувачката работа со деца,

• Ги почитува  индивидуалните можности, способности 
и потреби на детето и користи современи дидактички 
средства.

• Работа со деца со пречки во развој

2,4,6,8,10,12

2.Комуникација
и тимска работа

Воспитувачот – негувателот
• Има успешна соработка и комуникација со родители, 

вработени, стручен тим,
• Поттикнува тимско работење, ги почитува принципите на 

тимска работа.
• Ги прифаќа новите членови во тимот

2,4,6,8,10,12

3.Учење и развој

Воспитувачот – негувателот
• Бара нови извори на информции и различни пристапи за 

подобрување на своето знаење 
• Активно учествува на обуките, вклучително и обуката преку 

работа и електронско учење
•  Го споделува своето знаење со колегите и го применува во 

секојдневното работење
• Активно учествува во проекти и присуствува  на разни 

обуки, семинари, работилници (без одбивање) и врши 
дополнителна работа.

2,4,6,8,10,12

4. Остварување на 
резултати

Воспитувачот – негувателот
• Постапува брзо и ефикасно на потребите на корисниците на 

услугите согласно правилата на професијата
Има редовна и успешна наплата на децата.

2,4,6,8,10,12

5.Одговорност кон 
работата

Воспитувачот – негувателот
• Способен е да се справи со повеќе задачи истовремено и 

да го планира своето време ефективно
• Почитување на кодекс на однесување и облекување
• Покажува редовност на работно место

2,4,6,8,10,12

6.Ориентираност 
кон корисниците на 
услугите

Воспитувачот – негувателот
• Соработува, ги препознава и одговара на потребите на 

корисниците на услугите 
• Процентуална присутност на деца во група,во однос на 

запишани деца

2,4,6,8,10,12

Поени по кои ќе се рангираат критериумите :
  2 – делумно задоволува
  4 – задоволува
  6 – делумно успешно
  8 – успешно
 10 – делумно се истакнува
 12 – особено се истакнува
Максималниот број на поени е 72 поени.
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Член 5
- Кандидатите треба да ги исполнат следните посебни услови и критериуми

1. Да е вработен во воспитно – образовна установа на територија на општина Кисела Вода. 
2. Да има минимум 2 години работно искуство (воспитувач, негувател), независно од статусот 
на ангажираност (неопределено, определено и привремено ангажирани).
3. Сертификати за учество во реализација на проекти и семинари кои се од значење за 
воспитно – образовниот и згрижувачки процес, согласно наставните планови и програми за 
предучилишно воспитување, добиени во последните 2 години од акредитирани установи и 
институции – (алтернативно).
4. Мислење од Стручниот совет на Градинката во која работат. 
5. Изјави од родители чии деца се директно вклучени во воспитно – образовниот и згрижувачки 
процес од страна на кандидатите (алтернативно).
6.Да нема добиено награда за најдобар воспитувач/негувател во последните 3 години.

III. ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НАГРАДИ ЗА НАЈДОБРИ ВОСПИТУВАЧИ И 
НЕГУВАТЕЛИ ОД ЈАВНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНКИ НА ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА

Член 6
1. Постапката за доделување награди за најдобри воспитувачи и негуватели од јавните детски 
градинки на Општина Кисела Вода ја спроведува Комисијата која со решение ја именува 
Градоначалникот на Општина Кисела Вода, која се состои од 15 члена, и тоа: 5 члена од 
Советот на општината, 3 члена од редот на општинската администрација, 2 члена претставници 
од Управен Одбор на градинката, 2 члена претставници од Совет на родителите, 2 члена 
претставници од Стручниот совет на градинката и Директорот на јавната детска градинка.
2. Комисијата објавува јавен оглас за избор на најдобри воспитувачи и негуватели од јавните 
детски градинки на Општина Кисела Вода, кој се објавува на општинската веб страна и на 
огласните табли на јавните детски градинки. Јавниот оглас трае 5 дена.
3. Комисијата работи согласно насоките дадени во Правилникот за условите и критериумите 
за доделување награди за најдобри воспитувачи и негуватели во двете јавни детски градинки 
на Општина Кисела Вода и е задолжена да врши стручно – техничка обработка на податоците 
од апликациите.
4. Комисијата е должна во рок од 3 дена по завршување на огласот да направи избор и 
рангирање на сите пријавени кандидати, кои ги исполнуваат условите и за истото да подготви 
записник, кој заедно со предлог одлука го доставува до Градоначалникот, кој носи Решение 
за наградување на најдобри воспитувачи и негуватели од двете јавни детски градинки  на 
Општина Кисела Вода.
5.Незадоволните апликанти од финалниот избор и постапката по јавниот оглас имаат право на 
приговор во рок од 3 (три) дена сметано од денот на објавување на наградените на веб страната 
на Општина Кисела Вода. Приговорот се поднесува преку комисијата до градоначалникот на 
општината. Решението на градоначалникот по приговорот е конечно. 

Член 7
Комисијата работи на седници што ги свикува и со кои раководи претседателот на 

Комисијата кој се грижи за правилно и законито работење на истата.
За текот на седницата на Комисијата и за донесените одлуки се води Записник на кој се 

потпишуваат сите присутни членови на Комисијата.



2504 Април 2019 ”Службен гласник на Општина Кисела Вода” Број 4 / Страна

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 8

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

Број 09-2588/7                                             
28 март 2019 година                                                                  ПРЕТСЕДАТЕЛ
С к о п ј е                                                                          на Советот на Oпштина Кисела Вода                 
                                                                            Дарио Шимиќ с.р.
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Врз  основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа  („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 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 Заклучок за давање Согласност  на Годишниот план за 
              вработување за 2020 година на Општина Кисела Вода 

1.Се објавува Заклучокот за давање Согласност на Годишниот план за               вработување 
за 2020 година на Општина Кисела Вода, донесен на Дваесет и третата пленарна седница на 
Советот на Општина Кисела Вода, одржана на  28.03.2019 година.

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

Број 08-2956/6                                        ГРАДОНАЧАЛНИК
04.04.2019 година                                                        на Општина Кисела Вода 
С к о п ј е                                         Филип Темелковски с.р.
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 Врз основа на член 20-в став 1 алинеа 3 од Законот за вработени во јавниот сектор 
(,,Службен весник на РМ,, бр.27 од 25.02.2014 година) и   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),  Советот на Општина Кисела Вода на Дваесет и третата пленарна 
седница одржана на 28 март 2019 година, донесе

З А К Л У Ч О К
за давање Согласност на Годишниот план за 

вработување за 2020 година на Општина Кисела Вода 

 

1. Се дава согласност на Годишниот план за   вработување за 2020 година на Општина 
Кисела Вода.

 2.Заклучокот да се достави до Секторот за управување со човечки ресурси и 
информатичка технологија.
 

3. Овој Заклучок ќе се објави во “Службен гласник на Општина Кисела Вода”.

Број 09-2588/8                                             
28 март 2019 година                                                                     ПРЕТСЕДАТЕЛ
С к о п ј е                                                                           на Советот на Oпштина Кисела Вода                 
                                                                               Дарио Шимиќ с.р.
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Врз  основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа  („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 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 спроведување на општи мерки
 за заштита на населението од заразни болести на 

подрачјето на Општина Кисела Вода во 2019 година

1.Се објавува Програмата за спроведување на општи мерки за заштита на населението 
од заразни болести на подрачјето на Општина Кисела Вода во 2019 година, донесена на 
Дваесет и третата пленарна седница на Советот на Општина Кисела Вода, одржана на  
28.03.2019 година.

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

Број 08-2956/7                              ГРАДОНАЧАЛНИК
04.04.2019 година                                                     на Општина Кисела Вода 
С к о п ј е                                     Филип Темелковски с.р.
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 Врз основа на член 3, 12 и 14 став 2 и 3 од Законот за заштита на населението од 
заразни болести (,,Сл.весник на Р.М. “ бр.66/04, 139/08 и 99/09-,149/14, 150/15 и 37/16, член 
22 точка 4 и 9 од Законот за локална самоуправа (,,Сл.весник на РМ” бр. 5/02), Советот на 
Општина Кисела Вода на Дваесет и третата пленарна седница одржана на 28 март 2019 
година, донесе 

ПРОГРАМА
За спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести на 

подрачјето на Општина Кисела Вода во 2019 година

1. ВОВЕД

Дефиницијата на Светската Здравствена Организација за здравје во нејзиниот устав 
гласи: “Здравје е состојба на целосна физичка, психичка и социјална благосостојба, а не само 
отсуство на болест или на телесни недостатоци. 
Заразна болест е заболување предизвикано од биолошки агенс (бактерии, вируси, паразити, 
габи) или нивни токсини кое може на директен  или индиректен начин да се пренесе на луѓето. 

Главниот приоритет на оваа програма е здравствената заштита на населението, преку 
раното откривање, спречувањето на ширењето и сузбивањето на заразните болести и на 
инфекциите. 

2. ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА

Спроведувањето на општите мерки за заштита на населението од заразни болести на 
населението е пропишано со законската регулатива на:
1) Член 3, 12 и 14 - став 2 и 3 од Законот за заштита на населението од заразни болести Сл. 
Весник на Р.Македонија, бр.66/04. 139/08 , 99/09, 149/14, 150/15 и 37/16) 

2) Член 16 – став 1(алинеа 1,2,3,4), член 26-став 1(алинеа 4) од Законот за здравствена 
заштита (,,Службен весник на РМ” број 38/92/1. 46/93, 55/95, 17/97 пречистен текст,10/04 и 
84/05,

3) Член 15, точка 2, 4 од Законот за  градот Скопје ( Сл. Весник на Р.Македонија бр. 55/04)

4) Член 22 точка 4 и 9 од Законот за локалната самоуправа (Сл. Весник на Р.Македонија бр. 
5/02).

5) Член 2 (точка 2,4 ), член 6 од Законот за јавно здравје (Службен весник на РМ, бр.22 од 
15.02.2010 година

2.1. Одредби од Законот за заштита на населението од заразни болести со кои се уредени 
надлежностите на општината се:

1.ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 3
Органите на државната управа, органите на Општините и Градот Скопје, здравствените 

установи и другите правни и физички лица се должни, во рамките на своите надлежности 
и права и обврски, да соработуваат и да разменувааат информации за спроведувањето 
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на мерките за спречување на појавата, раното откривање, спречување на ширењето и 
сузбивањето на заразни болести и на инфекциите пропишани со овој закон.

Член 10
Центрите за јавно здравјеја следат епидемиолошката состојба со заразните болести 

на подрачјето за кое се основани и за состојбата го известуваат Републичкиот завод за 
здравствена заштита, Општините и Градот Скопје.

Центрите за јавно здравје, на барање на Општините и Градот Скопје, се должни да им 
доставуваат информации за состојбата со заразните болести на подрачјето за кои се основани.

2.МЕРКИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ И СУЗБИВАЊЕ НА ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ

Член 12
Општи мерки кои се спроведуваат за заштита од заразни болести се: 

1) Обезбедување на безбедна вода за пиење и контрола над исправноста на водата и објектите 
за водоснабдување;  
2) Обезбедување санитарно- хигиенски и други услови, во производството, подготвувањето, 
чувањето и прометот на храната.                   
3) Отстранување на отпадни води и друг тврд и течен отпад на начин кој ќе оневозможи 
загадување на човековата околина (вода, земјиште, воздух).              
4) Вршење на превентивна дезинфекција, дезинсекција, дератизација, и други хигиенско- 
технички мерки на населените места и јавните површини;                   
5) Обезбедување санитарно – технички и хигиенски услови во јавни објекти: училишни и 
предучилишни установи, објекти за исхрана, објекти за водоснабдување, други јавни установи, 
средства за јавен сообраќај, како и јавни места;
6) Обезбедување хигиенски исправна вода во бањите, рекреативни базени, езера и други 
рекреативни објекти и природни лекувалишта.
7) Обезбедување на превентивно- промотивни активности за унапредување на здравјето на 
населението.                      

Општите мерки од ставот 1 точки 1, 3, 4, 5, 6 и 7 на овој член се должни да ги организираат 
и следат општините и Градот Скопје.                        

Општите мерки од ставот 1 на овој член се спроведуваат во согласност со стандардите 
и постапките утврдени со закон за секоја дејност одделно.          

Во организирањето и следењето на општите мерки Општините и Градот Скопје можат да 
соработуваат со Центрите за Јавно здравје.

Член 14
Советите на Општините и на Градот Скопје по претходно мислење на надлежниот Центар 

за јавно здравје за подрачјето за кое е основан донесуваат програми за спроведување на 
општите мерки за заштита на населението од заразни болести на своето подрачје.

3.ЦЕЛИ

Програмата за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни 
болести се донесува со цел да се спречи ширењето на појавата на заразни болести, да се 
детектираат и отстранат причинителите за појавата на ширењето како и сузбивањето на 
заразните болести. 
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Со Програмата за спроведување на општите мерки за заштита на населението од заразни 
болести, се утврдуваат:
1. Општи мерки                                   
2. Активности                                    
3. Извршителите на активностите                                             
4. Временската рамка на извршување на активностите                                  
5. Изворите на финансиските средства за реализација на активностите во 2019 година

3.1. ОПШТИ МЕРКИ

Општите мерки за заштита од заразни болести ги планираат и изготвуваат Општините 
на предлог на Центрите за јавно здравје и се спроведуваат во согласност со стандардите и 
постапките утврдени со закон за секоја дејност одделно.

3.1.1  Обезбедување на безбедна вода за пиење и контрола над исправноста на водата 
и објектите  за водоснабдување

ЦЕЛ

Одржување на безбедна вода за пиење и контрола над исправноста на водата (физичка, 
хемиска и бактериолошка анализа) и објектите за водоснабдување на јавни чешми - каптирани 
извори.

Безбедна вода за пиење е вода која не содржи микроорганизми, паразити и нивни 
развојни форми во број кој претставува опасност по здравјето  на луѓето, како и отсуство 
на супстанции во концентрации кои сами или заедно со други претставуваат опасност по 
здравјето на луѓето.

Општина Кисела Вода не располага со пречистителни станици, 100% од вкупното 
население е приклучено на градски водовод, што значи не постојат други јавни претпријатија  
со сопствен локален водовод.  

На територија на Општина Кисела Вода постојат викенд населби и хотелско – угостителски 
објекти, но сите тие се приклучени на градската водоводна мрежа. Општината не располага 
со работни организации со сопствен водоснабдителен објект. 

Општината има локации надвор од населени места на кои постојат јавни водоснабдителни 
чешми, споменични, рекреативни подрачја и тоа:                               

-Три Круши (Ман. Св.Петка)                         
-Пеленица (Ман. Св.Руса)
Во Општина Кисела Вода има повеќе каптирани извори – јавни чешми:
• Во мз. Припор има две јавни чешми-каптиран извор во месноста, Бабин Дол и 

Теферич (кај црквата Св.Преображение). 

• Јавна чешма-каптиран извор кај ЈЗУ Центар за лечење на зависности-. У.з. Кисела 
Вода

• Јавна чешма – каптиран бунар -чешма- во дворот на црквата Св.Ѓоргија  у.з. Кисела 
Вода

• јавни чешми-каптиран извор -црква Св.Никита – у.з Кисела Вода

• јавна чешма-каптиран извор-чешма Св.Петка на кривина спроти МВР у.з.Црниче.
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• јавна чешма-каптиран извор- Горномаалска чешма во село Драчево. 

• јавна чешма-каптиран извор - чешма сред село Драчево. 

• јавна чешма – каптиран извор- чешма кај ман.Св.Руса (месност Пеленица) село 
Драчево

• јавна чешма- каптиран извор Трпково чешмиче –позади поранешна ф-ка Стаклара 
во мз. Стаклара - Каменик

Сите локални јавни водоснабдителни објекти во населените места низ Општина Кисела 
Вода се наоѓаат под градската водоводна мрежа.

Верификација на квалитетот и исправноста на водата за пиење ја следи ЈЗУ. Центар за 
Јавно Здравје согласно Правилникот за безбедност на водата ( Сл.Весник на РМ бр.46/08, 
по налог на Министерство за здравство на РМ согласно Годишната Национална Програма за 
2019 година.

Контакт лице за Општина Кисела Вода- Наташа Настоска тел.072/ 268- 873 

3.1.2. Отстранување на отпадни води и друг тврд и течен отпад на начин кој ќе оневозможи 
загадување на човековата околина

ЦЕЛ

Заштита на населението и на животната средина со отстранување на отпадни води и 
друг тврд и течен отпад, собирање на комуналниот смет од домаќинствата за одржување, 
зачувување на здрава животна средина.  

Општина Кисела Вода во Програмата (Ј) Комунални дејности за 2019 година ги планира 
и реализира активностите кои произлегуваат од општите мерки од Законот за  заштита на 
населението од заразни болести:  

Програма за комунални дејности за 2019 год  во Подпрограма (Ј40) - Комуналниот отпад 
од домаќинствата го собира ЈП-Комунална хигиена на Град Скопје.   

Во Општината има поставено контејнери за селектирање на отпад за пластична 
амбалажа, стаклена амбалажа, поставени се подземни контејнери за комунален отпад со 
селектирање на отпад.                             

Собирањето, транспортирањето на комуналниот отпад и други видови на неопасен и 
инертен отпад, се врши на уредени депонии – кај нас Дризла.   

На територијата на Општина Кисела Вода има повеќе водни канали:                                           
- мз Подстаница – се наоѓа Црн Канал,                                            
- канал на река Мала Рада,                                                                      
- мал канал Аџево ( на тромеѓа на уз населба Драчево, мз село Драчево),                      
- канал во уз Пржино,                            
- мал канал во село Драчево                                               
- Усјански канал     
Чистењето на каналите се врши еднаш годишно, но и повеќе пати во колку се создаде 

потреба, а надлежна е фирма која има склучено договор со Општина Кисела Вода.
Финансиски средства за чистење на каналите се издвојуваат од буџетот на Општина 

Кисела Вода во програмата (Ј) комунални дејности на Општина Кисела Вода за 2019 год – 
подпрограма (Ј80). 

Одговорно лице за контакт  е Оливера Стојанова- тел. 075 /309- 930 
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3.1.3. Обезбедување на санитарно – технички и хигиенски услови во јавни објекти 
(предучилишни установи и основни училишта)

ЦЕЛ

Одржување на хигиенски услови со цел спречување и ширење на заразни болести.
Следење на здравствената состојба на вработените во Јавните установи со цел 

исклучување на опасноста од пренесување на заразни болести на најранливата група – 
децата.

Создавање на здрави поколенија преку континуирано следење на здравствената 
состојба на децата и учениците и нивна имунизација согласно Правилникот за задолжителна 
Имунизација во Република Македонија. 

Задолжителна превентивна дезинфекција, дезинсекција и дератизација во 
предучилишните и училишни установи се изведува согласно со законската регулатива од 
страна на  овластена установа за Дезинфекција, Дезинсекција, Дератизација (во натамошниот 
текст ДДД).

Во Општина Кисела Вода има две Јавни Детски Градинки:
1.ЈДГ “ 8 МАРТ”
2. ЈДГ “ Весели Цветови”

Јавна Детска Градинка  “ 8 МАРТ”
Во составот на ЈДГ “8 МАРТ” на Општина Кисела Вода во Град Скопје постојат 6 (шест) објекти 
и 1 (еден) објект во други просторни услови во Општина Зелениково. 

-	 8 МАРТ- ,,Расадник”-уз.Расадник
-	 ,,Пржино”- уз.Пржино
-	 “Ѕуница”- мз.село Драчево
-	 “Пеперутка I “- населба Драчево
-	 “Пеперутка II”- населба Драчево
-	 “Стапалче”-мз.Припор
Во случај на појава на заразни болести установата контактира и пријавува во службата 

за епидемиологија при ЈЗУ Центар за Јавно Здравје – Скопје
За следење на заразните болести кај децата во установата, а воедно и за проверка на 

вакционалниот статус, одговорно лице е Директорот Габриела Стојановска  071/ 327-757
Здравствените - санитарни прегледи на сите вработени се извршуваат согласно 

законските прописи во овластена установа за вршење на санитарни прегледи Задолжителна 
превентивна ДДД се врши согласно законската регулатива во текот на годината, а во вонредни 
околности  и повеќе пати. Активноста ја реализира овластена установа за вршење на ДДД 
согласно со спроведена постапка за јавна набавка.                          

Финансиски средства  се  обезбедени од Буџетот на установата за 2019 година.  
Контакт лице е Директорот Габриела Стојановска  071-/327-757

Храната за деца во предучилишните установи се обезбедува согласно пропишаните 
стандарди и нормативи за исхрана на деца од предучилишна возраст.                                                                                                             

Одговорно лице за следење на хигиенските услови во установата и следење на 
здравствено-санитетските контроли на вработените кои се во допир со храна е Габриела 
Стојановска. Здравствената состојба на децата во установата ја следи и врши пријавување 
на заразни болести Габриела Стојановска.  
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Јавна Детска Градинка “ ВЕСЕЛИ ЦВЕТОВИ “
Во составот на ЈДГ “ ВЕСЕЛИ ЦВЕТОВИ “ на општина Кисела Вода  во Град Скопје 

постојат 6 клона-објекти:
-	 “Кокиче” во у.з 11 Октомври- згради
-	 “Синоличка” во уз.11.Октомври- згради
-	 “Сончоглед” во уз.Кисела Вода
-	 “Мимоза” во уз.Цветан Димов
-	 “Перуника” во уз.Црниче
-	 “Ѓургица”
Во случај на појава на заразни болести установата  контактира и пријавува во службата 

за епидемиологија при ЈЗУ Центар за Јавно Здравје – Скопје. Одговорно лице за следење  
на заразните болести во ЈДГ ,, Весели Цветови” – на општина Кисела Вода  во Град Скопје е 
главната медицинска сестра Марија Димитрова.

Одговорно лице за проверка на вакциналниот статус на децата во ЈДГ ,, Весли Цветови” 
на Општина Кисела Вода во Град Скопје е главната медицинска сестра Марија Димитрова. 
Контакт тел. 071/368-631 и 02/2776–236

Санитарниот преглед на вработените од градинките се врши во овластена установа за 
вршење на санитарни прегледи. Санитарниот преглед за вработените во чајна кујна и во 
главната кујна се врши два пати годишно во овластена установа за вршење на санитарни 
прегледи, а во случај на појава на некое заразно заболување и повеќе пати во годината.   
Финансиски средства  за систематските и санитарните прегледи се обезбедени од сметката  
за наменска дотација на установата.                        

Превентивната ДДД во установата се врши согласно законската регулатива, од страна 
на овластена установа за вршење на ДДД. Дезинфекција, дезинсекција, дератизација се 
извршува во објектите на градинката, на возилото на дистрибуција на храна.

Контакт лице за ДДД кое врши контрола на тековната дезинфекција и соработува со 
овластената установа за ДДД е Марија Димитрова- главна медицинска сестра. 

Финансиски средства се обезбедени од сметката за наменска дотација на установата. 
Храната за деца во установата се обезбедува преку избрани фирми по пат на тендер, а истата 
се подготвува во централната кујна и во помошните кујни во објектите.

Одговорно лице за следење на хигиенските услови и за здравствено- санитетските 
контроли за вработените кои се во допир со храната е Марија Димитрова – главна медицинска 
сестра  во ЈДГ ,,Весели Цветови “ на Општина Кисела Вода во Град Скопје.

На територија на Општина Кисела Вода има 8 основни училишта. 
  
ОУ. ,, Св.Климент Охридски”

Здравствено –санитарни прегледи на вработените се вршат еднаш годишно, но во случај 
на појава на заразно заболување и повеќе пати. ДДД ја врши  овластена установа за вршење 
на таа дејност. Контакт лице за ДДД е Јаневска Емилија –  070/ 369-281 

Средствата за таа активност се издвојуваат од Буџетот на училиштето за 2019 година. 
 Во училиштето се одвива дневен престој. Храната за учениците за учебната 2018/2019 година 
пристигнува готова од ЈДГ. “8МАРТ“–подрачниот клон од градинка ,Ѕуница”. Просторијата каде 
се дели топлиот оброк, редовно се врши дезинфекција. Во училишната кујна и просторијата 
за дневен престој  ДДД  се извршува согласно законската регулатива. 

Финансиски средства се обезбедени од сопствени средства на училиштето.
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ОУ,, Рајко Жинзифов”
Вработените во училиштето секоја година вршат санитарен преглед во овластена 

установа за вршење на санитарни прегледи.  ДДД се врши редовно, согласно законските 
прописи

Лице за контакт за ДДД е Анѓелка Смилковска тех. персонал тел 078/221-589 
Финансиски средства се обезбедуваат  преку сметката 903 – блок дотации. Во училиштетто 

се реализира целодневна настава. Топлиот оброк го обезбедува фирма која се грижи  и за 
хигиенско – техничките услови во кујната. Одговорно лице за следење на здравствено – 
санитарни прегледи  на лицата кои се во допир со храната и вршење на ДДД е управителот 
на фирмата. 

Финансиски средства за здравствено- санитарните прегледи на вработените во кујната и 
ДДД ги обезбедува самата фирма.

ОУ. ,,Партенија Зографски”.
Здравствено и санитарни прегледи на вработените се вршат согласно законските 

прописи во овластена установа за вршење на таа дејност. Финансиски средства ги обезбедува 
училиштето. Превентивна дезинфекција, дезинсекција и дератизација се врши согласно 
законската регулатива, а истата ја реализира овластена фирма за вршење на ДДД услуги. 
Лице за контакт кое ќе врши контрола на тековната дезинфекција и ќе соработува со овластената 
фирма за ДДД е секретарката – Јолаковска Верица со контакт тел 02 2770-719         

Во училиштето се одвива целодневна настава. Храната ја обезбедува фирма која се 
грижи за обезбедување на санитарно – технички и хигиенските услови во кујната и ги следи 
здравствено- санитарните прегледи на лицата кои се во допир со храната и обезбедува 
финансиските срества  за вршење на ДДД. 
 
ОУ.,,Кузман Јосифовски- Питу” 

Превентивната дезинфекција, дератизација и дезинсекција се врши согласно законската 
регулатива од страна на овластена установа за вршење на ДДД услуги во двете училишта – 
Централното и Подрачното Вработените од училиштето еднаш годишно одат на санитарен 
преглед во овластена установа за вршење на санитарни прегледи. Финасиски средства се 
обезбедени од буџетот на училиштето.                

Во училиштето се одвива целодневна настава за учениците. Кујната и опремата се 
издадени под закуп на фирма кои ја обезбедуваат храната. Фирмата е одговорна за одржување  
на хигиенски услови во кујната и трпезаријата, за ДДД,  за санитарен преглед на вработените 
во кујната. Фирмата ги обезбедува средствата за санитарните прегледи на своите вработени. 

Одговорни лица Гордана Симоновска за подрачно училиште тел.075/711-180 и Јулија 
Митева централно училиште тел. 078/570-914

ОУ. ,,Круме Кепески”
Во училиштето има назначено лице за следење на заразни болести – Магдалена 

Чоревска, педагог со тел 075/564-030; 02/2777-500  
Здравствено - санитарни прегледи на вработените и ситематски прегледи се реализираат 

согласно законските прописи. За оваа активност се обезбедуваат финансискисредства од 
буџетската дотација и самофинасирачката дејност на училиштето. Превентивна ДДД во двете 
училишни згради  ја врши овластена установа за вршење на ДДД услуги. Финансиски средства 
се обезбедуваат од буџетската сметка на училиштето за 2019 година.  

Дезинфекција на ходници, училници, работни простории, дезинсекција, дератизација 
на подрумски простории  во училиштата се извршуваат од страна на овластена установа за 
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вршење на ДДД услуги. Здравствено - санитарните прегледи на сите вработени се извршуваат 
согласно со законските регулативи во установи овластени за вршење на таа дејност.
Контакт лице за ДДД кое ќе соработува со овластената установа за ДДД е Ташко Плиастовски  
тел. 078 /356 -122

Во училиштето се реализира целодневна настава, а хигиенските услови ги одржува 
техничкиот персонал. Обезбедувањето на храна го врши фирма која има склучено договор со 
училиштето и која е одговорна за обезбедување хигиенско- технички услови во кујните.                                                                                                                         

Во училишната кујна ДДД се ивршува според законските регулатива, а по потреба и повеќе 
пати од страна на овластена установа за вршење на таа дејност. Здравствено- санитарни 
прегледи на вработените во кујната се вршат според законските прописи.    
                                                                                                                                           
ОУ. ,, Кузман Шапкарев”

Здравственo-санитарните прегледи на вработените се редовни и се запазува 
стандардниот минимум пропишан со Правилникот за здравствени прегледи. Финасиски 
средства се обезбедуваат од Буџетот на училиштето за 2018година. Превентивна ДДД се врши 
редовно во согласност со законската регулатива за дезинфекција,дезинсекција, дератизација 
ја извршува. Контакт лице е Дејан Апостолски  тел. 076/ 450-422                                        

Во училиштето се одвива целодневна настава за околу ученици. Топлиот оброк го 
обезбедува фирма која се грижи санитарно-техничките и хигиенските услови во просториите 
каде се обезбедува храна. Одговорно лице за следење  на здравствено – санитарните 
прегледи на лицата  кои се во допир со храната е нивниот управител, а редовно доставуваат 
копии до директорот. 

Финансиските средства за ДДД ги обезбедува фирмата, овластена установа за ДДД.

ОУ “ Кирил Пејчиновиќ
Превентивна ДДД се врши еднаш  до двапати годишно а при појава на заразно заболување 

и повеќе пати годишно. Дезинфекција, дезинсекција, дератизација ја извршува овластена 
установа за ДДД. Здравствено –хигиенските  прегледи на вработените во училиштето се 
извршуваат согласно со законската регулатива за санитарни прегледи. Во училиштето 
се реализира продолжен престој на ученици. Хигиенските услови ги одржува техничкиот 
персонал од училиштето во училниците. Обезбедување на храна за учениците и грижа за 
кујната е одговорна  фирмата добиена по пат на јавни набавки., Здравствено – хигиенско и 
санитарни прегледи на лицата кои се во допир со храната ги врши овластена установа за 
вршење на санитарни прегледи, а финансиски средства ги обезбедува  концесионерот.

 Извршена комплет ДДД на училишната кујна ја врши овластена установа за дезинфекција, 
дезинсекција, дератизација. Здравствени прегледи за вработените се врши согласно со 
законската регулатива за санитарни прегледи.
Одговорно лице за ДДД Тоде Здравков 076/ 290-760
Одговорни лица за следење на заразните болести Вера Митревска - Психолог и Жаклина 
Стојановска – Педагог 02/2776-643

ОУ ,, Невена Георгиева - Дуња”
Во училиштето одговорен за следење на заразни болести е одговорен педагогот на училиштето 
Калина Спироска, тел. за контакт 078/ 344- 993. Во училиштето секоја година се вршат 
здравствени прегледи на вработените согласно законската регулатива. Финансиски средства 
се обезбедуваат дел од сопствената сметка, дел од наменска дотација. Во училиштето редовно 
се врши превентивна дезинфекција, дезинсекција и дератизација, согласно со законската 
регулатива од овластена установа за вршење на ДДД. Средствата се обезбедуваат од 
наменски дотација во зависност од тоа колку пати се врши превентивата.
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Лице за контакт Руска Хаџи- Ангелеска, секретар. Тел. 071/369-222  
Во ОУ.”Невена Георгиева -Дуња” има кујна која ја одржува  фирма  која се грижи за 

ДДД на просториите каде се дели храна од страна на овластена установа за дезинфекција, 
дезинсекција, дератизација.

3.1.4. Обезбедување на превентивно – промотивни активности за унапредување на 
здравјето на населението 

ЦЕЛ

Промоција на здравјето и превенција од заразни болести преку едукација на децата во 
основните училишта, градинките, и граѓаните во општината. Општината во соработка со Ј.З.У. 
Центар за Јавно Здравје–Скопје,  невладини организации идруги институции ќе организираат 
превентивно – промотивни активности за унапредување на здравјето на населението. 
 Училиштата и градинките во своите програми имаат спроведување на активности 
за унапредување и превенција на здравјето, заштита од заразни болести, одржување на 
хигиената и др.

3.1.5. Вршење на превентивна дезинфекција, дезинсекција и дератизација и други 
хигиенско – технички мерки во населени места и јавни површини 

Законот за заштита на населението од заразни болести налага превентивна дезинфекција, 
дезинсекција и дератизација во јавни институции, училишни, предучилишни установи, зелени 
пазари, депонии, и друго.

Дезинфекција – е активност која опфаќа повеќе активности и постапки за уништување, 
инхибирање на растот и размножувањето на патогените микроорганизми  на интактна  
површина на телото, во секретите и екскретите, на предметите, материјалите и во просторот или 
одстранување на поголемиот број на микроорганизми. Со дезинфекцијата бројот на штетните 
микроорганизми се сведува на безопасна вредност по здравјето на човекот. Уништување 
на микроорганизмите може да биде со: механичко уништување, јонизирачко зрачење, UV 
зрачење, киселини и бази, алкохол, феноли, детергенти и др. Превентивна дезинфекција 
се врши пред појава на заболувањето заради негово спречување. Дезинфекција на вода 
подразбира отклонување и уништување на факулатативни микроорганизми. Дезинфекцијата 
на водата може да се постигне со физички методи (превривање, ултравиолетови зраци, ултра 
звук - методи кои се скапи)  хемиски методи од кој најприфатлив е хлорирање на водата, 
односно со користење на хлор – гас, или употреба на препарати кои ослободуваат во водата 
извесни количини на активен хлор. 

Дезинсекција е активност која опфаќа повеќе активности и постапки за намалување на 
популацијата на штетни инсекти најмалку до прагот на штетност, за инхибирање на нивниот 
раст и спречување на нивното натамошно размножување или за комплетно уништување на 
присутната популација на  штетни членконошци (Артхопода) кои пренесуваат заразни болести 
или паразитираат во човечкото тело, предизвикуваат алергиски реакции, имаат токсично 
дејство. Со дезинсекцијата се уништуваат штетните видови инсекти кои пренесуваат заразни 
болести: муви, болви, оси, стршлени, комарци, крлежи, бубашваби.

Дератизација – е активност која опфаќа повеќе активности и збир на постапки за 
намалување на популацијата на штетните глодачи под прагот на штетност, инхибирање 
на нивното размножување или потполно уништување на присутната популација на штетни 
глодачи кои се природни резервоари и пренесувачи на причинители на заразни болести или 
се амбарски штетници или глодачи во складишта, силоси за жита и простории за храна. 
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Дератизацијата се врши со поставување на мамци за уништување на глувци, стаорци 
и други штетни глодари. Мамците –брикети се користат за уништување на штетни глодари, 
првенствено во системот на канализација, шахти, поред пречистувачи на отпадни води, 
на слободни површини и др. Гранули- се користат за уништување на штетни глодари, во 
домаќинствата, фармите, силосите, индустриски објекти и други затворени објекти. Општина 
Кисела Вода во Програмата (Ј) комунални дејности за 2019год во своите подпрограми ги 
планира и реализира активностите  кои произлегуваат од општите мерки од Законот за  заштита 
на населението од заразни болести. Превентивната ДДД  на територијата на Општина Кисела 
Вода, се врши два (2) пати годишно (есен и пролет) од страна на овластена институција за 
извшување на таква дејност.
Одговорно лице за контакт е Наташа Настоска  тел.072/268-873 

3.2. АКТИВНОСТИ

3.2.1.  Обезбедување на безбедна вода за пиење и контрола над исправноста на водата  
и објектите  за водоснабдување

Да се земат примероци  на  вода за пиење за основна физичко- хемиска и бактериолошка 
анализа од следниве места (каптирани извори – јавни чешми):           

– јавна чешма-каптиран извор-чешма во месноста ,,Бабин Дол” во мз .Припор.       
– јавна чешма –каптиран извор-чешма кај црквата ,,Свето Преображение”-во месноста  

 Теферич во мз.Припор. 
– јавна чешма-каптиран извор чешма во ман.Св.Руса месност Пеленица с.Драчево
– јавна чешма-каптиран извор-чешма во просторот кај ЈЗУ -Центар за лечење во   

 уз.Кисела Вода                                                  
– јавна чешма-каптиран извор - чешма сред село Драчево.                                          
– јавна чешма–каптиран извор -  чешма Горномаалска во село Драчево.                  
– јавна чешма- каптиран извор - чешма  Св.Петка -(уз.Црниче).                               
– јавна чешма - каптиран бунар - чешма (во кругот на црква Св.Ѓоргија (уз К Вода)
– јавна чешма-каптиран извор - чешма во црква Св. Никита во уз.Кисела Вода (во   

 кругот на црква Св.Ѓорги)                                      
– јавна чешма - каптиран извор - чешми (3) во кругот на на црква Св.Ѓорги (кај врбите)  

 -  уз Кисела Вода                                                                    
– јавна чешма - каптиран извор - чешма Трпково чешмиче - мз.Стаклара - Каменик

Извршител е Центарот за Jавно Здравје - Скопје, според нивната Годишна Програма за 
2019 година.

Временска рамка – 2 пати во годината се земаат примероци на водата од каптирани извори 
(јавни чешми), а во вонредни услови се земаат примероци почесто во текот на годината.

Поставување  на табла со натпис ,,Водата не е безбедна за пиење“ на оние јавни  чешми 
кај кои анализите се негативни за безбедност на водата за пиење.         

Таблите со натпис ,,Водата не е безбедна за пиење” ги поставува Општина Кисела 
Вода.                                              

Дезинфекција на водата на јавните чешми- каптиран извор  ќе ja извршува и следи фирма 
со лиценца за вршење на таа дејност и има склучено договор со Општина Кисела Вода.

Верификација на квалитетот и исправноста на водата за пиење на сите локални јавни 
водоснабдителни објекти  во  населените места низ  Општина Кисела Вода кои се под градски 
водовод  ја врши  ЈП Водовод и Канализација. 
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3.2.2.   Отстранување на отпадни води и друг тврд и течен отпад на начин кој ќе оневозможи 
загадување на човековата околина 

• Собирање, транспортирање и депонирање  на комунален отпад  на одредени 
депонии. 

• Учество на комуналните редари и комуналните  инспектори  за следење на 
состојбата  со  комуналниот отпад во општината.

• Поставување на табли со натпис ,, Забрането оставање на градежен шут и друг 
комунален отпад”

• Информирање на граѓаните за казнените одредби од законот за јавна чистота за 
недозволено депонирање на комунален отпад, цврст отпад.

• Чистење на дивите депонии што се создаваат, транспортирање и депонирање на 
отпадот на одредени депонии.

• Чистење на атмосферска и фекална канализација.

• Чистење на канали :                    
-мз Подстаница –се наоѓа Црн Канал                         
-канал на река Мала Рада                       
-мал канал Аџево ( на тромеѓа на уз населба Драчево, мз село Драчево)                   
-канал во уз Пржино                             
-мал канал во село Драчево ( кај гробиштата )                     
-Усјански канал     

• Поставување на подземни контејнери за комунален и селективен отпад.

3.2.3 Обезбедување на санитарно – технички и хигиенски услови во јавни објекти 
(предучилишни установи и основни училишта)

Тековно одржување на хигиенски услови во предучилишните установи и основните 
училишта со цел спречување на настанување и ширење на заразни болести: 

- Редовно дезинфицирање на подните површини и работните маси во предучилишните 
установи и на училишните клупи со средства  за дезинфекција одобрени од Бирото за лекови 
и Министерство за здравство на Р. Македонија                      

- Редовно дезинфицирање на санитарните чворови и секојдневно обезбедување на 
тоалетите со сапуни во предучилишните установи и училиштата,              

- Приборот со кои се чистат подните површини да бидат обележани за каде се употребуваат 
(тоалети, училници, ходници, кујни), - да има поставено простирка со дезинфекционо средство 
пред влезот на санитарните тоалети,                                                                                                            

- Во училиштата и градинките да има табеларен преглед на распоред на лицата одговорни 
за одржување на хигиената (време, место, лицето кое врши контрола)  

- Техничкиот персонал одговорен за одржување на хигиената да имаат работни одела по 
ХТЗ стандарди

- Задолжителна превентивна дератизација во предучилишните установи и основни 
училишта во согласност со законската регулатива за ДДД.                                  

- Назначување на контакт лице за соработка со Центарот за јавно здравје – Скопје.  
- Назначување на контакт лице за ДДД кое ќе врши контрола на тековната дезинфекција, 

дезинсекција, дератизација и ќе соработува со овластената установа за ДДД.    
- Доставување на Годишен извештај на предучилишните установи и училиштата до 
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Секторот за образование, предучилишно воспитување, култура и спорт на општина Кисела 
Вода, со копија од потврда за извршената активност, кој ќе биде доставен до Комисијата за 
следење на состојбата со појава на заразни болести  номинирана од локалната самоуправа и 
одговорна за реализација на Програмата. 

Годишниот извештај ќе содржи информации за следење на здравствената состојба, 
односно појава на заразно заболување.                                 

- Извештај за извршена ДДД и кој ја врши ДДД.                  
- Извештај од санитарните прегледи на вработените во предучилишните установи и 

училиштата.   
- Извештај за извршена ДДД во просториите на кујните на училиштата каде се одвива 

целодневна настава и дневен престој.                                          
- Извештај од санитарниот преглед на вработените во детските градинки и основните 

училишта, на вработените кои имаат допир со храната. 

3.2.4 Обезбедување на превентивно – промотивни активности за унапредување на 
здравјето на населението 

Изготвување на Програми со содржини за унапредување на здравјето на населението на 
локално ниво, основни училишта и градинки. Едукативни трибини за исхраната и превентивно 
– промотивни активности за унапредување на здравјето на населението. Едукација за 
превенција од заразни болести кои ги предизвикуваат крлежи, комарци, глувци и др.штетници.

3.2.5. Вршење на превентивна дезинфекција, дезинсекција и дератизација и други 
хигиенско – технички мерки во населени места и јавни површини (ДДД)

Општина Кисела Вода во Програмата (Ј) комунални дејности за 2019 год во своите 
подпрограми ги планира и реализира активностите  кои произлегуваа од општите мерки од 
Законот за  заштита на населението од заразни болести : 

- Спроведување на превентивната дератизација, дезинфекција, дезинсекција  во јавните 
објекти на Општина Кисела Вода – комплекс бараки.                                   

- Спроведување на превентивната дератизација,  дезинфекција,  дезинсекција  во јавните 
објекти на Општина Кисела Вода – објектите на месните и урбани заедници.   

- Дератизацијата се врши два (2) пати годишно ( есен и пролет) на објекти  на Општина 
Кисела Вода -  комплекс бараки, просториите на месните и урбаните заедници со изложувања 
на родантицидна маса  гранули) на определени места. - Спроведување на системска 
дератизација на канализациониот систем, односно третирани се шахти со изложување на 
родентицидна маса на 3863 места , која е спроведена од овластена установа за таа дејност..

Одговорно лице – Наташа Настоска 072/ 268-873
- Дезинфекција на водата на јавните чешми – каптиран извор во Општина Кисела Вода 

(поставување на дозери за хлорирање на водата, во оние јавни чешми – каптиран извор каде 
што постојат услови)

- Доставување на годишен извештај  од предучилишните установи и училишта за 
извршената ДДД до Секторот за образование, предучилишно воспитување, култура и спорт на 
Општина Кисела Вода ,со копија од потврда за извршената активност, кој ќе биде доставен до 
Комисијата за следење на состојбата од појава на заразни болести ,номинирана  од локалната 
самоуправа одговорна за реализација на Програмата за спроведување на општите мерки за 
заштита од заразни болести.
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3.3. Извори на финансиските средства за реализација на активностите од Програмата 
во 2019 година

3.3.1. Финансиски средства  за реализација  на активностите за 2019 година  на ЈДГ во 
Општина Кисела Вода
- ЈДГ ,,Весели Цветови” и ЈДГ “ 8 МАРТ” за активностите за превентивна дератизација, 
дезинфекција, дезинсекција, за здравствено–санитарните прегледи на вработените 
издвојуваат средства од сопствениот Буџет.

3.3.2 Финансиски средства за реализација на активностите за 2019година на основните 
училишта
- Основните училишта во Општина Кисела Вода за активностите за превентивна дератизација, 
дезинфекција, дезинсекција, за здравствено-санитарните прегледи на вработените издвојуваат 
средства од сопствениот Буџет.

3.3.3 Финансиски средства за реализација на активностите на Општина Кисела Вода 

Активностите во Програма Општина Кисела Вода ќе ги реализира со  средствата од 
Буџетот за 2019 година  во Програмата (Ј) Комунални дејности на Општина Кисела Вода за 
2019 год  во своите подпрограми Дезинфекција, дезинсекција и дератизација на комплекс 
бараки, објектите на месните и урбаните заедници, шахти на канализациониот систем – 
финансиските средства се издвојуваат од Програма (Ј) Комунални дејност - Подпрограма  
(Ј80) други комунални услуги во подставката 424230. Дезинфекција на водата за пиење на 
јавните чешми – каптиран извор на Св.Петка, Св. Ѓорги,Св,Никита, Болницата за лечење на 
зависности - финансиски средства се издвојуваат од Програма (Ј) Комунални дејсти за 2019 
година од Подпрограма (Ј00) подставка 424390 одржување на фонтани и каптирани извори. 
Чистење на канали, депонии и друг отпад, финансиските средства се издвојуваат од Програма 
(Ј) Комунални дејности за 2019 год. од Подпрограма (J80) за 2019 год. други комунални услуги 
во подставката 426990. Чистење на канали (Усјански канал, канал во мз. Подстаница, Црн 
канал , канал во Пржино и др.канали – финансиски средства се од Подпрограма (Ј80) други 
комунални услуги во подставката  426990. Овие активности од Програмата за спроведување 
на општите мерки за заштита на населението од заразни болести  ќе се реализираат во 
соработка со Секторот за комунални дејности со финансиски средства согласно со Програмата 
на (Ј) комунални дејности на Општина Кисела Вода за 2019год. во нивните Подпрограми. 
Мониторинг над спроведувањето на Програмата за спроведување на општите мерки за 
заштита на населението од заразни болести ќе врши Комисијата  за заштита од заразни 
болести, номинирана од Општина Кисела Вода, во соработка со претставник од ЈЗУ. Центар 
за Jавно здравје – Скопје кој е номиниран за надворешен член на Комисијата. Динамиката на 
реализирање на активностите ќе зависи од приливот на средствата во Буџетот на Општина 
Кисела Вода за 2019 година.

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

Број 09-2588/9                                             
28 март 2019 година                                                                                   ПРЕТСЕДАТЕЛ
С к о п ј е                                                                                   на Советот на Oпштина Кисела Вода 
                                                                                    Дарио Шимиќ с.р.
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  РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
    ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА 
Уп. бр. 13-427 од 25.03.2019 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. 8/2005 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 од 2015 год.) 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 сопственици на катастарски парцели кои граничат со КП  507  КО Кисела Вода 
1, во Скопје, како и сите заинтересирани странки, на ден 27.02.2019 год. со уп. бр. 13-427 е 
издадено Одобрение за градење на станбена куќа (А1) , на  КП 507 КО Кисела Вода 1, во 
Скопје, ГП 6.14, од втора категорија и заверен е Основен проект за изградба на станбена куќа 
(А1) – на КП 507 КО Кисела Вода 1, во Скопје, со техн. број 02-07/2018 од Септември 2018 
год., изработен од Друштво за производство, трговија и услуги ДРАЈФ Драги Трајчевски увоз-
извоз ДООЕЛ Битола. 

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.

Изработил:
СА, д.и.а   

Контролирал/Одобрил:
         Гоце Станкоски, д.и.а.                                                                           
                                                                                                              ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА                                                                                 
                                                                                                                      ГРАДОНАЧАЛНИК
                                                                                                                  Филип Темелковски с.р.   
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  РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
    ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА 
Уп.бр. 13-427 од 25.03.2019 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 станбена зграда (А1) на 
КП 507 КО Кисела Вода 1, во Скопје, ГП 6.14, од втора категорија, на ул. „Ениџе Вардарска“ 
бр.10 во Скопје, по ДУП  за нас. “ЦРНИЧЕ – ДЕЛ 2” (опфат помеѓу ул.Востаничка, ул. Серска, 
ул.Ениџе Вардарско, ул. Банско, ул. Кратовска и ул. Христо Узунов), Одлука бр. 07-1879/4 од 
23.03.2012 год., Службен гласник на Општина Кисела Вода бр.4/2012 год., ги известува сите 
непосредни сопственици на катастарски парцели кои граничат со КП  507 КО Кисела Вода 1, 
во Скопје, како и сите заинтересирани странки, дека на ден 27.02.2019 год. со уп. бр. 13-427 
е издадено Одобрение за градење на станбена зграда (А1)  на  КП 507 КО Кисела Вода 1, во 
Скопје, ГП 6.14, од втора категорија на инвеститорите Зоран Стерјоски и заверен е Основен 
проект за изградба на станбена куќа (А1) – на КП 507 КО Кисела Вода 1, во Скопје, со техн. 
број 02-07/2018 од Септември 2018 год., изработен од Друштво за производство, трговија и 
услуги ДРАЈФ Драги Трајчевски увоз-извоз ДООЕЛ Битола. 

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 и бр.35/18 год.), заинтересираните странки можат да извршат увид во 
документацијата од управната постапка во барака 3, соба број 7, 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



04 Април 2019”Службен гласник на Општина Кисела Вода”44Број 4 / Страна

                                             
  РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
    ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА 
Уп.бр. 13-535 од 01.04.2019 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. 8/2005 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 од 2015 год.) 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 сопственици на катастарски парцели кои граничат со КП  2690  КО Кисела Вода 
1, во Скопје, како и сите заинтересирани странки, на ден 01.04.2019 год. со уп. бр. 13-535 е 
издадено Одобрение за градење на станбена зграда (А2) , на  КП 2690 КО Кисела Вода 1, 
во Скопје, ГП 6.24, од втора категорија и заверен е Основен проект за изградба на станбена 
зграда (А2) – на КП 2690 КО Кисела Вода 1, во Скопје, со техн. број 20/18 од Ноември 2018 
год., изработен од Друштво за проектирање и инженеринг ГМС ПРОЕКТ ДООЕЛ експорт-
импорт 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.

Изработил:
СА, д.и.а   
Контролирал/Одобрил:

         Гоце Станкоски, д.и.а.                                                                           
                                                                                                          ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА                                                                                 
                                                                                                                             ГРАДОНАЧАЛНИК
                                                                                                                 Филип Темелковски с.р. 
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  РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
    ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА 
Уп.бр. 13-535 од 01.04.2019 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 станбена зграда (А2) на 
КП 2690 КО Кисела Вода 1, во Скопје, ГП 6.24, од втора категорија, на ул. „Георги Димитров“ 
бр.17 во Скопје, по ДУП  за реон Ј четврт Ј10, Одлука бр. 07-18/1 од 27.05.2014 год., Службен 
гласник на Општина Кисела Вода бр. 7/2014 год., ги известува сите непосредни сопственици 
на катастарски парцели кои граничат со 2690 КО Кисела Вода 1, во Скопје, како и сите 
заинтересирани странки, дека на ден 01.04.2019 год. со уп. бр. 13-535 е издадено Одобрение 
за градење на станбена зграда (А2)  на  КП 2690 КО Кисела Вода 1, во Скопје, ГП 6.24, од 
втора категорија на инвеститорите Друштво за проектирање, изведување и трговија БОНОР-
ИНЖЕНЕРИНГ Блаже ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ Скопје, Крстевски Благоја од Скопје, Крстевски 
Ѓоко од Скопје, Крстев Борис од Скопје, Карова Ленче од Велес и Мартинова Лилјана од 
Охрид и заверен е Основен проект за изградба на станбена зграда (А2) на  КП  2690  КО 
Кисела Вода 1, во Скопје, со техн. број 20/18 од Ноември 2018 год., изработен од Друштво за 
проектирање и инженеринг ГМС ПРОЕКТ ДООЕЛ експорт-импорт 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 и 64/18 год.), заинтересираните странки можат да извршат увид во 
документацијата од управната постапка во барака 3, соба број 7, 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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