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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 

РЕШЕНИЕ

за објавување Одлука за  измени и дополнување на Одлуката 
за доделување на еднократна парична помош на жителите на Општина Кисела Вода за 

санирање на последиците од природната непогода-поплава согласно Одлуката заведена 
под Бр.09-6478/3 од 9 август 2016 година

 донесена од страна на Советот на Општина Кисела Вода,
под Бр.09-7903/24 од 28.09.2016 година

 
1.Се објавува Оdlukaта за  измени и дополнување на Одлуката   за доделување на 

еднократна парична помош на жителите на Општина Кисела Вода за санирање на последиците 
од природната непогода-поплава согласно Одлуката заведена под Бр.09-6478/3 од 9 август 
2016 година,  донесена од страна на Советот на Општина Кисела Вода, под Бр.09-7903/24 од 
28.09.2016 година, донесена на седницата на Советот на Општина Кисела Вода, одржана на 
31 октомври 2016 година.

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

Број 08-9107/1 ГРАДОНАЧАЛНИК
4.11.2016.2016 година на Општина Кисела Вода
Скопје Билјана Беличанец-Алексиќ  с.р. 
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Врз основа на член  70 од Статутот на Општина Кисела Вода („Службен гласник на Град 
Скопје“ бр. 8/05 и „Службен гласник на Општина Кисела Вода“ бр.13/06), по поднесен предлог 
од страна на Претседателот на Советот-Трајче Донев, Советот на Општина Кисела Вода на 
Четириесет и петтата пленарна седница, одржана на 31 октомври 2016 година донесе 

ОДЛУКА

за измени и дополнување на Одлуката 
за доделување на еднократна парична помош на жителите на Општина Кисела Вода за 

санирање на последиците од природната непогода-поплава согласно Одлуката заведена 
под Бр.09-6478/3 од 9 август 2016 година

донесена од страна на Советот на Општина Кисела Вода,
под Бр.09-7903/24 од 28.09.2016 година

Член 1
 Во членот 3 од Одлуката за доделување на еднократна парична помош на жителите 

на Општина Кисела Вода за санирање на последиците од природната непогода-поплава 
согласно Одлуката заведена под Бр.09-6478/3 од 9 август 2016 година донесена од страна на 
Советот на Општина Кисела Вода, под Бр.09-7903/24 од 28.09.2016 година, 

 - во ставот 2 точка а) износот „6.000,00“ се менува со износот „5.000,00“ , 
 - во ставот 2 точка б) износот „12.000,00“ се менува со износот „10.000,00“,
 - во ставот 3 точка а) износот „7.000,00“ се менува со износот „5.000,00“,
 - во ставот 3 точка б) износот „10.000,00“ се менува со износот „7.500,00“,
 - во ставот 4 точка а) износот „5.000,00“ се менува со износот „3.000,00“, и
 - во ставот 4 точка б) износот „7.000,00“ се менува со износот „4.000,00“.

Член 2
 Останатиот дел од членот 3 од Одлуката останува непроменет.

Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен 

гласник на Општина Кисела Вода”.
 

Број 09-8697/3 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
31 октомври 2016  година на Советот на Општина Кисела Вода
Скопје Трајче Донев  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 

РЕШЕНИЕ

за објавување Оdluka за  ослободување на инвеститор од плаќање
на надоместок за уредување на градежно земјиште за  

реконструкција на  повеќенаменско  спортско игралиште
во ПОУ „ Рајко Жинзифов“ во нас. Пинтија, Општина Кисела Вода

1.Се објавува Оdlukaта   за ослободување на инвеститор од плаќање на надоместок за 
уредување на градежно земјиште за  реконструкција на  повеќенаменско  спортско игралиште 
во ПОУ „ Рајко Жинзифов“ во нас. Пинтија, Општина Кисела Вода, донесена на седницата на 
Советот на Општина Кисела Вода, одржана на 31 октомври 2016 година.

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

Број 08-9107/2 ГРАДОНАЧАЛНИК
4.11.2016 година на Општина Кисела Вода
Скопје Билјана Беличанец-Алексиќ  с.р.
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Врз основа на член 34 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ 
бр.5/02), а во врска со Законот за градење („Службен весник на РМ“ бр. 130/09, 124/10, 18/11, 
36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14 и 
187/14) и член 34 став 1 точка 41 од Статутот на Општина Кисела Вода („Службен гласник 
на Град Скопје“ бр.8/05 и Службен галсник на Општина Кисела Вода бр.13/06), Советот на 
Општина Кисела Вода на Четириесет и петтата пленарна седница одржана на 31 октомври 
2016 година донесе

ОДЛУКА

за ослободување на инвеститор од плаќање на надоместок за уредување на градежно 
земјиште за  реконструкција на  повеќенаменско  спортско игралиште во 

ПОУ „ Рајко Жинзифов“ во нас. Пинтија, Општина Кисела Вода

Член 1
Со оваа Одлука инвеститорот Општина Кисела Вода се ослободува од плаќање на 

надоместокот за уредување на градежно земјиште за реконструкција на  повеќенаменско  
спортско игралиште во ПОУ „ Рајко Жинзифов“ во нас. Пинтија, Општина Кисела Вода,  ДУП 
за населено место  Пинтија,КП6483, КО Кисела Вода 2, Општина Кисела Вода.

Член 2
Средствата од член 1 на оваа Одлука претставуваат вкупен надоместок за уредување 

на градежно земјиште во висина од 100% надомест за Општина Кисела Вода.

Член 3
Оваа Одлука влегува во сима осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник 

на Општина Кисела Вода“.

Број 09-8697/4 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
31 октомври 2016  година на Советот на Општина Кисела Вода
Скопје Трајче Донев  с.р.    

"Slu`ben glasnik na Op{tina Kisela Voda"
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РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА 
Уп.  бр. 14-195 од 13.10.2016 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 член 86 од 
Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија” бр. 38/05, 
бр. 110/08 и бр. 51/11) го донесе следното:

РЕШЕНИЕ

за објавување на јавна објава

1. Согласно член 86 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на 
Република Македонија” бр. 38/05, бр. 110/08 и бр. 51/11), да се изврши јавна објава 
уп. бр. 14–195 од 13.10.2016 година, во службеното гласило на Општина Кисела 
Вода, поради неможност за уредна достава на известувања до сите непосредни 
сопственици на катастарски парцели кои граничат со КП 11488/1 КО Драчево 2, во 
Скопје, како и сите заинтересирани странки, дека на ден 19.8.2016 год. е издадено 
Одобрение за градење заведено под уп. бр. 14-195 од 19.8.2016 година за изградба 
на магацин за готова роба со административен дел на КП 11488/1 КО Драчево 2, 
во Скопје, од втора категорија, по Општ акт за с. Драчево, Одлука бр. 07-126/4 од 
4.7.2014 година, Службен гласник на Општина Кисела Вода бр. 9/2014 година и 
заверен е Основен проект за изградба на магацин за готова роба со административен 
дел - фаза архитектура, на КП 11488/1 КО Драчево 2, во Скопје, од втора категорија, 
со тех. број 02-01/16 од април 2016 год., изработен од Друштво за градежни услуги 
АЛФА КОНСТРАКШН ГРУП ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „Вера Јоциќ“ бр. 
7/24 во Скопје, по барање на инвеститорот Жико Петровски од Скопје, ул. „Димитар 
Гуштанов“ бр. 22-54.     

   
2. Ова решение да го изврши Сектор за урбанизам и просторно планирање, Одделение 

за Одделение за изводи, локациски, одобренија за градење и употребни дозволи. 

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

                   
 ГРАДОНАЧАЛНИК
   Билјана Беличанец – Алексиќ с.р.
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РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА 
Уп.  бр. 14-195 од 13.10.2016 год.СКОПЈЕ

ЈАВНА ОБЈАВА

Општина Кисела Вода - Скопје, Сектор за урбанизам и просторно планирање, Одделение 
за изводи, локациски, одобренија за градење и употребни дозволи, поради неможност за уредна 
достава на известувања до непосредни соседи за издавање на Решение, ги известува сите 
непосредни сопственици на катастарски парцели кои граничат со КП 11488/1 КО Драчево 2, во 
Скопје, како и сите заинтересирани странки, дека на ден 19.8.2016 год. е издадено Одобрение 
за градење заведено под уп. бр. 14-195 од 19.8.2016 година за изградба на магацин за готова 
роба со административен дел на КП 11488/1 КО Драчево 2, во Скопје, од втора категорија, по 
Општ акт за с. Драчево, Одлука бр. 07-126/4 од 4.7.2014 година, Службен гласник на Општина 
Кисела Вода бр. 9/2014 година и заверен е Основен проект за изградба на магацин за готова 
роба со административен дел - фаза архитектура, на КП 11488/1 КО Драчево 2, во Скопје, од 
втора категорија, со тех.  број 02-01/16 од април 2016 год., изработен од Друштво за градежни 
услуги  АЛФА КОНСТРАКШН ГРУП ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „Вера Јоциќ“ бр. 7/24 
во Скопје, по барање на инвеститорот Жико Петровски од Скопје, ул. „Димитар Гуштанов“ 
бр. 22-54.     

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. 30/2016, бр. 31/2016, бр. 39/2016 и 
бр. 71/2016 год.), заинтересираните странки можат да извршат увид во документацијата 
од управната постапка во барака 3, соба број 1, во Секторот за урбанизам и просторно 
планирање во Општина Кисела Вода - Скопје и тоа во вторник и петок од 13 -15 часот, во 
рок од 15 дена.

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

 Помошник раководител на сектор
 Радмила Шоповска, д.г.и.
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РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА 
Уп. бр. 14-181 од 31.10.2016 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 член 86 од 
Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија” бр. 38/05, 
бр. 110/08 и бр. 51/11) го донесе следното:

РЕШЕНИЕ

за објавување на јавна објава

1. Согласно член 86 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на 
Република Македонија” бр. 38/05, бр. 110/08 и бр. 51/11), да се изврши јавна објава 
уп. бр. 14–181 од 31.10.2016 година, во службеното гласило на Општина Кисела 
Вода, поради неможност за уредна достава на известувања до сите непосредни 
сопственици на катастарски парцели кои граничат со КП 1558/2 и КП 1564/2 КО Кисела 
Вода 1, Скопје, на ул. „Баница“ бр. 5, согласно ДУП населба Црниче 2, Одлука 
бр. 07-97/2 од 30.9.2003 год., Службен гласник на Град Скопје бр. 12/2003 год., 
како и сите заинтересирани странки, дека на ден 4.10.2016 год.  издаде Одобрение 
за градење на станбена куќа (А1) на ул. „Баница“ бр. 5, КП 1558/2 и КП 1564/2 КО 
Кисела Вода 1, Скопје, од втора категорија, на ГП број 18.43 по ДУП населба 
Црниче 2, Одлука бр. 07-97/2 од 30.9.2003 год., Службен гласник на Град Скопје 
бр. 12/2003 год. заведено под уп. бр. 14-181 од 4.10.2016 година и завери Основен 
проект – фаза архитектура со техн. број 03-100/2016 од март 2016 година, изработен 
од Друштво за проектирање, инженеринг и производство АРТИНГ Христијан и др. 
ДОО Скопје, со седиште на ул. „8“ бр. 10, Индустриска Зона Визбегово во Скопје 
по барање на инвеститорот Сашо Ефтимоски од Скопје,  со адреса на живеење во 
Скопје, на ул. „Козара“ бр. 42/2/18.     

             
2. Ова решение да го изврши Сектор за урбанизам и просторно планирање, Одделение 

за изводи, локациски, одобренија за градење и употребни дозволи. 

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

 ГРАДОНАЧАЛНИК
 Билјана Беличанец – Алексиќ с.р.
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РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА 
Уп. бр. 14-181 од 31.10.2016 год. СКОПЈЕ

ЈАВНА ОБЈАВА

Општина Кисела Вода - Скопје, Сектор за урбанизам и просторно планирање, Одделение 
за изводи, локациски, одобренија за градење и употребни дозволи, поради неможност за 
уредна достава на известувања до непосредни соседи за издавање на одобрение за градење, 
ги известува сите непосредни сопственици на катастарски парцели кои граничат со КП 1558/2 
и КП 1564/2 КО Кисела Вода 1, Скопје, на ул. „Баница“ бр. 5, согласно ДУП населба Црниче 
2, Одлука бр. 07-97/2 од 30.9.2003 год., Службен гласник на Град Скопје бр. 12/2003 
год., како и сите заинтересирани странки, дека на ден 4.10.2016 год.  издаде Одобрение 
за градење на станбена куќа (А1) на ул. „Баница“ бр. 5, КП 1558/2 и КП 1564/2 КО Кисела 
Вода 1, Скопје, од втора категорија, на ГП број 18.43 по ДУП населба Црниче 2, Одлука 
бр. 07-97/2 од 30.9.2003 год., Службен гласник на Град Скопје бр. 12/2003 год. заведено 
под уп. бр. 14-181 од 4.10.2016 година и завери Основен проект – фаза архитектура со техн. 
број 03-100/2016 од март 2016 година, изработен од Друштво за проектирање, инженеринг и 
производство АРТИНГ Христијан и др. ДОО Скопје, со седиште на ул. „8“ бр. 10, Индустриска 
Зона Визбегово во Скопје по барање на инвеститорот Сашо Ефтимоски од Скопје,  со адреса 
на живеење во Скопје, на ул. „Козара“ бр. 42/2/18.     

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. 30/2016, бр. 31/2016, бр. 39/2016 и 
бр. 71/2016 год.), заинтересираните странки можат да извршат увид во документацијата 
од управната постапка во барака 3, соба број 1, во Секторот за урбанизам и просторно 
планирање во Општина Кисела Вода - Скопје и тоа во вторник и петок од 13 -15 часот, во 
рок од 15 дена.

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

 Помошник раководител на сектор
 Радмила Шоповска, д.г.и.
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