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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 Заклучок за усвојување на Годишен извештај (Информација) за состојбата
со криминалитетот и другите недозволени однесувања на подрачјето на Полициска станица
од општа надлежност ,,Драчево,, за 2017 година

1.Се објавува   Заклучокот за усвојување на Годишниот извештај (Информација) за
состојбата со криминалитетот и другите недозволени однесувања на подрачјето  на  Полициска
станица од општа надлежност ,,Драчево,, за 2017 година,  донесен на седницата на Советот
на Општина Кисела Вода,  одржана на 25 април  2018  година.
2.Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Кисела Вода“.
Број 08-4115/1
4.05.2018 година
Скопје

                                           ГРАДОНАЧАЛНИК
                                                            на Општина Кисела Вода
                                                   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
Годишниот извештај (Информација) за состојбата со криминалитетот и другите недозволени
однесувања на подрачјето  на  Полициска станица од општа надлежност ,,Драчево,, за 2017
година, Советот на Општина Кисела Вода на Деветтата пленарна седница одржана на 25
април 2018 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

1.Се усвојува Годишниот Извештај (Информација) за состојбата со криминалитетот и
другите недозволени однесувања на подрачјето  на  Полициска станица од општа надлежност
,,Драчево,, за 2017 година.
2. Заклучокот да се достави до Полициска станица од општа надлежност ,,Драчево,,
Скопје, односно до МВР на Република Македонија.
3. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен
гласник на Општина Кисела Вода,,.

Број 09-3581/3
                                                                                  ПРЕТСЕДАТЕЛ
25 април  2018 година
                              на Советот на општина Кисела Вода
Скопје
                                      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

РЕШЕНИЕ
                за објавување Решение за давање согласност за измени
   и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места
            на ЈДГ ,,8ми Март,,  на Општина Кисела Вода во Град Скопје

1.Се објавува Решението за давање согласност за измени и дополнување на Правилникот
за систематизација на работните места на ЈДГ ,,8ми Март,,  на Општина Кисела Вода во Град
Скопје, донесено на седницата на Советот на Општина Кисела Вода, одржана на  25 април  
2018 година.
2.Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Кисела Вода“.
Број 08-4115/2
4.05.2018 година
Скопје

                                            ГРАДОНАЧАЛНИК
                                                                       на Општина Кисела Вода
                                                              Филип Темелковски  с.р.      
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Врз основа на член 34 од Статутот на Општина Кисела Вода ),,Службен гласник на Град
Скопје,, бр.8/05 и ,,Службен гласник на Општина Кисела Вода,, бр.13/06) и член 19 точка 5
од Законот за заштита на децата (,,Службен весник на Република Македонија,, бр.23/2013),
Советот на Општина Кисела Вода на Деветтата пленарна седница одржана на 25 април 2018
година, донесе

РЕШЕНИЕ
                 за давање согласност  на измените и дополнувањата на
      Правилникот за систематизација на работните места на ЈДГ ,,8ми Март,,
                             на Општина Кисела Вода во Град Скопје

1.Се дава Согласност на измените и дополнувањата на Правилникот за систематизација
на работните места на ЈДГ ,,8ми Март,, на Општина Кисела Вода во Град Скопје.
2.Ова Решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во ,,Службен
гласник на Општина Кисела Вода,,.
Број 09-3581/4                                                                                          ПРЕТСЕДАТЕЛ
25 април 2018 година                                                          на Советот на Општина Кисела Вода
С к о п ј е                                                                                                Дарио Шимиќ  с.р.
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 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 Заклучок за давање Согласност  на Годишниот план
                   за вработување за 2019 година од Јавна детска установа
            
,,8ми Март,, на Општина Кисела Вода
                  во Град Скопје

1.Се објавува  Заклучокот за давање Согласност  на Годишниот план  за вработување
за 2019 година од Јавна детска установа ,,8ми Март,, на Општина Кисела Вода во Град Скопје,  
донесен на седницата на Советот на Општина Кисела Вода,   одржана на   25 април   2018  
година.
2.Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Кисела Вода“.
Број 08-4115/3
4.05.2018 година
Скопје

                                                       ГРАДОНАЧАЛНИК
                                      на Општина Кисела Вода
                                        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 od 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 Деветтата пленарна седница
одржана на 25 април 2018 година, донесе

ЗАКЛУЧОК
                       за давање Согласност  на Годишниот план за
               за вработување за 2019 година од Јавна детска установа
,,8ми Март,, на Општина Кисела Вода во Град Скопје

1. Se dava Soglasnost na Годишниот план за   вработување за 2019 година  од Јавна
детска установа ,,8ми Март,, на Општина Кисела Вода во Град Скопје.
2.Заклучокот да се достави до Секторот за образование и  до Јавна детска установа
,,8ми Март,, на Општина Кисела Вода во Град Скопје.
3. Ovoj Заклучок  ќе се објави во “Slu`ben glansik na op{tina Kisela Voda”.

Број 09-3581/5
                                                                                 ПРЕТСЕДАТЕЛ
25 април 2018 година                                                           на Советот на општина Кисела Вода
С к о п ј е                                                                                               Дарио Шимиќ  с.р.    
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 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 Заклучок за давање Согласност  на Годишниот план
                   за вработување за 2019 година од Јавна детска установа
                 ,,Весели Цветови,, на Општина Кисела Вода
во Град Скопје
1.Се објавува  Заклучокот за давање Согласност  на Годишниот план  за вработување
за 2019 година од Јавна детска установа ,,Весели Цветови,, на Општина Кисела Вода во Град
Скопје,  донесен на седницата на Советот на Општина Кисела Вода,  одржана на 25 април
2018  година.
2.Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Кисела Вода“.
Број 08-4115/4
4.05.2018 година
Скопје

                            

         ГРАДОНАЧАЛНИК
                                   на Општина Кисела Вода
                                                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) ии член 104 od 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 Деветтата пленарна седница
одржана на 25 април 2018 година, донесе

ЗАКЛУЧОК
                       за давање Согласност  на Годишниот план за
                за вработување за 2019 година од Јавна детска установа
                         ,,Весели Цветови,, на Општина Кисела Вода
   во Град Скопје

1. Se dava Soglasnost na Годишниот план за   вработување за 2019 година од Јавна
детска установа  ,,Весели Цветови,, на Општина Кисела Вода  во Град Скопје.
2.Заклучокот да се достави до Секторот за образование и  до Јавна детска установа  
,,Весели Цветови,, на Општина Кисела Вода  во Град Скопје.
3. Ovoj Заклучок  ќе се објави во “Slu`ben glansik na op{tina Kisela Voda”.

Број 09-3581/6
                                                                                       ПРЕТСЕДАТЕЛ
25 април 2018 година                                                           на Советот на општина Кисела Вода
С к о п ј е                                                                                                       Дарио Шимиќ  с.р.    
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 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 одобрување на склучување
              Спогодба за регулирање на меѓусебните односи помеѓу
           Општина Кисела Вода  и ООУ” Кузман Шапкарев” н.Драчево
                                  - Oпштина Кисела Вода, Скопје

1.Се   објавува   Одлуката за одобрување на склучување Спогодба за регулирање на
меѓусебните односи помеѓу Општина Кисела Вода   и ООУ” Кузман Шапкарев” н.Драчево Oпштина Кисела Вода, Скопје,  донесен на седницата на Советот на Општина Кисела Вода,  
одржана на 25 април 2018  година.
2.Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Кисела Вода“.
Број 08-4115/5
4.05.2018 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
      на Општина Кисела Вода
                     Филип Темелковски с.р.
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Врз основа на член 16  став1,  точка 6, алинеа 1, член 34 точка 24 и 41 и член 118 став 1
од Статутот на Општина Кисела Вода (,,Службен гласник на Град Скопје, бр.8/05 и ,,Службен
гласник на Општина Кисела Вода,, бр.13/06 и бр.15/14), Советот на Општина Кисела Вода на  
Деветтата пленарна седница одржана на 25 април 2018 година, донесе

ОДЛУКА
за одобрување на склучување Спогодба за регулирање на меѓусебните односи
             помеѓу Општина Кисела Вода  и ООУ” Кузман Шапкарев” н.Драчево
- Oпштина Кисела Вода, Скопје
Член 1
Со оваа Одлука се одобрува склучување на Спогодба за регулирање на меѓусебните
односи помеѓу Општина Кисела Вода и ООУ” Кузман Шапкарев” н. Драчево Oпштина Кисела
Вода, Скопје   во однос на подмирувањето на долгот кој основното училиште го има кон
Доверителот Друштво за производство, трговија и услуги  ПУЦКО ПЕТРОЛ увоз-извоз ДООЕЛ
с. Пласница, Пласница, по основ на налог за извршување.
Договорните страни се согласни Општина Кисела Вода да му префрли на ООУ “Кузман
Шапкарев” н. Драчево - Oпштина Кисела Вода, Скопје вкупен износ од 1.774.626,00 денари
( еден милион седумстотини седумдесет и четири илјади шестотини дваесет и шест денари,
) на 3(три) еднакви рати, кој износ одговара на преостанатиот главен долг кој ООУ “Кузман
Шапкарев” го има кон Доверителот Друштво за производство, трговија и услуги   ПУЦКО
ПЕТРОЛ увоз-извоз ДООЕЛ с. Пласница, Пласница.
Член 2
Се овластува Градоначалникот на Oпштина Кисела Вода да ја потпише Спогодбата за
регулирање на меѓусебните односи помеѓу Општина Кисела Вода  и ООУ “Кузман Шапкарев”  
н. Драчево - Oпштина Кисела Вода, Скопје.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во   “Службен
гласник на општина Кисела Вода”.
Број 09-3581/7
                                                                              ПРЕТСЕДАТЕЛ
25 април 2018 година                                                           на Советот на општина Кисела Вода
С к о п ј е                                                                                              Дарио Шимиќ с.р.   
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Врз  основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа  
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 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 именување  член на
         Управниот одбор - претставник од  Градот Скопје  
                        во ЈДГ “Весели Цветови”  
            на Општина Кисела Вода во Град Скопје   

1.Се објавува Одлуката   за именување член на Управниот одбор - претставник од  
Градот Скопје во ЈДГ “Весели Цветови”  на Општина Кисела Вода во Град Скопје, донесена
на Деветтата пленарна седница на Советот на Општина Кисела Вода, одржана на  25.04.2018
година.
2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Кисела Вода“.

Број 08-4115/6
4.05.2018 година
Скопје

    

                                    ГРАДОНАЧАЛНИК
                                              на Општина Кисела Вода
                                                   Филип Темелковски  с.р.   
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Врз основа на член 114 став 15   од Законот за заштита на деца (,,Службен весник
на РМ,, 23/2013, 12/2014, 44/2014, 144/2014, 10/2015, 25/2015, 150/2015, 192/2015, 27/2016
и 163/2017 и 21/18) и член 16, точка 7,  и член 34 став 1, точка 19 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 Деветтата пленарна седница
одржана на 25 април 2018 година, донесе

		

		

ОДЛУКА

                       за именување  член на Управниот одбор - претставник од
                 Градот Скопје  во ЈДГ “Весели Цветови”  
                на Општина Кисела Вода во Град Скопје   

Член 1
За член на Управниот одбор - претставник  од  Градот Скопје во ЈДГ ,,Весели Цветови,,
на Општина Кисела Вода во Град Скопје се именува Оливер Алексовски, предложен од Градот
Скопје.
Член 2
Членовите на Управниот одбор се избираат односно именуваат за период од 4 години.
Член 3
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во ,,Службен гласник
на Општина Кисела Вода,,.

Број 09-3581/8
25 април 2018 година
Скопје

                                              ПРЕТСЕДАТЕЛ
                                                   на Советот на Општина Кисела Вода
                                            Дарио Шимиќ  с.р.
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Врз   основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа  
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 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 именување  член на
         Управниот одбор - претставник од  Градот Скопје  
во ЈДГ “8ми Март”  
            на Општина Кисела Вода во Град Скопје   

1.Се објавува Одлуката  за именување член на Управниот одбор - претставник од  Градот
Скопје во ЈДГ “8ми Март”  на Општина Кисела Вода во Град Скопје, донесена на Деветтата
пленарна седница на Советот на Општина Кисела Вода, одржана на  25.04.2018 година.
2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Кисела Вода“.

Број 08-4115/7
4.05.2018 година
Скопје

                                ГРАДОНАЧАЛНИК
    
                                      на Општина Кисела Вода
                                                   Филип Темелковски  с.р.   
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Врз основа на член 114 став 15  од Законот за заштита на деца (,,Службен весник на РМ,,
23/2013, 12/2014, 44/2014, 144/2014, 10/2015, 25/2015, 150/2015, 192/2015, 27/2016 и 163/2017
и 21/18) и член 16, точка 7,  и член 34 став 1, точка 19 од Статутот на Општина Кисела Вода
(,,Службен гласник на Град Скопје, бр.8/05 и ,,Службен гласник на Општина Кисела Вода,,
бр.13/06 и 15/14), Советот на Општина Кисела Вода на Деветтата пленарна седница одржана
на 25 април 2018 година, донесе

		

		

ОДЛУКА

                       за именување  член на Управниот одбор - претставник од
                    Градот Скопје  во ЈДГ “8ми Март”  
                на Општина Кисела Вода во Град Скопје   

Член 1
За член на Управниот одбор - претставник  од  Градот Скопје во ЈДГ ,,8ми Март,, на
Општина Кисела Вода во Град Скопје се именува Небојша Младеновски, предложен од Градот
Скопје.
Член 2
Членовите на Управниот одбор се избираат односно именуваат за период од 4 години.
Член 3
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во ,,Службен гласник
на Општина Кисела Вода,,.

Број 09-3581/9
25 април 2018 година
Скопје

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

4 Maj 2018
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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 Програма за измена и дополнување на
Програмата од надлежност (В)
и Програмата ( В1) – предучилишно воспитување за 2018 година

1.Се објавува Програмата за измена и дополнување на Програмата од надлежност (В)
и Програмата ( В1) – предучилишно воспитување за 2018 година, донесена на Деветтата
пленарна седница на Советот на Општина Кисела Вода, одржана на 25.04.2018 година.
2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Кисела Вода“.

Број 08-4115/8
4.05.2018 година
Скопје

                                  ГРАДОНАЧАЛНИК
    
                                       на Општина Кисела Вода
                                                    Филип Темелковски с.р.   
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Врз основа на член 22, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа (,,Сл.весник на
РМ,, бр.5/02), член 15, став 1, точка 3 од Законот за Град Скопје (,,Сл.весноик на РМ бр.55/04),
член 34, став 1, точка 8 од Статутот на Општина Кисела Вода (,,Сл.гласник на Град Скопје,,
бр. 8/05 и ,,Сл.гласник на Општина Кисела Вода,, бр. 13/06 и бр.15/14), Советот на Општина
Кисела Вода на Деветтата пленарна седница одржана на 25 април 2018 година, донесе

ПРОГРАМА
за измена и дополнување на Програмата од надлежност (В)
и Програмата ( В1) – предучилишно воспитување за 2018 година
Член 1
Се врши измена и дополнување на Програмата од надлежност (В) и Програмата ( В1) –
предучилишно воспитување за 2018 година објавена во Службен гласник на општина Кисела
Вода бр. 12 од 04.12.2017 година, на начин што во делот наведен под број 9 “Поддршка за
времени вработувања во јавните детски градинки”, алинеа 2, зборовите “За потребите на
ЈДГ 8 Март за вработување на 13 вработени потребни средства 4.227.168,00 денари”, се
заменува со зборовите “За потребите на ЈДГ 8 Март, за не повеќе од 17 вработени, потребни
средства 4.227.168,00 денари”.
Во останатиот текст на Програмата од надлежност (В) и Програмата ( В1) – предучилишно
воспитување за 2018 година, истата останува непроменета.
Член 2
Оваа Програма влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен
гласник на Општина Кисела Вода”.

Број 09-3581/10
25 април 2018 година
Скопје

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

4 Maj 2018
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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 збратимување на Општина Кисела Вода – Скопје – Република
Македонија
и Општина Изгрев – Софија – Република Бугарија

1.Се објавува Одлуката за збратимување на Општина Кисела Вода – Скопје – Република
Македонија и Општина Изгрев – Софија – Република Бугарија, донесена на Деветтата пленарна
седница на Советот на Општина Кисела Вода, одржана на 25.04.2018 година.
2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Кисела Вода“.

Број 08-4115/9
4.05.2018 година
Скопје

                                  ГРАДОНАЧАЛНИК
    
                                       на Општина Кисела Вода
                                                   Филип Темелковски с.р.   
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Врз основа на член 14 точка 4 од Законот за локална самоуправа (Службен
весник на РМ бр.5/2002). член 34 став 1 точка 42 а во врска со член 13 став 1 од
одСтатутотнаОпштинаКиселаВода (СлужбенгласникнаГрадСкопје 8/2005 и Службенгла
сникнаОпштинаКиселаВода бр.13/06 и бр.15/14), Советот на Општина Кисела Вода на
Деветтата пленарна седница одржана на 25 април 2018 година, донесе

О Д Л У К А
за збратимување на Општина Кисела Вода – Скопје – Република Македонија и Општина
Изгрев – Софија – Република Бугарија
Член 1
Општина Кисела Вода – Скопје – Република Македонијасе збратимува со Општина Изгрев –
Софија – Република Бугарија.
Член 2
Видот и начинот на соработката помеѓу општините ќе се утврди со посебен Протокол.
Член 3
Се овластува Градоначалникот на Општина Кисела Вода да го потпише Протоколот
за соработка помеѓу збратимените општини:Општина Кисела Вода – Скопје – Република
Македонија и Општина Изгрев – Софија – Република Бугарија.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник
на Општина Кисела Вода“.
Број 09-3581/11
25 април 2018 година
Скопје

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

4 Maj 2018

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

Broj 4 / Strana 21

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 Правилник за условите, начинот и постапката
за доделување на материјална поддршка на училишните спортски
клубови и Сојјузот за училишен спорт на Општина Кисела Вода кои
извршуваат јавен интерес во спортот во Општина Кисела Вода

1.Се објавува Правилникот за условите, начинот и постапката за доделување на
материјална поддршка на училишните спортски клубови и Сојјузот за училишен спорт на
Општина Кисела Вода кои извршуваат јавен интерес во спортот во Општина Кисела Вода,
донесен на Деветтата пленарна седница на Советот на Општина Кисела Вода, одржана на  
25.04.2018 година.
2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Кисела Вода“.

Број 08-4115/10
4.05.2018 година
Скопје

                                          ГРАДОНАЧАЛНИК
    
                                      на Општина Кисела Вода
                                                   Филип Темелковски  с.р.   
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Врз основа на член 22 и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Сл.
Весник на Р.М. бр. 5/2002), член 22-а од Законот за спортот („Сл. Весник на Р.М. бр. 29/02,
66/04, 81/08, 18/11, 51/11, 64/12, 148/13, 187/13, 42/14, 138/14, 72/15, 153/15, 06/16, 55/16,
61/16, 106/16 и 190/16), 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), Советот на Општина Кисела Вода, на Деветата пленарна седница одржана на 25
април 2018 година, донесе
					

ПРАВИЛНИК

за условите, начинот и постапката за доделување на материјална поддршка на училишните
спортски клубови и Сојјузот за училишен спорт
на Општина Кисела Вода кои извршуваат јавен интерес во спортот
во Општина Кисела Вода
I.

ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1

Со овој Правилник се регулираат условите, начинот и постапката за доделување на
материјална поддршка на училишните спортски клубови и Сојузот за училишен спорт на
ОКВ кои извршуваат јавен интерес во спортот во општина Кисела Вода (во натамошниот
текст: ОКВ), формирање и надлежност на Комисијата за спроведување на постапката (во
натамошниот текст: Комисијата) и составните елементи на Договорот за доделување на
материјалната поддршка.
Член 2
Материјалната поддршка на училишните спортски клубови и Сојузот за училишен спорт
на ОКВ се врши согласно член 22 од Законот за локалната самоуправа (Сл. Весник на Р.М.,
бр. 5/2002 од 06.02.2002 год.), член 22-а од Законот за спортот („Сл. Весник на Р.М. бр. 29/02,
66/04, 81/08, 18/11, 51/11, 64/12, 148/13, 187/13, 42/14, 138/14, 72/15, 153/15, 06/16, 55/16,
61/16, 106/16 и 190/16) и одредбите на овој Правилник.
Член 3
Висината на средствата за материјалната поддршка од членот 2 на овој Правилник се
одредува во Буџетот на општината и Програмите за работа, за секоја година посебно, а кои
се објавуваат во службеното гласило на општината.
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УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ МАТЕРИЈАЛНА ПОДДРШКА НА УЧИЛИШНИТЕ
СПОРТСКИ КЛУБОВИ И СОЈУЗОТ ЗА УЧИЛИШЕН СПОРТ НА ОКВ
Член 4

Доделувањето материјална поддршка се врши по пат на прибирање на затворени
писмени пријави преку јавен оглас.
На јавниот оглас можат да учествуваат сите училишни спортски клубови на основните
училишта кои егзистираат на територијата на ОКВ и Сојузот за училишен спорт на ОКВ,
кои вршат дејност спорт на територија на Општина Кисела Вода, под услови утврдени со
позитивните законски прописи кои ја регулираат оваа тематика и овој Правилник.
Огласот се објавува од страна на Општина Кисела Вода во најмалку еден дневен печат
кој излегува на територија на Република Македонија и на WEB страната на Општината.
Рокот за пријавување изнесува 5 работни дена од денот на објавата на огласот.
Член 5
Огласот за доделување на материјална поддршка училишните спортски клубови и
Сојузот за училишен спорт на ОКВ , содржи:
- назив и адреса на органот кој го распишува;
- услови кои треба да ги исполнат спортските субјекти;
- начин на пријавување на огласот;
- рок на траење на огласот;
- постапката за доделување средства;
Член 6
Субјектите, кои учествуваат на јавниот оглас кон пријавата треба да достават:
- Годишна Програма за работа и функционирање на училишниот спортски клуб и Сојузот за
училишен спорт на ОКВ;
- доказ за регистрирана дејност;
- решение за вршење дејност спорт, издадено од страна на Агенцијата за млади и спорт;
- копија од тековна состојба на субјектот, издадена од Централен Регистар на Република
Македонија;
- овластување издадено од одговорно лице на субјектот;
- тел. за контакт, адреса и е-маил адреса;
- трансакциска сметка.
- информација за начинот на кој се финансирале во изминатите години (генерален спонзор,
повеќе спонзори, финансирање по пат на наплатување на тренажен процес);
- информација, каде и во кои спортски сали го извршуваат тренажниот и натпреварувачкиот
процес, за изминатите три години;
- доколку спортските субјекти со своите програми учествуваат во натпреварувачки лиги
организирани од соодветната федерација, да се достави информација за степенот на
натпреварувањето, како и евентуално за учество на натпревари од меѓународен карактер.

Broj 4 / Strana 24

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

4 Maj 2018

Член 7
Право на учество на јавниот оглас имаат училишни спортски клубови и Сојузот за
училишен спорт на ОКВ, кои ги исполнуваат следните основни критериуми:
-Училишните спортски клубови да се регистрирани во основните училишта кои
егзистираат на територијата на ОКВ.
- Од едно училиште може да аплицира само по еден училишен спортски клуб;
-  Сојузот за училишен спорт на ОКВ, и училишните спортски клубови да поседуваат Решение
за вршење дејност спорт, издадено од Агенцијата за млади и спорт, со седиште на подрачјето
на Општина Кисела Вода;
- Училишните спортски клубови да се членови на Сојузот за училишен спорт на ОКВ и да
учествуваат во системот на натпревари организиран од Федерацијата на училишен спорт на
Македонија;
- Сојузот на училишен спорт на ОКВ да е член на Федерацијата на училишен спорт на
Македонија;
-сите спортски субјекти, апликанти на огласот, своите активности и програми да ги реализирале
на територијата на Општина Кисела Вода;
V. ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛНА ПОДДРШКА НА УЧИЛИШНИТЕ
СПОРТСКИ КЛУБОВИ И СОЈУЗОТ ЗА УЧИЛИШЕН СПОРТ НА ОКВ, КОИ ИЗВРШУВААТ
ЈАВЕН ИНТЕРЕС ВО СПОРТОТ ВО ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА
Член 8
Општината во тековната година објавува оглас за материјална поддршка на училишни
спортски клубови и Сојузот за училишен спорт на ОКВ , а со цел остварување на јавниот
интерес во спортот на локално ниво.
Потребната документација за учество на огласот се доставува по пошта или во архивата
на Општината.
Пријавите и документацијата се доставуваат во затворен плик со ознака „ не отварај“ и
со назнака „за оглас за доделување материјална поддршка на училишни спортски клубови и
Сојузот на училишен спорт на ОКВ“ и бројот на повикот.
Пликот не смее да содржи никаква ознака која би можела да го идентификува  
понудувачот.
Пријавата се доставува во еден оригинален примерок, кој треба да биде потпишан и
заверен од одговорното лице на кандидатот.
Член 9
Пристигнатите пријави ги отвара и разгледува Комисијата без присуство на пријавените
кандидати.
Некомплетните и ненавремено доставените пријави Комисијата нема да ги разгледува
и за истото ги известува кандидатите.
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Член 10
оглас.

Ако на огласот не се јават заинтересирани субјекти, се распишува и објавува повторен
Член 11

Незадоволните субјекти од финалниот избор и постапката по јавниот оглас имаат право  
на приговор во рок од 3 (три) дена сметано од денот на приемот на писменото известување
за извршен избор .
Приговорот се поднесува преку Комисијата до Градоначалникот на Општината.
Решението на Градоначалникот по приговорот е конечно.
Член 12
Помеѓу Општина Кисела Вода и избраниот субјект се склучува Договор за доделување
на материјална помош на училишни спортски клубови и Сојузот за училишен спорт на ОКВ.
Материјалната помош што општината Кисела Вода ќе ја им ја додели на училишните спортски
клубови и Сојузот за училишен спорт на ОКВ е строго наменска и може да се искористи за:
-Обезбедување на автобуски превоз за учениците согласно системот на одигрувањето
на натпреварите, што го прави Сојузот за училишен спорт на ОКВ.
-Обезбедување на агенција за обезбедување на трибините, во салата и надвор од неа
за време и по одигрувањето на спортските училишни натпревари.
-Обезбедување на лекарски прегледи на учениците.
-Обезбедување на лекарска екипа за време на одигрувањето на натпреварите.
-Обезбедување на судии од соодветните спортски федерации.
-Обезбедување на награди (дипломи,пехари, медали).
-Обезбедување на спортска опрема за учесниците на натпреварите.
-Обезбедување на спортски реквизити.
-Обезбедување на озвучување за време на натпреварите.
- Обезбедување на хонорари за тренерите по спортови.
-За тековни трошоци (обврски кон централен регистер, управа за јавни приходи,
сметководствени и адвокатски услуги).
Договорот се склучува во рок од 3 (три) дена сметано од денот на истекувањето на
рокот за приговор.
Член 13
Постапката за доделување материјална поддршка на училишни спортски клубови и
Сојузот за училишен спорт на ОКВ ја спроведува Комисијата за доделување материјална
поддршка на училишни спортски клубови и Сојузот за училишен спорт на ОКВ, согласно
одредбите на овој Правилник.
Комисијата за доделување материјална поддршка на училишни спортски клубови и
Сојузот за училишен спорт на ОКВ ја формира Градоначалникот.
Комисијата е составена од пет члена од кои три члена се од редот на општинската
администрација во Општина Кисела Вода и два члена од редот на членовите на Советот на
Општината.
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Комисијата е надлежна да:
- распише јавен оглас;
- ги утврди посебните критериуми и врши бодовна евалуација за доделување материјална
поддршка на училишните спортски клубови и Сојузот за училишен спорт на ОКВ;
- ги отвори и разгледа апликациите;
- утврдува листа на субјектите кои учествувале согласно утврдените критериуми;
- доставува предлог до Градоначалникот, кој носи Решение за доделување материјална
поддршка на училишните спортски клубови и Сојузот за училишен спорт на ОКВ.
Член 14
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.
VI. ЕЛЕМЕНТИ НА ДОГОВОР
Член 15
Договорот за материјална поддршка на училишни спортски клубови и Сојузот за училишен
спорт на ОКВ ги содржи следниве елементи:
- Страни на договорот;
- Предмет на договорот:
- Обврски на Договорните страни;
- Рокот на важност на договорот;
-Причини за раскинување на Договор.
Член 16
Субјектите на материјалната подршка кои се избрани се должни:
- на Општина Кисела Вода да и достави адреса за доставување на писмена, при што ќе
изјави дека секое доставување на писмено од страна на Општината на таа адреса ќе се смета
полноважно, и
- да ја извести Општината за секоја промена на седиштето, адресата статусни и слични
промени на сметките и слично.
VI. КОНТРОЛА НА НАМЕНСКОТО КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА МАТЕРИЈАЛНА
ПОДДРШКА
Член 17
Субјектите корисници на средствата за материјална поддршка, се должни да доставуваат
полугодишни и годишни финаниски извештаи за наменското користење на средствата за
материјална поддршка од член 3 од овој Правилник.
Полугодишниот се доставува најдоцна до 25 Јуни во тековната година а Годишниот
финансиски извештај се доставува најдоцна до 25 Декември во тековната година и истите
содржат податоци за начинот, намените и периодот на трошење на средствата, ефектите од
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користењето на средствата, остварените спортски резултати, а во прилог се доставува детален
приказ за потрошените средства (поткрепен со документација: платени фактури, исплатни
листови, изводи од банка, фискални сметки, резервации во хотел, билети за транспорт и сл.).
Член 18
По поднесените финансиски извештаи, Комисија формирана со Решение на
Градоначалникот врши разгледување на финансиските извештаи на спортските субјекти за
наменско користење на средствата и ја утврдува :
- навременоста на доставување на извештајот;
- целовитоста на извештајот;
- наменско/ненаменското користење на средствата;
- моменталниот статус на наменската сметка, односно, дали истата е блокирана или не.
Комисијата од став (1) на овој член доставува Извештај за својата работа до
Градоначалникот и Комисијата за доделување материјална поддршка на училишни спортски
клубови и Сојузот за училишен спорт на ОКВ, која утврдува кои апликации на субјектите –
корисници ќе бидат земени во предвид за доделување/недоделување на средства со следниот
оглас.

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 19
Овој Правилник влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави ви ,,Службен
гласник на Општина Кисела Вода,,.

Број 09-3581/12
25 април 2018 година
Скопје

                                               ПРЕТСЕДАТЕЛ
                                                   на Советот на Општина Кисела Вода
                                              Дарио Шимиќ  с.р.
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 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 давање на согласност за потпишување на Договор за
реализација на проект помеѓу Агенција за млади и спорт и Општина Кисела Вода

1.Се објавува Одлуката за давање на согласност за потпишување на Договор
за реализација на проект помеѓу Агенција за млади и спорт и Општина Кисела Вода,
донесена на Деветтата пленарна седница на Советот на Општина Кисела Вода, одржана на  
25.04.2018 година.
2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Кисела Вода“.

Број 08-4115/11
4.05.2018 година
Скопје

                                 
ГРАДОНАЧАЛНИК
    
                                       на Општина Кисела Вода
                                                   Филип Темелковски  с.р.   
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Врз основа на член 22 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа (Службен
весник на РМ бр.5/2002) и член 34 став 1 точка 42 од Статутот на Општина Кисела Вода
(,,Службен гласник на Град Скопје 8/2005 и ,,Службен гласник на Општина Кисела Вода,,
бр.13/06 и бр.15/14), Советот на Општина Кисела Вода на Деветтата пленарна седница
одржана на 25 април 2018 година, донесе

О Д Л У К А
за давање на согласност за потпишување на Договор за реализација на проект помеѓу
Агенција за млади и спорт и Општина Кисела Вода

Член 1
Се дава согласност за потпишување на Договор за реализација на проект помеѓу Агенција
за млади и спорт и Општина Кисела Вода, а за реализација на активностите од Проектот на
Еразмус+ Програмата во 2018 година „Европска недела на спортот“ за чија реализација е
задолжено Координативното тело при Агенцијата за млади и спорт на Република Македонија.
Член 2
Видот и начинот на соработката помеѓу Агенцијата за млади и спорт и Општина Кисела
Вода ќе се утврди во Договорот за реализација на проект.
Член 3
Се овластува Градоначалникот на Општина Кисела Вода да го потпише Договорот за
реализација на проект, помеѓу Агенција за млади и спорт и Општина Кисела Вода .
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник
на Општина Кисела Вода“.
Број 09-3581/13
25 април 2018 година
Скопје

                       
             ПРЕТСЕДАТЕЛ
                                                   на Советот на Општина Кисела Вода
                                             Дарио Шимиќ  с.р.
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 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 изменување и дополнување на
Одлуката за именување на претставници на Општина Кисела Вода
во училишните одбори во основните училишта на подрачјето
на Општина Кисела Вода

1.Се објавува Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за именување на
претставници на Општина Кисела Вода во училишните одбори во основните училишта на
подрачјето на Општина Кисела Вода, донесена на Деветтата пленарна седница на Советот на
Општина Кисела Вода, одржана на 25.04.2018 година.
2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Кисела Вода“.

Број 08-4115/12
4.05.2018 година
Скопје

                                   ГРАДОНАЧАЛНИК
    
                                       на Општина Кисела Вода
                                                   Филип Темелковски  с.р.   
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Врз основа на член 124 став 2 и 3 од Законот за основно образование (,,Службен
весник на РМ,, бр.103/08) и член 16 точка 6 алинеа 1 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 Деветтата пленарна седница одржана на 25
април 2018 година, донесе

					

ОДЛУКА

за изменување и дополнување на Одлуката за именување
на претставници на Општина Кисела Вода во училишните одбори
во основните училишта на подрачјето на Општина Кисела Вода

^len 1
Во Одлуката за именување на претставници на Општина Кисела Вода во училишните
одбори во основните училишта на подрачјето на Општина Кисела Вода број 09-8465/3 од
18.11.2015 година во член 2 точка 3 (ООУ ,,Партенија Зографски,, Скопје) алинеа 2 се заменува
со зборовите ,,Петре Трајковски,,.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во ,,Службен
гласник на Општина Кисела Вода,,.

Број 09-3581/14
25  април 2018 година       
Скопје

                            ПРЕТСЕДАТЕЛ
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

РЕШЕНИЕ
за објавување Одлука за одобрување средства како еднократна парична помош
на Борис Филиповски

1.Се објавува Одлуката за одобрување средства како еднократна парична помош на
Борис Филиповски, донесена на Деветтата пленарна седница на Советот на Општина Кисела
Вода, одржана на 25.04.2018 година.
2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Кисела Вода“.

Број 08-4115/13
4.05.2018 година
Скопје

                                  ГРАДОНАЧАЛНИК
    
                                       на Општина Кисела Вода
                                                   Филип Темелковски с.р.
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Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (,,Службен
весник на РМ,, бр.5/02), и член 34 од Статутот на Општина Кисела Вода (“Службен гласник на
Град Скопје” бр.8/05 и ,,Службен гласник на Општина Кисела Вода бр.13/06 и бр.15/14) и член
1 и 2 од Правилникот за критериумите, постапката и износот за доделување на еднократна
парична помош (,,Службен гласник на Општина Кисела Вода“ бр.10/09 и бр.15/14), расправајќи
по барањето на Борис Филиповски ул.,,Герника,, бр.29, бр.08-583/1 од 18.01.2018 година,
Советот на Општина Кисела Вода на Деветтата пленарна седница одржана на 25 април 2018
година, донесе

ОДЛУКА
за одобрување средства како еднократна парична помош на Борис Филиповски

Член 1
Се прифаќа Барањето бр.08-583/1 од 18.01.2018 година на Борис Филиповски и му се
одобруваат парични средства во износ од 30.000,00 денари од Буџетот на Општина Кисела
Вода за санирање на последиците од опожарениот објект штала на ул. ,,Герника,, бр.29
Драчево.
Член 2
За исплата на финансиските средства од член 1 на оваа Одлука, Решение ќе донесе
Градоначалникот на Општина Кисела Вода.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен
гласник на Општина Кисела Вода ”.
Број 09-3581/15                                                                                   ПРЕТСЕДАТЕЛ
25 април 2018 година
                        на Советот на Општина Кисела Вода
Скопје
                                          Дарио Шимиќ с.р.
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С О Д Р Ж И Н А:
1.Заклучок за усвојување на Годишен извештај (Информација) за состојбата со
криминалитетот и другите недозволени однесувања на подрачјето на Полициска станица од
општа надлежност ,,Драчево,, за 2017 година;
2.Решение за давање согласност за измени и дополнување на Правилникот за
систематизација на работните места на ЈДГ ,,8ми Март,, на Општина Кисела Вода во Град
Скопје;
3.Заклучок за давање Согласност на Годишниот план за вработување за 2019 година
од Јавна детска установа ,,8ми Март,, на Општина Кисела Вода во Град Скопје;
4.Заклучок за давање Согласност на Годишниот план за вработување за 2019 година
од Јавна детска установа ,,Весели Цветови,, на Општина Кисела Вода во Град Скопје;
5.Одлука за одобрување на склучување Спогодба за регулирање на меѓусебните
односи помеѓу Општина Кисела Вода и ООУ” Кузман Шапкарев” н.Драчево - Oпштина Кисела
Вода, Скопје;
6.Одлука за именување член на Управниот одбор - претставник од Градот Скопје во ЈДГ
“Весели Цветови” на Општина Кисела Вода во Град Скопје;
7.Одлука за именување член на Управниот одбор - претставник од Градот Скопје во ЈДГ
“8ми Март” на Општина Кисела Вода во Град Скопје;
8.Програма за измена и дополнување на Програмата од надлежност (В) и Програмата
( В1) – предучилишно воспитување за 2018 година;
9.Одлука за збратимување на Општина Кисела Вода – Скопје – Република
Македонија и Општина Изгрев – Софија – Република Бугарија;
10.Правилник за условите, начинот и постапката за доделување на
материјална поддршка на училишните спортски клубови и Сојјузот за училишен спорт на
Општина Кисела Вода кои извршуваат јавен интерес во спортот во Општина Кисела Вода;
11.Одлука за давање на согласност за потпишување на Договор за реализација на
проект помеѓу Агенција за млади и спорт и Општина Кисела Вода;
12.Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за именување на претставници
на Општина Кисела Вода во училишните одбори во основните училишта на подрачјето на
Општина Кисела Вода;
13.Одлука за одобрување средства како еднократна парична помош на Борис
Филиповски;

