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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 57 став 1  алинеа 3 од Статутот на Општина Кисела Вода 
(„Службен гласник на Град Скопје“ бр. 8/05 и „Службен гласник на Општина Кисела Вода“ бр. 13/06), 
Градоначалникот на Општина Кисела Вода, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување Одлука за донесување на
Детален урбанистички план за населба 11 Октомври МЗ-65,

(тврда градба), Блок 2, КО Кисела Вода 1,
Општина Кисела Вода – Скопје

1.Се објавува Одлуката за донесување на Детален урбанистички план за населба 11 Октомври 
МЗ-65, (тврда градба), Блок 2, КО Кисела Вода 1, Општина Кисела Вода – Скопје, донесена на 
седницата на Советот на Општина Кисела Вода, одржана на 29 ноември 2012 година.

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

    Број 08-8821/1                                                          ГРАДОНАЧАЛНИК
30.11.2012 година                                                                                        на Општина Кисела Вода
      С к о п ј е                                                                      Марјан Ѓорчев с.р.   
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Врз основа на член 26 став 5 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Службен 
весник на РМ» бр. 51/05, 137/07, 91/09, 124/10,18/11 и 53/2011)  и член 34 став 1 точка 6 од Статут на 
Општина Кисела Вода («Службен гласник на Град Скопје» бр. 08/05 и «Службен гласник на Општина 
Кисела Вода» бр.13/2006), Советот на Општината Кисела Вода на Педесет и втората пленарна  седница 
одржана на 29 ноември 2012 година, донесе
 

                                                                                                                                                
О  Д  Л  У  К  А

за донесување на
Детален урбанистички план за населба 11 Октомври МЗ-65, 

(тврда градба), Блок 2, КО Кисела Вода 1, 
Општина Кисела Вода – Скопје

Член 1

Со оваа Одлука се донесува Детален урбанистички план за населба 11 Октомври МЗ-65, (тврда 
градба), Блок 2, КО Кисела Вода 1, Општина Кисела Вода – Скопје.
Член 2

Планскиот опфат третиран во овој ДУП, со својата местоположба припаѓа на Општина Кисела 
Вода. Локалитетот е дефиниран со следните граници:

 Границите на планскиот опфат се следните: 
Од Југозапад: По осовина на улица “Сава Ковачевиќ”;
Од Североисток: По осовина на улица “Првомајска”, 
Од Југоисток:  По осовина на улица “Народни Херои”, 
Границите на планскиот опфат опфаќаат дел од границите на МЗ-65, 11 Октомври (тврда

градба), од Детален урбанистички план за населба Кисела Вода 1, Општина Кисела Вода .
Дефинираниот простор за изработка на наведениот плански документ зафаќа  површина од 

90574м2 или 9,06 ха.
Според Генералниот урбанистички план на Град Скопје на просторот во границите на планскиот 

опфат на Детален урбанистички план за населба 11 Октомври МЗ-65, (тврда градба), Блок 2, КО Кисела 
Вода 1, Општина Кисела Вода - Скопје, планиран е развој нa дел од општина Кисела Вода.

Развојот на станбена единица е предвидено со:

• 102 – заеднички станбени објекти
• 103- семејни куќи 
• 211- основно образование 
• 231- објекти од здравство (детска градинка)
• 241-  објекти од социјална заштита 
• 931- сервисни дејности.

Член 3
Предлогот на Деталниот урбанистички план содржи:

СООДРЖИНА:
ПОДАТОЦИ ОД НАДЛЕЖНИ ИНСТИТУЦИИ ЗА ИЗРАБОТКА НА ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА

ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА
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1. Географско и геодетско одредување на подрачјето на планскиот опфат со опис на неговите 

граници и површина 
2. Историјат на планирање и уредување на подрачјето на планскиот опфат 
3. Природни чинители на опфатот 

3.1.Микроклима 
3.2. Релјефни карактеристики 
3.3.  Хидрографија 
3.4. Сеизмика на просторот 

4. Податоци за создадени вредности и чинители на планскиот опфат 
5.Инвентаризација на изградениот градежен фонд и вкупната физичка супраструктура   
5.1. Намена на просторот и градежен фонд 
6.Билансни показатели 
7.Инвентаризација на постојни споменички целини, градби од културно – историско значење 

и културни предели 
8.Инвентаризација на изградена комунална инфраструктура 

8.1. Сообраќај 
8.2. Комунална инфраструктура 

9.Инвентаризација на бесправно изградени градби 
10. Анализа и можности за просторен развој 

10.1. Заклучок од аналитичко-истражувачкиот дел 
10.2. Можности за просторен развој 

11. Извод од план од повиско ниво 

МИСЛЕЊА ОД НАДЛЕЖНИ ИНСТИТУЦИИ ЗА ИЗГРАДБА НА ДЕТАЛНИОТ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТAЦИЈА

1. Вид на планот, назив на подрачјето на планскиот опфат и плански период 
2. Географска и геодетска местоположба на планскиот опфат 
3 . Определби од ГУП применети во овој детален урбанистички план 
4. Планска програма 
5. Опис и образложение на планскиот концепт на просторен развој 
6. Сообраќајна и комунална инфраструктура 

6.1. Сообраќаен план 
6.2.  Хидротехничка инфраструктура 
6.3. Електро-енергетика и ПТТ инсталации 

7. Економско образложение 
8. Општи услови за изградба 
9. Посебни услови за изградба 

Урбан дел 2
Урбан дел 3

10. Нумерички показатели 
11. Билансни показатели 
12. Мерки за заштита на животна средина 

12.1 Мерки и средства за заштита и санација на животната средина

ГРАФИЧКИ ДЕЛ

ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА



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

 

Broj 13 / Strana 6 30 Noemvri 2012

        1. Извод од ГУП на Град Скопје....................................................................1:5000 
2. Извод од ДУП за населба населба Кисела Вода МЗ-65, 11 Октомври (тврда градба), КО 

Кисела Вода 1, Општина Кисела Вода од  1999 год. ...............................................1:1000
        3. Ажурирана геодетска подлога..................................................................1:1000

4. Снимка на бесправно изградени градби............................................1:1000
      5. Инвентаризација и снимање на изградениот градежен фонд, вкупна физичка 

суперструктура и комунална инфраструктура...........................................................1:1000

ПЛАНСКА  ДОКУМЕНТАЦИЈА 

      1. План на намена на земјиште и градби, регулационен план и план на површини за 
градење........................................................................................................................1:1000 

2. Сообраќаен и нивелациски план........................................................1:1000
3. Инфраструктурен план........................................................................1:1000
4. Синтезен план......................................................................................1:1000

Член 4
Измената на Детален урбанистички план за населба 11 Октомври МЗ-65, (тврда градба), Блок 

2, КО Кисела Вода 1, Општина Кисела Вода - Скопје се заверува со печат и потпис на Претседателот 
на Советот на Општина Кисела Вода.

Член 5
Секторот за урбанизам и просторно планирање при општина Кисела Вода во рок од 60 дена 

од денот на донесувањето на оваа Одлука ќе обезбеди комплетна документација за остварување на 
планскиот документ.

  
Член  6 

 Деталниот урбанистички план со сите негови делови се чува, следи и за негова реализација се 
грижи Секторот за урбанизам и просторно планирање при општина Кисела Вода.       

Член  7
 Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на 
Општина Кисела Вода”.

      Број 07 – 8628/1                                                              ПРЕТСЕДАТЕЛ
29 ноември 2012 година                                                               на Советот на Општина Кисела Вода
           С к о п ј е                                                                     Звонко Спасовски с.р.
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 57 став 1  алинеа 3 од Статутот на Општина Кисела Вода 
(„Службен гласник на Град Скопје“ бр. 8/05 и „Службен гласник на Општина Кисела Вода“ бр. 13/06), 
Градоначалникот на Општина Кисела Вода, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување Одлука за прифаќање на Понудата за инвестициони услови за 
градење на станбено-деловен објект проектиран во ДУП „11 Октомври 1-65,

урбан блок 1” за градежна парцела 1.15 при Општина Кисела Вода,
доставена до Општина Кисела Вода под број 08-7441
од 17.10.2012 од ДАБАР ДООЕЛ експорт-импорт Скопје

1.Се објавува Одлуката за прифаќање на Понудата за инвестициони услови за градење на 
станбено-деловен објект проектиран во ДУП „11 Октомври 1-65, урбан блок 1” за градежна парцела 
1.15 при Општина Кисела Вода, доставена до Општина Кисела Вода под број 08-7441 од 17.10.2012 од 
ДАБАР ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, донесена на седницата на Советот на Општина Кисела Вода, 
одржана на 29 ноември 2012 година.

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

    Број 08-8821/2                                                           ГРАДОНАЧАЛНИК
30.11.2012 година                                                                                       на Општина Кисела Вода
        С к о п ј е                                                          Марјан Ѓорчев с.р.  
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Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на 
РМ” бр.5/02), член 34 став 1 точка 41, од Статутот на Општина Кисела Вода (“Службен гласник на Град 
Скопје” бр.8/05 и Службен Гласник на Општина Кисела Вода бр.13/06), Советот на Општина Кисела 
Вода на Педесет и втората пленарна седница одржана на 29 ноември 2012 година, донесе

О  Д  Л  У  К  А

за прифаќање на Понудата за инвестициони услови за градење
на станбено-деловен објект проектиран во ДУП „11 Октомври 1-65,
урбан блок 1” за градежна парцела 1.15 при Општина Кисела Вода,

доставена до Општина Кисела Вода под број 08-7441
од 17.10.2012 од ДАБАР ДООЕЛ експорт-импорт Скопје

Член 1

 Со оваа Одлука се прифаќа Понудата за инвестициони услови за градење на станбено-деловен 
објект проектиран во ДУП „11 Октомври 1-65, урбан блок 1” за градежна парцела 1.15 при Општина 
Кисела Вода заведена под Бр.01-139 од 17.10.2012 година при понудувачот ДАБАР ДООЕЛ експорт-
импорт Скопје а доставена од ДАБАР ДООЕЛ експорт-импорт Скопје до Општина Кисела Вода со 
нивни допис - достава под нивни број 01-138 од 17.10.2012 година а примен во Општина Кисела Вода 
под бр.08-7441 од 17.10.2012 година, која е составен дел на оваа Одлука.

Член 2

 Со оваа Одлука се прифаќаат предложените услови по Понудата од член 1 од оваа Одлука, 
согласно која Општина Кисела Вода,  која е сопственик на недвижен имот запишан во ИЛ бр.30556 КО 
Кисела Вода 1 во поврина од 78 м2, треба да стекне сопственост од 156 м2 деловен простор по систем 
„клуч на рака” во станбено -деловниот објект проектиран во ДУП „11 Октомври 1-65, урбан блок 1” за 
градежна парцела 1.15 при Општина Кисела Вода.
 Конкретната поставеност и површината на посебните делови на деловниот простор во рамките 
на понудените 156 м2, ќе бидат конкретизирани и определени со Договор за градење кој ќе биде 
дополнително потпишан со инвеститорот-градител.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во ,,Службен гласник на 
Општина Кисела Вода”.

        Број 07-8628/2                                                                                           ПРЕТСЕДАТЕЛ
29 ноември 2012 година                                   на Советот на Oпштина Кисела Вода                
             С к о п ј е                                            Звонко Спасовски с.р.
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 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 57 став 1  алинеа 3 од Статутот на Општина Кисела Вода 
(„Службен гласник на Град Скопје“ бр. 8/05 и „Службен гласник на Општина Кисела Вода“ бр. 13/06), 
Градоначалникот на Општина Кисела Вода, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување Одлука за утврдување правен статус на бесправен објект 
на КП 2310/1 КО Горно Лисиче Градежен за кое може да се изврши вклопување 

на објектот во урбанистичко-планска документација

1.Се објавува Одлуката за утврдување правен статус на бесправен објект на КП 2310/1 КО 
Горно Лисиче Градежен за кое може да се изврши вклопување на објектот во урбанистичко-планска 
документација, донесена на седницата на Советот на Општина Кисела Вода, одржана на 29 ноември 
2012 година.

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

   Број 08-8821/3                                                         ГРАДОНАЧАЛНИК
30.11.2012 година                                                                                        на Општина Кисела Вода
        С к о п ј е                                                          Марјан Ѓорчев  с.р. 
   



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

 

Broj 13 / Strana 10 30 Noemvri 2012

Врз основа на член 22 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на 
РМ” бр. 5/02), член 34 од Статутот на Општина Кисела Вода (“Службен гласник на Град Скопје” бр. 8/05 
и “Службен гласник на Општина Кисела Вода” бр. 13/2006), член 11, член 17 став 6, и член 2 став 1  
алинеја 6 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација (Службен весник на РМ“ број 56/11) Советот на Општина Кисела Вода на Педесет и 
втората пленарна седница одржана на 29 ноември 2012 година, донесе 

О Д Л У К А

за утврдување правен статус на бесправен објект 
на КП 2310/1 КО Горно Лисиче Градежен за кое може да се изврши вклопување 

на објектот во урбанистичко-планска документација
  

Член 1

Во врска со поднесеното барања за утврдување на правен статус на бесправен објект, број 
уп.бр. 08-152/1 од 11.03.2011 година, од страна на лицето Костадин Спиров, а кое се однесува на 
објект кој лежи на КП 2310/1 КО Горно Лисиче Градежен, на ул. „Првомајска“ бб, од Скопје, Советот 
на Општина Кисела Вода констатира дека може да се изврши прекинување на станбена улица, дел 
од новопроектирана улица, дадена во важечката планска документација, заради вклопување на 
бесправнот изградениот објект, согласно одредбите од членот 2,  став 1,  алинеја 6 од Правилникот 
за станда

рди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (Службен 
весник на Република Македонија бр. 56/2011). 

Со цел вклопување на објектот од став 1 на овој член, ќе се изработи и донесе урбанистичко 
планска документација за конкретниот детален урбанистички план. 

Член 2

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

       Број 07-8628/3                                                                                           ПРЕТСЕДАТЕЛ
29 ноември 2012 година                                   на Советот на Oпштина Кисела Вода                
            С к о п ј е                                          Звонко Спасовски с.р.
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 57 став 1  алинеа 3 од Статутот на Општина Кисела Вода 
(„Службен гласник на Град Скопје“ бр. 8/05 и „Службен гласник на Општина Кисела Вода“ бр. 13/06), 
Градоначалникот на Општина Кисела Вода, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување Одлука за утврдување правен статус на бесправен објект
 на КП 1224 КО Кисела Вода 1 за кое може да се изврши вклопување 

на објектот во урбанистичко-планска документација

1.Се објавува Одлуката за утврдување правен статус на бесправен објект на КП 1224 КО Кисела 
Вода 1 за кое може да се изврши вклопување на објектот во урбанистичко-планска документација, 
донесена на седницата на Советот на Општина Кисела Вода, одржана на 29 ноември 2012 година.

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

   Број 08-8821/4                                                        ГРАДОНАЧАЛНИК
30.11.2012 година                                                                                        на Општина Кисела Вода
       С к о п ј е                                                                     Марјан Ѓорчев  с.р. 
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Врз основа на член 22 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на 
РМ” бр. 5/02), член 34 од Статутот на Општина Кисела Вода (“Службен гласник на Град Скопје” бр. 8/05 
и “Службен гласник на Општина Кисела Вода” бр. 13/2006), член 2 став 1  алинеја 5 од Правилникот 
за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (Службен 
весник на РМ“ број 56/11), Советот на Општина Кисела Вода на Педесет втората пленарна седница, 
одржана на 29 ноември 2012 година, донесе 

О Д Л У К А

за утврдување правен статус на бесправен објект на КП 1224 КО Кисела Вода 1 
за кое може да се изврши вклопување на објектот 

во урбанистичко-планска документација
  

Член 1

Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект од страна 
на правното лице ДТУ “Термо Лоџик” ДОО Скопје, заведено под број уп.бр. 08-7360/1 од 19.08.2011 
година, а кое се однесува на објект со намена домување во семејна зграда - А2 кој лежи на КП 1224 КО 
Кисела Вода 1, на ул. „Киро Крстевски“ бр. 33, Советот на Општина Кисела Вода констатира дека може 
да се изврши вклопување  на бесправно изградениот објект во урбанистичко планска документација кој 
е во согласно одредбите од членот 2, став 1, алинеја 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска документација (Службен весник на Република Македонија 
бр. 56/2011).
                                                                                                                                                                                                                                                

Со цел вклопување на објектот со намена домување во семејна зграда - А2 од став 1 на овој 
член, ќе се изработи и донесе урбанистичко планска документација за конкретниот плански простор 
со КП 1224 КО Кисела Вода 1, на ул. „Киро Крстевски“ бр. 33. 

Член 2

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

       Број 07-8628/4                                                                                          ПРЕТСЕДАТЕЛ
29 ноември 2012 година                                   на Советот на Oпштина Кисела Вода                
           С к о п ј е                                        Звонко Спасовски  с.р. 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 57 став 1  алинеа 3 од Статутот на Општина Кисела Вода 
(„Службен гласник на Град Скопје“ бр. 8/05 и „Службен гласник на Општина Кисела Вода“ бр. 13/06), 
Градоначалникот на Општина Кисела Вода, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување Програма (Ф) Урбано планирање на 
Општина Кисела Вода за 2013 година

1.Се објавува Програмата (Ф) Урбано планирање на Општина Кисела Вода за 2013 година, 
донесена на седницата на Советот на Општина Кисела Вода, одржана на 29 ноември 2012 година.

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

    Број 08-8821/5                                                         ГРАДОНАЧАЛНИК
30.11.2012 година                                                                                        на Општина Кисела Вода
       С к о п ј е                                                                     Марјан Ѓорчев  с.р. 
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Врз основа на член 22 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на 
РМ” бр. 5/02), член 34 од Статутот на Општина Кисела Вода (“Службен гласник на Град Скопје” бр. 
8/05 и Службен гласник на општина Кисела Вода” бр. 13/06), а во врска со член 15 став 1 точка 1 од 
Законот за Град Скопје (“Службен весник на РМ” бр. 55/04), член 7, 15-а, 17 од Законот за просторно 
и урбанистичко планирање (“Службен весник на РМ” бр. 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11 и 53/11), и 
член 45 и 46 од Законот за градежно земјиште (“Службен весник на РМ” бр. 17/11 и 53/11), Советот на 
Општина Кисела Вода на Педесет и втората пленарна седница, одржана на 29 ноември 2012 година, 
донесе 

ПРОГРАМА (Ф)
УРБАНО ПЛАНИРАЊЕ НА ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА 

ЗА 2013 ГОДИНА

I. НАДЛЕЖНОСТА Ф УРБАНО ПЛАНИРАЊЕ НА ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА ЗА 2013 ГОДИНА ГИ 
СОДРЖИ СЛЕДНИТЕ ПОДПРОГРАМИ

- Ф1   Урбанистичко планирање, приоритетна   изработка на урбанистички планови и урбанистичко 
планирање за вклопување на бесправно изградените објекти

- Подпрограмата Ф10 Утврдување на потреба за поставување на урбана опрема и за условите, 
начинот и постапката за издавање на одобрение за поставување на урбана опрема  територијата 
на Општина Кисела Вода 

- Ф2   Подпрограма за работа во областа на располагање со градежното земјиште во сопственост 
на Република Македонија на подрачјето на општина Кисела Вода 

- ФА  Уредување на градежно земјиште (капитални трошоци)

II. Образложение на програмите по видови и расходи

П О Д П Р О Г Р А М А

( Ф1 )

УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ, ПРИОРИТЕТНА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ И 

УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ ЗА ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНО ИЗГРАДЕНИ ОБЈЕКТИ

Со оваа Подпрограма се уредува:
• Извори на финансирање на подпрограмата
• Пресметување на трошоците за урбанистичко планирање
• Динамика на извршување на подпрограмата
• Преодни и завршни одредби

1. ИЗВОРИ И ФИНАНСИРАЊЕ НА ПОДПРОГРАМАТА

Подпрограмата Ф1 (Урбанистичко планирање, приоритетна   изработка на урбанистички планови 
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и урбанистичко планирање за вклопување на бесправно изградените објекти) ќе се финансира од 
буџетот на Општината Кисела Вода за 2013 година.

2. ТРОШОЦИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПОДПРОГРАМАТА

Расходи за реализација, според намената и по поединечни видови на елементи се:

Категорија Ставка Подставка Опис на ставка Износ во денари
Вкупно 14.000,000,00

42 Стоки и Услуги  14.000,000,00
425 Договорни услуги 13.800,000,00

425640

Изработка на просторни 
и урбанистички планови, 
приоритетна изработка на 
просторни и урбанистички планови 
и вклопување на бесправно 
изградените објекти во истите.  

7.300,000,00

Ревизија на изработените 
просторни и урбанистички планови, 1.500.000,00
Изработка на геодетски елаборати 
за ажурирана геодетска подлога 2.000.000,00
Изработка на Елаборати за 
заштита на животната средина и 
Стратешка оцена за заштита на 
животната средина

3.000.000,00

426 Други тековни расходи     200.000,00
426990 Други оперативни расходи     200.000,00

* Образложение на потставката 
425640 - Средствата кои се користат за покривање на трошоците за изработка, приоритетна изработка 
и за вклопување на бесправно изградените објекти на просторни и урбанистички планови, локални 
урбанистички плански документации, државни урбанистички плански документации и проекти од 
интерс на општината.
426990 - Со оваа подставка се покриваат трошоците за скенирање и копирање на урбанистички 
планови.
 

Урбанистички документации обврска од  претходна година

1. Детални урбанистички планови (ДУП) 
 ¿ Пржино 2 дел од опфат 4 и 5  
 ¿ за локалитет Градинар 
 ¿ Цветан Димов 1-1, дел од МЗ Цветан Димов II,

  
2. Урбанистички план вон населено место (УП)
 ¿ Пинтија - Драчево - Зона I
 ¿ Пинтија - Драчево - Зона II
 ¿ Пинтија - Драчево - Зона III   
 ¿ Пинтија - Драчево - Зона IV

Изработка на Урбанистички план за село (измена и дополна) (УП)

 ¿ Усје - Пинтија, локалитет  КО Усје, КО Горно Лисиче-Градежен и КО Кисела Вода 1
 ¿ Драчево

Изработка на урбанистички план вон населено место
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 ¿ Усје

Изработка на детални урбанистички планови (ДУП) 
  

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

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

 ¿ Реон Ј, четврт Ј09 – дел од локалитет “Цветан Димов - Славија”

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

 ¿ Реон И, четврт И07 - дел од локалитет “Цветан Димов - Славија”

Граница на планскиот опфат помеѓу: булевар “Македонија”, граница помеѓу општина Кисела Вода 
и општина Центар и граница помеѓу општина Кисела Вода и општина Аеродром,

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

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

 ¿ Реон Ј, четврт Ј11 - дел од локалитет “11 – ти Октомври – тврда градба, блок 2”

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

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

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

 ¿ Реон Ј, четврт Ј13 - локалитет “11 – ти Октомври – бараки, блок 1 и блок 2”,

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

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

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

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

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

 ¿ Реон Ј, четврт Ј16 – дел од локалитет “Градинар”
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Граница на планскиот опфат помеѓу: булевар “Македонија”, улица “Првомајска” и булевар “Србија”.

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

Граница на планскиот опфат помеѓу: улица “Првомајска” и булевар “Србија”, улица “Сава Ковачевиќ”, 
граница на плански опфат на ГУП на град Скопје и осовина на “Усеански канал”.

 ¿ Реон ЈИ, четврт ЈИ08 – дел од локалитет “Градинар” и локалитет Охис

Граница на планскиот опфат помеѓу: булевар “Македонија”, булевар “Србија” , граница помеѓу 
општина Кисела Вода и општина Аеродром (железничка пруга Скопје – Велес) и граница на плански 
опфат на Скопје.

 ¿ Реон Ј, четврт Ј18 , - локалитет Драчево

Граница на планскиот опфат на Драчево од ГУП на Скопје.

 ¿ Реон Ј, четврт Ј19 - локалитети Стакларница и Пинтија

Граница на планскиот опфат помеѓу: булевар “Македонија”, граница на плански опфат на Скопје од 
ГУП на град Скопје и осовина на “Усеански канал”.
                                                                                                        

 ¿ Реон Ј, четврт Ј20,  -  локалитети Црниче, Бирарија, Пржино и Кисела Вода

Граница на планскиот опфат помеѓу: граница помеѓу општина Кисела Вода и општина Центар, од 
граница на плански опфат на ГУП на Град Скопје, улица “Банско”, улица “Црниче”, улица Бихачка, 
улица “Огњан Прица, улица “Народни Херои”, улица “Сава Ковачевиќ” и улица “Јужна обиколница”.

Изработка на урбанистички плански документации во скратена постапка

 ¿ ДУП: населба Драчево МЗ 71 - Западен дел Б - Урбан блок 27, 
 ¿ Број на градежна парцела ГП 27.1
 ¿ ДУП: населба Драчево – дел од  блок Локален центар, опфат 22
 ¿ ДУП за локалитет “Бирарија” – дел од блок 1, ГП 1.6
 ¿ ДУП: Црниче 2 - Урбан блок 22 , 
 ¿ број на градежна парцела ГП 22.72;  22.721 и  22.722 
 ¿ УП за село Драчево - блок: Зона на спортски терени-блок V
 ¿ УП за населено место с. Драчево (Игралиште с. Драчево)
 ¿ УП за село Усје - блок: Зона на спортски терени
 ¿ УП за населено место с. Усје (Игралиште с. Усје)
 ¿ ДУП за еден блок: Зона на спортски терени, 
 ¿ Спортски терени Д3 - ФЦУ Усје
 ¿ ДУП за дел од УЕ Припор – дел од опфат 3 и 4, општина Кисела Вода
 ¿ Основно училиште “Круме Кепевски”- подрачно
 ¿ Изменување и дополнување на дел од ДУП населба 11 Октомври - бараки, УБ I, блок 36 , 
општина Кисела Вода

 ¿ Изменување и дополнување на дел од ДУП “Цветан Димов 2”  блоковите 1 и 4, општина Кисела 
Вода 

 ¿ Изменување и дополнување на дел од ДУП “Цветан Димов II”  блоковите 3,4,5,6,7,8 и 9, општина 
Кисела Вода 

Изработка на локални урбанистички плански документации, државни урбанистички плански 
документации и проекти
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- Архитектонско урбанистички проект – локалитет Бардовци,  
- Инфраструктурен проект - за  локален пат село Усје до село Сопиште,                                              
- Локална урбанистичка планска документација (ЛУПД) за спортски терен – комплекс ФЦУ,     
- Локална урбанистичка планска документација (ЛУПД) – препумпна станица за локалитет 

Пинтија
- Државна урбанистичка планска документација – локалитет Бардовци                        

Изработка на геодетски елаборати за ажурирана геодетска подлога 

Изработка на урбанистички планови и ЛУПД - локални урбанистички плански документации 
финансирани од физички и правни лица - донаци

 ¿ ДУП Црниче  – дел 2, блок 9, (измена и дополна),
 ¿ ДУП Црниче 2 – дел од урбан опфат 22, (измена и дополна), 
 ¿ ДУП Цветан Димов 2 – опфат 7  (измена и дополна), 
 ¿ Измена и дополна на ДУП Стакларница – Пинтија – урбан модул 5; 
 ¿ Измена и дополна на ДУП Стакларница – Пинтија – урбан модул 1;  
 ¿ Цветан Димов 1 - 2,  дел од МЗ Цветан Димов II,  
 ¿ измена и дополна на дел од ДУП Црниче 2  – дел од блок 21, општина Кисела Вода 
 ¿ ДУП Стакларница – модул 9 и 10 (измена и дополна), 
 ¿ измена и дополна на ДУП 11 Октомври блок 2, дел 2, општина Кисела Вода 
 ¿ ДУП Црниче  - 2, блок 18 и 19, (измена и дополна) 
 ¿ ДУП Стакларница – модул 12 (измена и дополна), 
 ¿ ДУП Црниче 2 – дел од блок 15 (измена и дополна), 
 ¿ Изменување и дополнување на ДУП за населба “Кисела Вода” МЗ 70 – локалитет 2, блок 9, 
општина Кисела Вода 

 ¿ ДУП за населба Црниче УЕ 61 – КП 47 КО Кисела Вода 1, општина Кисела Вода 
 ¿ ДУП за населба Црниче УЕ 61 – КП 48 КО Кисела Вода 1, општина Кисела Вода 
 ¿ Изменување и дополнување на ДУП локалитет Бирарија, дел од блок 8 , Општина Кисела Вода 

- Билд
 ¿ ДУП за населба “Кисела Вода” МЗ 70 – локалитет 3,

Изработка на ЛУПД - локални урбанистички плански документации финансирани од физички и 
правни лица - донаци

Ревизија на урбанистички планови, локална урбанистичка планска документација, државна 
урбанистичка планска документација и проекти

Независни консултанти и експерти 

Изработка на ЛУПД - локални урбанистички плански документации финансирани од физички 
и правни лица - донаци

Ревизија на урбанистички планови, локална урбанистичка планска документација,  државна 
упбанистичка планска документација и проекти

Независни консултанти и експерти 

4. ДИНАМИКА НА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПОДПРОГРАМАТА
Динамиката на извршување ќе зависи од приливот на средствата во буџетот на Општината Кисела 
Вода за 2013 година .

Вкупно: 14.000.000,00 ден.
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П О Д П Р О Г Р А М А
( Ф10 )

Утврдување на потреба за поставување на урбана опрема и за условите, начинот и постапката за 
издавање на одобрение за поставување на урбана опрема  територијата на Општина Кисела Вода за 

2013 год

Со оваа Подпрограма се уредува:
• Извори на финансирање на подпрограмата
• Пресметување на трошоците за дополнување и проширување на програмата 
• Пресметување на трошоци за изработка на микролокациски план
• Динамика на извршување на подпрограмата
• Преодни и завршни одредби

1. ИЗВОРИ И ФИНАНСИРАЊЕ НА ПОДПРОГРАМАТА

Подпрограмата Ф2 (Поставување на урбана опрема на територијата на Општина Кисела Вода) ќе се 
финансира од буџетот на Општината Кисела Вода за 2013 година.

2. ТРОШОЦИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПОДПРОГРАМАТА

Расходи за реализација, според намената и по поединечни видови на елементи се:

Категорија Ставка Подставка Опис на ставка Износ во денари
Вкупно  5.500,000,00

42 Стоки и Услуги  5.500,000,00
425 Договорни услуги 5.400,000,00

425640

Изработка на микролокациски  
планови, проширување и 
дополнување на подпрограмата 
за поставување на урбана опрема 
на територијата на Општина 
Кисела Вода.  

 4.900,000,00

Изработка на геодетски елаборати 
за ажурирана геодетска подлога 500.000,00

426 Други тековни расходи     100.000,00
426990 Други оперативни расходи 100.000,00

* Образложение на потставката 
425640 - Средствата кои се користат за покривање на трошоците за изработка на микролокациски  
планови, проширување и дополнување на подпрограмата за поставување на урбана опрема од интерс 
на општината.
426990 - Со оваа подставка се покриваат трошоците за скенирање и копирање на подпрограмата.

- Вовед 
Во согласност со Закон за локална самоуправа („Службен весник на РМ” бр. 05/02), Закон за градот 
Скопје („Сл.весник на РМ” бр.55/04), Закон за градење („Сл.весник на РМ” бр. 130/09, 124/10 и 18/11), 
Закон за просторно и урбанистичко планирање („Сл.весник на РМ” бр. 51/05; 137/07, 24/08, 91/09, 
124/11 и 18/11), Закон за градежно земјиште („Сл.весник на РМ” бр. 17/11), Закон за комунални дејности 
(„Сл.весник на РМ” бр.45/97, 23/99, 45/02, 16/04, 5/09), Закон за комунални такси („Сл.весник на РМ” 
бр.61/04,64/05 и 92/07), Правилникот за формата и содржината на одобрението за поставување на 
времен објект и урбана опрема, начинот на неговото издавање  и упатство за начинот на изготвување 
на годишна програма за поставување на времени објекти и микролокациски услови, како и формата 
и содржината на одобрението за поставување на времени објекти и одобрението за поставување 
на урбана опрема  („Сл.весник на РМ” бр.36/10), донесено од Министерството за транспорт и врски, 
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изработена е Програма за поставување урбана опрема на подрачјето на Општина Кисела Вода. 
Согласно Законот за град Скопје (Сл. Весник на РМ бр. 55/04), надлежност на Градот е утврдување 
стандарди и давање согласност за поставување на времени објекти и урбана опрема. Согласно Законот 
за градење (Сл. Весник на РМ бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11 и 13/12) потребата за поставување 
на урбаната опрема ја утврдува Советот на општина Кисела Вода и Советот на Град Скопје. 
На седница на Советот на Град Скопје одржана на 17.02.2010 година донесени се: Одлуката 
за утврдување на стандарди за поставување на времени објекти и урбана опрема и Одлуката за 
утврдување на потреба за поставување на урбана опрема и за условите, начинот и постапката за 
издавање на одобрение за постаување на урбана опрема . 
Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 5/02) и 
член 80 од Законот за градење (“Службен весник на РМ” бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11 и 
13/12), Советот на Општина Кисела Вода, донесе Одлука за утврдување на потреба за поставување 
на урбана опрема и за условите, начинот и постапката за издавање на одобрение за поставување на 
урбана опрема („Службен гласник на Општина Кисела Вода“ број                   од                      2013 год). 
Со оваа Програма се уредуваат видовите на урбана опрема, локалитетите на кои се поставуваат, 
начинот и условите за нивно поставување, дислоцирање и отстранување. 
Оваа програма важи за 2013 година и со истата е опфатена урбаната опрема која се поставува на 
градежно изградено земјиште и согласно член 2 став 4 од Законот за градење (Сл. весник на РМ 
бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11 и 13/12) во смисла на овој закон урбаната опрема претставува 
опрема за продажба на билети за јавен превоз, весници, сувенири, цвеќиња, сладолед, телефонски 
говорници, автобуски постојки, типски објекти за обезбедување кои се во функција на дипломатско-
конзуларните претставништва, на објекти на органите на државната управа и на резиденцијалните 
објекти, јавни санитарни јазли, тераси со или без настрешници, платформа за јавни манифестации 
на копно и на водна површина, покриени и непокриени шанкови, самостоечки рекламни паноа, детски 
игралишта, фонтани, чешми, клупи и корпи за отпадоци. 
Со Одлука на Советот како потреба за решавање на проблемот со паркирање се планираат додатни 
демонтажно монтажни паркинг простори. 
Другите видови урбана опрема ќе бидат опфатени со измена и дополна на оваа Програма. 

1. Цел на Програмата 
Со програмата за поставување на урбана опрема се постигнуваат следните цели: 

1. Евиденција на урбана опрема на територија на Општина Кисела Вода; 
2. Дефинирање на нови локации за поставување на утбана опрема; 
3. Дефинирање на урбаната опрема која што се отстранува, бидејки не ги задоволува критериумите 

пропишани со закон.
4. Дефинирање на урбанат опрема што останува.
5. Уредување, оплеменување, хуманизација на просторот и заштита на животната средина; 
6. Можност за активирање на повеќе стари занаети и различни видови на ракотворби преку 

изработка, изложување и продажба на накит, уметнички предмети, предмети за различна 
употреба, сувенири; 

7. Брз сервис и услуга на граѓаните од непосредната близина (продажба на билети за јавен превоз, 
телефонски говорници, автобуски постојки, продажба на весници,сувенири, цвеќиња); 

8. Вработување на невработени лица (податоци за работоспособно и младо незапослено 
население); 

2. Видови на урбана опрема 
Според Законот за градење (“Сл. весник на РМ” бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11 и 13/12) урбаната 
опрема претставува опрема која се поставува на градежно изградено земјиште. 
Со оваа програма се дефинираат локации за поставување на урбана опрема – Монтажно – демонтажни 
објекти, простории за манифестации (локации за презентација на уметници: продажба на ракотворби 
и уметнички предмети, локации за продажба на конфекциониран сладолед, зрнасти плодови и цвеќе, 
локации за продажба на сувенири и стари книги), автобуки постојки, типски објекти за обезбедување 
кои се во функција на дипломатско-конзуларните претставништва, на објекти на органите на државната 
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управа и на резиденцијалните објекти, јавни санитарни јазли, тераси со или без настрешници, 
платформи за јавни манифестации на копно и на водна површина, покриени и непокриени шанкови, 
самостоечки рекламни паноа, детски игралишта, фонтани, чешми, клупи и корпи за отпадоци со и без 
пепелници, жардињери, паркиралишта за велосипеди. Урбаната опрема која на јавни површини во 
општината ќе се поставува со архитектонско – урбанистички проекти за секоја локација пооделно.
Урбана опрема се поставува исклучиво за остварување на јавен интерес утврден со закон.
Урбаната опрема не е дел од градежното земјиште и врз основа на ова не се стекнуваат стварни права 
врз градежното земјиште. 
Се утврдува модуларен систем (прикажан во графичкиот дел од оваа Програма) за објектите во кои 
се извршува иста или слична дејност, со можно мултиплицирање на модулите за зголемување на 
вкупната површина на урбаната опрема. 

2.1 Критериуми за определување на видот на урбана опрема 
За определување на типот на урбаната опрема кој треба да се постави служат следните критериуми: 

- Функционални критериуми како што се намена, времетраење и површина наменета за вршење 
на дејноста, 

- Естетско морфолошки критериуми овозможува редизајн на постојната типизација, односно 
морфолошка разновидност или потполна обликовна изедначеност, 

- Материјално експлоатациони критериуми ги одредуваат економските аспекти категорија време и 
објекти. 
Урбана опрема која се поставува на подрачјето на Општина Кисела Вода треба да ги задоволува 
основните барања за градбата, согласно Законот за градење („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11 и 13/12). 
Урбаната опрема не смее да го попречува пешачкото движење и да се обезбеди непречен пристап до 
истата. 
Урбаната опрема треба да биде технички и обликовно проектирана, беспрекорно изведена, во 
склад со амбиентот на локацијата со примена на современи материјали, чисти, исправни и естетски 
прифатливи. 
Доградба, надградба и други надворешни и внатрешни интервенции на урбаната опрема, освен 
интервенциите за нивно тековно одржување, не се дозволуваат. 
Со поставување на урбана опрема не смее да се попречувава или отежнува користењето на 
станбените, деловните згради и други објекти, односно нивната функција на живеење или работење, 
да се загрозува сигурноста на сообраќајот, да се намалува пропишаната слободна проодна површина, 
да се уништува зелена површина, да се намалува естетскиот и општиот изглед на околината. 
Урбаната опрема, со својот изглед и форма, не смее да го намали естетскиот и општиот изглед на 
околината, а со вршењето на дејноста не смее да се создава нечистотија, недозволена бучава и лоша 
миризба. 
Поставување на урбана опрема се врши на начин што истите не смеат на никаков начин да бидат 
трајно прицврстени за подлогата, а поставување и отстранување треба да се одвива на брз и лесен 
начин и без оштетување на подлогата. 
Површината што служи за употреба на урбаната опрема мора да се одржува во хигиенски исправна 
состојба. 
При поставување на урбана опрема, не смеат да се поставуваат бариери во просторот кои можат да го 
попречат безбедното движење на пешаците или да го оневозможат движењето на лица со хендикеп. 
При поставување на урбана опрема, не смеат да се преземаат градежни зафати, а особено не зафати 
со кои се менуваат материјалот и нивелетата на целата површина што се користи. 
При поставување на урбана опрема, не може да се монтираат платформи или рампи, освен ако 
служат за нивелирање на подлогата за терен во пад каде котата на едната страна од платформата 
се поклопува со котата на теренот и не го попречуваат или отежнуваат движењето на пешаците, а 
особено на инвалидизираните лица со колички. 
Минималната широчина на јавната површина на која може да се постави урбана опрема, изнесува 3,2 
м, а за поставување на монтажно - демонтажен или типски објект од лесна конструкција истата треба 
да изнесува минимум 4,5 м. 
При поставувањето на урбаната опрема мора да се запазат следните стандари: поставувањето на 
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урбаната опрема е на минимално растојание од 0.80м од рабникот на коловозот (за кошничка за 
отпадоци, жардињери, рекламни направи и др.) односно 1.5м до 2,5м од рабникот на коловозот (за 
автобуски стојалишта, киосци, дрвореди). 
Минималната височина при поставување на чадори за сонце изнесува 2.4 м, а при поставување на 
настрешници и тенди минималната височина изнесува 3.2 м над слободната проодна површина. 
Поставувањето на урбана опрема пред деловните објекти каде што се врши дејност, е дозволено само 
во широчината на деловниот објект кон јавната површина, доколку се исполнети условите од оваа 
Програма и условите од други прописи. 
Урбаната опрема што се поставува по повод манифестации, презентации, изложби и за вршење на 
угостителска дејност, секојдневно по завршувањето на работното време се отстранува од јавната 
површина. 
При поставување на урбана опрема на тротоари или други пешачки површини, минималната слободна 
проодна површина од попречниот профил на тротоарот изнесува 2,5 м. 
Исклучок претставуваат простори кај кои во партерот постои реализирана граница помеѓу просторот 
за движење на пешаци и бараниот простор за поставување на опрема (столпчиња, денивелација и 
сл.) но просторот за движење не може да биде помал од 1,2 м. 
Широчината на слободната проодна површина на тротоарите, се мери од рабникот на коловозот или на 
велосипедската патека. Доколку на тротоарот има дрвја, комунален или рекламен објект, широчината 
на слободната површина се мери од граничникот на дрвото или од најистурената точка на пречникот 
на дрвото, на комунален или рекламен објект, во правец на делот од јавната површина што е предмет 
на користење. 
Поставување на урбана опрема не е дозволено на делот од тротоарот во зоната на свртување на 
улицата, односно во зоната на вкрстување на улиците (магистрални и собирни), која изнесува минимум 
8,0 м од пресечната точка на двете регулациони линии. 
Доколку пешачката површина е поголема од 5,0 м во радиусот на свртувањето дозволено е поставување 
на урбана опрема за летна тераса при што треба да се запази проодна површина со ширина од 2,5м 
од работ на коловозот односно од најистурениот елемент (дрво, комунален или рекламен објект). 
При поставување на времени објекти и урбана опрема на објекти или земјиште во сопоственост, 
минималната слободна површина изнесува 2,0 м.
При поставување на урбана опрема, сопственикот е должен да обезбеди: 
-  Соодветни услови и согласности за приклучување на инфраструктурни мрежи за предвидениот 

временски период (електронапојување, водоснаб-дување и канализација, мрежа за телефонија, 
електронски комуникации и сл.) од соодветните јавни претпријатија и други правни лица (даватели 
на услугите) односно од субјектите кои стопанисуваат со објектите на инфраструктурата. 

-   Примена на современи градежни материјали кои овозможуваат монтажно демонтажни конструктивни 
елементи, типски елементи, современо архитектонско обликување, препознатливост на функцијата, 
репрезентативност на урбана опрема за дејностите од кои тоа се очекува, принцип на повеќеводни 
кровови - со ниско слеме, обезбедување пристапност за лица со посебни потреби и инвалидитет 
и сл. 

-  Согласност од сопствениците на на градежната парцела во сопственост, кога земјиштето се користи 
во јавна употреба согласно закон.

При поставувањето на урбаната опрема, покрај овие услови, мора да се почитуват специфичните 
услови на локацијата, интензитетот на пешачкото движење и видот на дејноста која се врши и слично. 
Урбаната опрема може да биде само со приземна висина на венецдо 3,50 м. и висина на слеме 
добиена со минимален нагиб зависно од водот н а употрбениот кровен покривач(само како заштита 
на објектор), со кота на приземје не повисока од 15 см.
Доколку површината за која се бара поставување на урбана опрема, е во границите на опфатот на 
заштитено подрачје или објект или за неа е утврден посебен режим на користење, потребно е да се 
прибави претходно мислење од органот на државната управа надлежен за работите на заштитата на 
културно-историското наследство, односно на природата. 
Урбаната опрема се поставува согласно Програма и истите може да бидат со различни димензии 
зависно од дејностите кои се извршуваат во нив. 
При поставување на урбана опрема се користи модуларен систем за објекти во кои се извршува иста 
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или слична дејност, со можно мултиплицирање на модулите за зголемување на вкупната површина на 
урбаната опрема. 
Привремени паркинзи и приодни патеки на изградено градежно земјиште се изведуваат со елементи 
кои лесно можат да се отстранат, кои не ја нарушуваат животната средина, со можност за поставување 
на ниска ограда (не повисока од 0,80 м). 
Платформите за спортски, културни, туристички и забавни настани (манифестации), како и придружните 
објекти во функција на истите, се со висини и површини кои овозможуваат безбедност при нивното 
користење. 
Платформите се поставуваат на изградено или неизградено градежно земјиште кое може да прими 
поголема група на граѓани, согласно стандардите на оваа одлука. 
Поставувањето и отстранувањето треба да биде непосредно пред и по завршувањето на 
манифестацијата, а просторот треба да се уреди во првобитна состојба од страна на субјектот кој ја 
поставил платформата. 
Информативни паноа 
Информативните паноа служат за јавна намена, за информирање на граѓаните (карта на град Скопје, 
возен ред и друго) и огласување за културно-уметнички, спортски и други манифестации. 
Поставувањето на информативните паноа не смее да го попречува нормалното одвивање на 
сообраќајот. 
Информативните паноа може да бидат слободностоечки, преносливи, прицврстени на објект и сл. 
Летни дискотеки 
При нивно поставувување важат општите и посебните стандарди за поставување на урбана опрема: 
летни тераси, покриени и непокриени шанкови и други објекти. 
Се поставуваат со Програма донесена на Совет на Град Скопје и Совет на општина со предходна 
согласност од Град Скопје 
Продажба на билети, весници, сувенири, цвеќе и сладолед 
Површината на урбаната опрема во која ќе се врши продажба на билети, весници, сувенири и сладолед 
да не биде поголема од 4,0м², а за продажба на цвеќе не поголема од 16,0м².
Телефонски говорници 
Телефонски говорници, поштенски сандачиња, интернет пултови и банкомати можат да бидат 
слободностоечки или прикачени на зид и треба да се поставуваат на начин да можат да ги користат 
лица со посебни потреби. 
Минималниот простор кој што треба да е слободен пред апаратите изнесува 1,5м х 1,5м, како би се 
овозможило нивно непречено функционирање и пристап до нив, а притоа да не се нарушат постојните 
пешачки движења. 
Монтажно-демонтажни типски објекти 
Монтажно - демонтажни објекти од лесна конструкција, се објекти со површина до 16,0 м², кои можат 
да се постават на одредени места. Монтажно - демонтажни објекти од лесна конструкција се наменети 
за продажба на весници, билети за јавен превоз, вода и безалкохолни пијалаци, сувенири, лотарија, 
кондиторски и слични производи (без подготвување на храна). 
Монтажно - демонтажни објекти од лесна конструкција можат да се поставуваат и на одредени места 
при одржување на хуманитарни, културни, забавни, спортски, изложбени, рекламно - промотивни 
или деловно - информативни и други активности по повод празници и манифестации како придружни 
објекти во функција на настаните. 
Обликовни услови 
Монтажните објекти со своето обликување мора да бидат усогласени со просторот на кој се поставуваат, 
треба да се со унифициран изглед и боја кои ќе се определат со проект за поставување на урбана 
опрема. Начинот на покривање треба да биде типски без додаток на монтажна тенда. За заштита од 
сонце и дожд на челото на монтажниот објект можно е поставување на рол тенда. 
-   На монтажниот објект може да се постави рекламен натпис со големина не поголема од челото на 

објектот со името на фирмата која го користи (врши дејност) без можност за истакнување на други 
рекламни пораки. Рекламниот натпис да не го надминува горниот раб на монтажниот објект повеќе 
од 50см. 

- На надворешниот дел од монтажниот објект не се дозволени видливи инсталации или делови на 
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уреди за вентилација и климатизација како и било каква опрема надвор од габаритот на објектот. 
Сообраќајни услови 
Монтажен објект или групација на монтажни објекти мора да биде лоцирана на начин кој нема да го 
попречува слободното движење на пешаци, инвалиди и возила. Се поставуваат на оддалеченост од 
работ на коловозот мин. 1,5м. до 2,5м, а од раскрсница мин. 10,0м. од почетокот на радиусот за десно 
свртување. 
Технички услови 
При поставување на монтажниот објект мора да се обезбедат санитарно-технички и хигиенски услови: 
проветрување природно или вештачко, бучавата која се создава со вршење на дејноста да не ја 
преминува дозволената граница, да се обезбеди заштитен отвор со прописно изведен пулт за издавање 
на роба, да се обезбеди приклучок на електрична енергија, приклучок на вода и канализација.
Подната, зидната и таванската облога како и пултот за издавање на роба да се изведат од непропусен, 
неотровен, материјал кој не упива и кој лесно се чисти. 
Автобуски постојки 
Поставувањето на автобуски постојки да биде во согласност со Законот за безбедност на сообраќајот 
на патиштата и Законот за јавните патишта, а димензионирањето да се врши со мултиплицирање на 
модули со површина од 4,0м² до 16,0м² и висина до 4,0м од ниво на тротоар до врвот на покривачот. 
Во зависност од фрекфенцијата на сообраќајот има четри типа на автобуски стојалишта и тоа: 
Тип А - само автобуска постојка 
Во рамките на овој тип има настрешница, клупа, корпа за отпадоци, рекламно пано, урбани светилки 
и информативни табли. 
Тип Б - автобуска постојка со билетара 
Во рамките на овој тип има билетара, настрешница, клупа, корпа за отпадоци, рекламно пано, урбани 
светилки и информативни табли. 
Тип В - автобуска постојка со киоск 
Во рамките на овој тип има киоск, настрешница, клупа, корпа за отпадоци, рекламно пано, урбани 
светилки и информативни табли. 
Тип Г - автобуска постојка со билетара и киоск 
Во рамките на овој тип има билетара, киоск, настрешница, клупа, корпа за отпадоци, рекламно пано, 
урбани светилки и информативни табли. 
Типот на автобуските постојки и микролокацијата каде ќе бидат поставени се одредува според планот 
на автобуски постојки кој го утврдува Градот Скопје. 
При лоцирање на автобуските постојки потребно е да се обезбеди минимум слободен прооден простор 
пред нив од 2,5м.
Простории (локации) за манифестации
Локации за поставување на урбана опрема за разни настани, презентации и промоции за градежно 
изградено земјиште.
Локации за презентација на уметници: продажба на ракотворби и уметнички предмети.
Локации за продажба на конфекциониран сладолед и зрнести плодови
Локации за продажба на сувенири и стари книги
Локации за продажба на цвеќе
Објекти за обезбедување 
Површината на објектите за обезбедување да не е поголема од З,0м². За нив важат стандардите за 
монтажно-демонтажни и типски објекти. 
Јавни санитарни јазли 
Поставувањето на јавни санитарни јазли се врши на уредени површини, во близина на јавно зеленило, 
паркинг, оддалечени од влезови и излози на објекти. Истите не смеат да го попречуваат користењето 
на околните објекти и јавни површини. Може да се типски објекти или да се изведени со посебен 
проект соодветен за избраната локација. 
Самостоечките рекламни паноа
Самостоечките рекламни паноа се поставуваат на пешачки и зелени површини во профилот на 
сообраќајниците, а во согласност со Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата (“Службен 
весник на РМ” бр.54/07, 86/08, 98/08 и 64/09) и посебен акт на Град Скопје. 
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Опрема за забава на деца и детски игралишта 
Опремата за забава на деца може да се постави по повод државни и верски празници и други 
манифестации на места каде има доволен простор за тоа (поголеми јавни површини или неизградено 
земјиште), во близина на паркинг простор, а просторот се дава на краткотрајно користење до 30 дена.
Детско игралиште може да се постави на изградено и неизградено градежно земјиште со проект за 
поставување на урбана опрема погодно за таа намена. Може и во уредено зеленило. 
Платформи
Платформите за спортски, културни и забавни мастани (манифестации), како и придружните објекти 
во функција на истите, се со висини и површини кои овозможуваат безбедност при нивно кориетење.
Поставувањето и отстранувањето треба да биде непосредно пред и по завршувањето на 
манифестацијата, а просторот треба да се уреди во првобитна состојба од страна на субјектот кој ја 
поставил платформата,
Други типови на урбана опрема
Фонтани, чешми, клупи и корпи за отпадоци со и без пепелници се поставуваат на јавни површини, во 
зависност од бројноста и потребите на корисниците. 
Клупите и корпите за отпадоци се дел од урбаната опрема на општината и се поставуават на поголема 
јавна пешачка површина, плоштад, поголеми пешачки патеки, на автобуски постојки од сите типови и 
на други локации согласно потребите на Општина Кисела Вода. 
Покрај клупите потребно е да има обезбеден поплочен простор со димензии од 1,0 м х 1,2 м за луѓето 
со хендикеп. 
Корпите за отпадоци може да бидат поставени: слободностоечки или прикачени за светилки или 
фасади на објекти. 
Наведената урбана опрема на јавните површини на општината ќе се поставуваат со срхитектонско – 
урбанистички проект за секоја локација пооделно.
Паркиралишта за велосипеди 
Типот и локациите се определуваат со програмата согласно потребите на Општина Кисела Вода . 
Жардињери, граничници 
Жардињери со цвеќе и граничници се поставуваат со цел визуелно да се ограничи просторот определен 
за времени објекти и урбана опрема од слободната проодна површина или да се ограничи просторот 
меѓу сообраќајница и пешачка површина. 
Одобрението за овие елементи е со времетраење колку и одобрението за поставување на времени 
објекти и урбана опрема, по што овие елементи треба целосно да се отстранат од просторот. 
Максималната висина на жардињерите и граничниците е 0.80 м. 
Тезги 
Тезги се лесно подвижни елементи на урбаната опрема кои се поставуваат по повод празници и 
манифестации или на простори во градот определени со посебни елаборати и служат за продажба на 
соодветни производи на пригодната намена. 
Тезгите треба да се со унифициран изглед и боја соодветни на спецификите на локацијата. 
Максималната површина на тезгите изнесува 2,0 до 4,0 м2, и се поставуваат и отстрануваат по 
завршување на дејноста. 
Не е дозволено лоцирање на тезги пред влезови на јавни, деловни и станбени објекти. Елементи за 
изложување на производи 
Елементи за изложување на производи се витрини, полици, фрижидери. 
Елементи за изложување на производи се поставуваат на јавна површина пред трговски локали, по 
правило во широчината на челото на локалот, без можност за нивно поставување во уредена зелена 
површина. 
Елементи за изложување на производи се поставува покрај зидот на локалот. 
Над елементите за изложување на производи може да се поствуваат тенди за заштита, конзолно на 
челото на објектот без вертикални потпирачи. 
Просторот што се користи за излагање на производи не смее да се оградува и затвора на било кој 
начин. (најлони, застакленување и слично) 
Корпите за отпадоци може да бидат поставени: слободностоечки или прикачени за светилки или 
фасади на објекти. 
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Идејните решенија на урбана опрема која ќе биде поставена треба да биде во согласност со 
микролокациските услови, со високи естетско-функционални вредности и вклопеност во пејсажот на 
микролокацијата и подрачјето на општината.

2.2. Дејности кои можат да се вршат 
Со урбаната опрема можат да се вршат дејности во согласност со член 2, став 4 од Закон за градење 
(“Сл.весник на РМ” бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11 и 13/12). 
Урбаната опрема се поставува исклучиво за остварување на јавен интерес утврден со закон. 

3. Преглед на локации на постојна урбана опрема на територијата на Општина Кисела Вода 
Во следните табели е дадена диспозицијата на евидентираната урбана опрема по локалитети. Во 
табелите се дадени следните информации: 

- нумерација на објектите; 
- ознаки за намена на објектите: урбана опрема 
- КП каде се наоѓа урбаната опрема 
- местоположба, улица и број на урбаната опрема 
- тип на урбана опрема 
- површина во м2 
- намена 
- сопственост 
- степен на уреденост 
- дополнително монтажно-демонтажни паркинг простори 

4. Вкупно евидентирани објекти 103 
5. Начини и услови за поставување и одржување на урбана опрема 

Согласно Закон за градење (“Сл.весник на РМ” бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11 и 13/12), урбана 
опрема се поставува на јавни површини кои претставуваат градежно изградено земјиште и уредено 
земјиште без притоа да се наруши основната намена на просторот и безбедноста на сообраќајот. 
Потребата за поставување на урбана опрема ја утврдува советот на општината Кисела Вода. 
Урбаната опрема се поставува по добиено одобрение за поставување на урбана опрема, кое го издава 
градоначалникот на општина Кисела Вода и градоначалникот на градот Скопје. 
Микролокациските услови претставуваат извод од графичкиот и текстуалниот дел на Програмата за 
поставување на урбана опрема во размер 1:1000. 
Општина Кисела Вода на почетокот на секоја календарска година ги објавува потребите од 
определување на локации за поставување на урбана опрема и нивно дислоцирање или задржување 
и во наредниот програмски период. 
Согласно Правилникот за формата и содржината на Одобрението за поставување на времен објект 
и урбана опрема и начинот на неговото издавање (Сл. весник на РМ бр. 36/10), Одобрението за 
поставување на урбана опрема се издава на образец во формат А4. 
Урбаната опрема се поставува на микролокации согласно графичкиот прилог. 
Точно позиционирање на урбаната опрема, го одредува овластен геодет од страна на општина Кисела 
Вода. 
Формата и содржината на одобрението и начинот на неговото издавање ги пропишува министерот 
кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на 
управувањето со градежното земјиште. 
Општина Кисела Вода согласно Законот за градење (“Сл.весник на РМ” бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 
54/11 и 13/12) води регистар на издадени одобренија за поставување и отстранување на урбаната 
опрема, а формата, содржината и начинот на водење на регистерот ги пропишува министерот кој 
раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на управувањето 
со градежното земјиште. 
Поставување урбана опрема на јавни површини, за чие одржување е надлежна Општина Кисела Вода, 
се врши врз основа на одобрение за поставување на урбана опрема. 
Одобрението од став 1 на овој член го издава градоначалникот на општина Кисела Вода. 
Кога просторот пред деловната просторија на кој се бара да се врши дејност се наоѓа на земјиште во 
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сопственост потребно е само одобрение за вршење на дејност пред деловна просторија. 
Времетраењето на одобрението за поставување на урбана опрема може да биде: 

- дневно, за време од 24 часа (манифестации, презентации, и др.). 
- краткотрајно, за период до 30 дена (манифестации, презентации, изложби и др.), 
- сезонско, за период од 3 до 7 месеци (трговија на мало и др.),
- годишно за период до 1 година (угостителство, трговија, градилиште и др.). 

За добивање на одобрение за поставување на урбана опрема, заинтересираниот субјект поднесува 
барање до градоначалникот на Општина Кисела Вода. 
Кога издавањето на одобрение за поставување е во надлежност на градоначалникот на Град Скопје, 
одобрението за поставување ќе се издаде во рамките на постапка за добивање на одобрение за 
вршење на дејност. 
Постапката за добивање на одобрение за вршење на дејност, ја води надлежната служба на Град 
Скопје, согласно пропишани услови и стандарди. 
Постапката по барањето ја спроведува надлежниот Сектор за урбанизам во општина Кисела Вода.
Одобрението за поставување на урбана опрема, се добива врз основа на поднесено барање 
(формулар), кое се доставува заедно со комплетна документација и тоа: 

I. За урбана опрема – постоечки киосци: 
1. Извод од програмата за поставување на урбана опрема на подрачјето на Општина Кисела Вода 

за 2013 година 
2. Склучен Договор со Општина Кисела Вода за поставување на урбана опрема 

Одобрението за поставување урбана опрема (постоечки киосци), ќе трае 2 години, согласно склучениот 
договор. 

II. За поставување на детски игралишта, јавни санитарни јазли, дополнителни монтажно-
демонтажни паркинг простори, рекламни паноа, типски објекти за обезбедување кои се во 
функција на дипломатско-конзуларните претставништва, на објекти на органите на државната 
управа и на резиденцијалните објекти 

1. Извод од Програма, со микролокациски услови 
2. Основен ревидиран проект 
3. Геодетски елаборат со нумерички податоци. 
III. Клупи, чешми, корпи за отпадоци, телефонски говорници, автобуски постојки, платформи 

за јавни манифестации на копно и на водна површина, и останати видови на урбана опрема 
која не се однесува на вршење на дејност 

1. Извод од Програма од член 14, со микролокациски услови. 
V. Фонтани
V1. Фонтана, со споменик, канделабри, клупи, корпи за отпадоци и водени басени. 
1. Извод од програма со микролокациски услови 
2. Основен ревидиран проект. 
Постапкакта по барањето ја спроведува надлежниот Сектор за урбанизам, комунални дејности и 

заштита на животната средина на Општина Кисела Вода (во натамошниот текст, надлежен сектор на 
Општина Кисела Вода). 

Надлежниот сектор на општина врши увид на лице место и проверка на документацијата која се 
доставува во прилог на барањето, од аспект на усогласеноста со одредбите на законите и прописите 
донесени врз основа на закон, општите и посебните стандарди, утврдени во Одлуката за утврдување 
на стандарди за поставување на урбана опрема на подрачјето на Градот Скопје, број 07- 481/1 од 
17.02.2010 година (“Службен гласник на Град Скопје” број 03/2010). 

Одобрението за поставување на урбана опрема може да престане да важи и пред истекот на 
времето за кое е дадено доколку: 

- урбаната опрема е поставена спротивно на издаденото одобрение за нејзино потавување, 
-не се постапува по акти на надлежни инспекции, издадени со вршењето на инспекциски работи во 

рамките на нините овластувања. 
Во случаите од претходно наведеното, ново одобрение нема да се издаде во наредниот период од 6 
месеци. 
Јавната површина на која се однесува издаденото одобрение за поставување на урбана опрема, 
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имателот на одобренијата не може да ја издаде или пренесе на коритење во закуп или подзакуп на 
друго лице со договор за деловно-техничка соработка, ниту со било коју друг правен акт. 
Даденото одобрение за поставување на урбаната опрема не значи ослободување од обврската за 
исполнување на други услови пропишани со закон. 

6. Извори на финансирање на програмата 
Програмата за поставување на урбана опрема на подрачјето на Општина Кисела Вода се финансира 
од буџетот на општината за 2013 година. 

6.1 Трошоци за поставување, одржување, дислокација и отстранување на урбана опрема 
Трошоците за поставување, одржување, дислокација и отстранување на урбаната опрема паѓаат на 
товар на инвеститорот, физичко или правно лице. 
Вкупно: 5.500.000,00 ден.

 7. Динамика на реализација на програмата 
Динамиката на реализацијата на програмата ќе зависи од створените правни и технички услови. 

8. Вршење надзор 
Вршењето надзор над поставувањето, задржувањето, дислокацијата и отстранувањето на 

урбаната опрема е во согласност со Законот за градење („Сл.весник на РМ” бр. 130/09, 124/10, 18/11, 
36/11, 54/11 и 13/12). 

 



"Slu`ben glasnik na Op{tina Kisela Voda" Broj 13 / Strana 29 30 Noemvri 2012

П О Д П Р О Г Р А М А
( Ф2 )

ЗА РАБОТА ВО ОБЛАСТА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ 
ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА 

КИСЕЛА ВОДА ЗА 2013 ГОДИНА

Со оваа Подпрограма се уредува:
• Извори на финансирање на подпрограмата
• Пресметување на трошоците за дополнување и проширување на програмата 
• Динамика на извршување на подпрограмата
• Преодни и завршни одредби

1. ИЗВОРИ И ФИНАНСИРАЊЕ НА ПОДПРОГРАМАТА
Подпрограмата Ф2 (Подпрограма за работа во областа на располагање со градежното земјиште во 
сопственост на Република Македонија на подрачјето на општина Кисела Вода за 2013 год).

2. ТРОШОЦИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПОДПРОГРАМАТА
Расходи за реализација, според намената и по поединечни видови на елементи се:

Категорија Ставка Подставка Опис на ставка Износ во денари
Вкупно 7.000.000,00

42 Стоки и Услуги  2.000,000,00
426 Други тековни расходи 2.000,000,00

426410 Објава на огласи, рекламирање и 
промовирање на програмата.   1.000,000,00

426990 Администрирање на постапките и 
други оперативни расходи. 1.000,000,00

48 Капитални расходи 5.000.000,00
485 Вложување и нефинансиски 

средства 5.000.000,00

485420
Експропријација, откуп на 
земјиште од физички лица. 
(Надомест за одземен имот)

5.000.000,00

 

Вовед

Општ дел

Со донесување на новиот закон за градежно земјиште (Сл.весник на РМ бр.17/11 и 53/11), 
градежното земјиште може да биде во сопственост на Република Македонија, општините, општините 
во градот Скопје и градот Скопје, домашни и странски правни и физички лица.

Сопстевноста на градежното земјиште создава права и обврски. Сопстевноста на градежното 
земјиште вклучува и право на градење на земјиштето. Одлука за стекнување на сопственост на 
градежното земјиште за општините, општините во градот Скопје и градот Скопје донесува Советот.

Сопстеноста на општините им ги овозможува следните права: на градење, користење, пренесување 
на правото на градење на други лица и отуѓување на градежното земјиште. 

Со градежното земјиште сопственост на Република Македонија управува Владата на Република 
Македонија. 

Градежното земјиште наменето за општа употреба можат да го користат сите правни и физички 
лица, општините, општините во градот Скопје и градот Скопје. Правото на користење Владата на 
Република Македонија може да го пренесе на општините.

Сопственоста на градежното земјиште ја опфаќа неговата површина и се она шето е со него трајно 
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поврзано, а се наоѓа над или под површината. 
Градежното земјиште е добро од општ интерес за Република Македонија, а уредувањето на 

градежното земјиште е од јавен интерес.
Градежното земјиште може да биде изградено и неизградено, уредено и неуредено. Изградено 

градежно земјиште е земјиште на кое е изграден објект од траен карактер и земјиштето што служи за 
редовна употреба на објектот во граници на градежната парцела. 

Уредено градежно земјиште е земјиште опремено со комунална инфраструктура, додека неуредено 
е земјиште на кое нема изграедно комунална инфраструктура. 

Градежно земјиште е земјште кое е планирано со урбанистички план или урбанистичка планска 
документација.

Градежна парцела е дел од градежното земјиште, чии граници се утврдени со урбанистички 
план или урбанистичка планска документација и може да се состои од една, од дел или од повеќе 
катастарски парцели. 

Објект од траен карактер е објект изграден со дoкументација (одобрение) и заведен во јавните 
книги за недвижности. 

Објект од времен карактер е објект поставен со одобрение за поставување до реализација на 
урбанистички план или урбанистичка документација. Времените објекти не се дел од градежното 
земјиште и врз основа на нив не може да се стекне сопственост на градежното земјиште. 

Инфраструктурен објект е подземна или надземна градба за инсталации од комуналната 
инфраструктура. 

Прометот со градежното земјиште е слободен. 
Градежното земјиште сопственост на Република Македонија може да се отуѓи, даде на користење 

(концесија или јавно приватно партнерство), даде под долготраен и краткотраен закуп, разменува или 
да се востановат други стварни права.

Просторен опфат и предмет на Програмата

Предмет на Програмата е менаџирање со градежното земјиште во сопственост на Република 
Македонија што се наоѓа на територијата на Општина Кисела Вода, дефинирана според територијалната 
организација на Република Македонија, за време на календарска 2013 година.

За да може да се врши отуѓување, давање под закуп, на градежното земјиште потребно е да се 
изработи мапа на државното градежно земјиште во општината со сите нумерички податоци за истото.

Важен фактор во оваа постапка е и категоријата урбанистички план, односно урбанистичките 
планови врз основа на кои може да се издаде одобрение за градење.

Во текот на годишната  Програмата се предвидува предмет на менаџирање со градежното 
земјиште во сопственост на Република Македонија да бидат градежните парцели што се наоѓаат на 
териториите на следните населени места и локалитети: (се наведуваат населените места и локалитети; 
за населените места за кои постојат повеќе од еден урбанистички план, се наведуваат насловите на 
сите урбанистички планови што се однесуваат на парцелите што се предмет на Програмата)

 ¿ Поделба на плански опфат при управување со градежно земјиште сопственост на Република 
Македонија на територијата на Општина Кисела Вода 

Планскиот опфат на општина Кисела Вода се утврдува во три (3) зони.

Прва (I) зона го дефинира опфатот на урбанистичките документации во урбаните населби, “Црниче”, 
“Цветан Димов”, “Пржино”, “Кисела Вода”, “11-ти Октомври – згради” и “11-ти Октомври - бараки”.

Планскиот опфат е дефиниран во границите на :
- На југ: границата дефинирани со планскиот  опфат во ГУП на Град Скопје до спој со граница 

дефинирана со територијалната поделба помеѓу општина Кисела Вода и општина Центар.
- На запад: од спој со граница дефинирана со територијалната поделба помеѓу општина Кисела 
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Вода и општина Центар, осовина на улица “Банско” до спој со освина на улица Црниче, од спој 
на осовина на улица Црниче со осовина на “Банско” до спој со осовина на улица “Бихачка”, од 
спојот со осовина на улица “Бихачка” до спојот со осовина на булевар “Македонија”, 

- На север: од спојот со осовина на булевар “Македонија” со осовина на улица “Бихачка” до 
спојот со осовина на собирни улици “Иван Козаров” и “11-ти Октомври”, од спој со граница 
дефинирана со територијалната поделба помеѓу општина Кисела Вода и општина Центар 
до спој со граница дефинирана со територијалната поделба помеѓу општина Кисела Вода, 
општина Центар и општина Аеродром, од спој со граница дефинирана со територијалната 
поделба помеѓу општина Кисела Вода, општина Центар и општина Аеродром по граница помеѓу 
општина Кисела Вода и општина Аеродром (железничка пруга Скопје – Велес) до раскрисница 
со осовина на булевар Србија (мостот) и 

- На Исток: од спојот со граница дефинирана со територијалната поделба помеѓу општина Кисела 
Вода, општина Центар и општина Аеродром со Булевар Србија оди по граница со осовина 
на булевар “Србија” до спој со осовина на собирна улица “Сава Кочачевиќ” (раскрисница) со 
улица “Димо Хаџи Димов”, од осовина на собирна улица “Сава Кочачевиќ” (раскрисница) со 
улица “Димо Хаџи Димов” по осовина на улица “Димо Хаџи Димов” до спој со улица “Марко 
Орешковиќ”, од спој со на улица “Димо Хаџи Димов” до спој со улица “Марко Орешковиќ” од 
по осовина улица “Марко Орешковиќ” до спој со граница на катастарска парцела КП 4365 КО 
Кисела Вода 1 и од спој со граница на катастарска парцела КП 4365  КО Кисела Вода 1со 
улица “Марко Орешковиќ” оди по граница на КП 4365  КО Кисела Вода 1 до спој со граница на 
планскиот  опфат од ГУП на Град Скопје.

Втора (II) зона го дефинира опфатот на урбанистичките документации во урбаните населби, “Припор”, 
“Пинтија”, за село Усје - Пинтија, за локалитет “Градинар”, локалитет “Охис” локалитет “Усје” и за 
локалитет на катастарска општина КО Горно Лисиче – Градежен.

Планскиот опфат е дефиниран во границите на :
- На запад: од спојот со граница дефинирана со територијалната поделба помеѓу општина 

Кисела Вода, општина Центар и општина Аеродром оди по граница со осовина на булевар 
“Србија” до спој со осовина на собирна улица “Сава Кочачевиќ” (раскрисница) со улица “Димо 
Хаџи Димов”, од осовина на собирна улица “Сава Кочачевиќ” (раскрисница) со улица “Димо 
Хаџи Димов” по осовина на улица “Димо Хаџи Димов” до спој со улица “Марко Орешковиќ”, од 
спој со на улица “Димо Хаџи Димов” до спој со улица “Марко Орешковиќ” од по осовина улица 
“Марко Орешковиќ” до спој со граница на катастарска парцела КП 4365 КО Кисела Вода 1 и од 
спој со граница на катастарска парцела КП 4365 КО Кисела Вода 1со улица “Марко Орешковиќ” 
оди по граница на КП 4365 КО Кисела Вода 1 до спој со граница на планскиот  опфат од ГУП 
на Град Скопје.

- На север: од спојот со граница дефинирана со територијалната поделба помеѓу општина 
Кисела Вода и општина Аеродром со булевар Србија , границата оди по граница дефинирана 
со територијалната поделба помеѓу општина Кисела Вода и општина Аеродром (железничка 
пруга Скопје – Велес) до спој со граница на планскиот  опфат од ГУП на Град Скопје.

- На исток: од спој с  о граница на планскиот  опфат од ГУП на Град Скопје со граница дефинирана 
со територијалната поделба помеѓу општина Кисела Вода и општина Аеродром, границата 
оди по границата на планскиот опфат од ГУП на Град Скопје до најужна точка 541018.476 
4645305.714 од планскиот опфат од Скопје и 

- На југ: од најужна точка 541018.476 4645305.714 во планскиот опфат на Скопје од ГУП-от Скопје, 
границата оди по границата на планскиот опфат на Град Скопје до спој на планскиот опфат на 
Град Скопје со границата на катастарска парцела КП 4365  КО Кисела Вода 1.

Третата (III) зона го дефинира опфатот на урбанистичките документации во урбаната населба Драчево, 
село Драчево и за  локалитети со катаската општина КО Драчево.

Основи за изработка на Програмата
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- Законски основ
Законски основ на програмата за управување со градежното земјиште се Законот за локална 
самоуправа (Службен весник на РМ бр 5/02), Закон за градежно земјиште (Сл.весник на РМ бр.17/11 
и 53/11) и чл. __ од Статутот на Општина Кисела Вода  (Сл. Гласник бр. __/___)

- Основни плански документи
Други документи потребни за  изработка на Програмата се следните стратешки, развојни и плански 
документи донесени на локално ниво:

o Стратегија за локален економски развој на Општина Кисела Вода за плански 
период од 2009 до 2013 година. 

o Локален еколошки акционен план за Општина Кисела Вода за плански период од 
2008 до 2013 година.

o Просторен план на Република Македонија за плански период од 2004 до 2020 
година.

o Генерален урбанистички план на Град Скопје за плански период од 2001 до 2020 
година.

o Урбанистички планови за населените места
o Програма (Ф) Урбано палнирање на Општина Кисела Вода за 2013 година 

1. Цели на Програмата
Општи цели на Програмата

Обезбедување на услови за социо-економски развој на општината, преку правење просторни услови 
за развој.
Конкретни цели на Програмата по населени места, урбани блокови и локалитети

Заинтерсираните граѓани за изградба на сопствени простори за обавување на дејност можат да 
ја реализираат својата потреба, а со тоа да придонесат за развој на населеното место/локалитет, 
користење на локалните ресурси, вработување на лица, обезбедување на подобри услови за 
живеење.

2. Обем и преглед на градежно земјиште што е предмет на Програмата (групирани по 
урбанистички план)

Со оваа програма се опфатени парцели во сопственост на Република Македонија (кои до 
донесување на програмата се идентификувани како такви.
 Графички прилог со одбележани градежни парцели што ќе бидат предмет на 

менаџирање во тоа населено место/локалитет

Детален преглед на градежните парцели
по населено место и по урбанистички план

УП вон населено место: Туристички комплекс «Три Круши» Одлука на Општина Кисела Вода 
07-3020/5 од 20.03.2008 год., (Службен Гласник на Општина Кисела Вода 11/2008 год.)

А. Градежни парцели што ќе бидат предмет на отуѓување по пат на јавно надавање

1. Информации за градежна парцела – Урбан блок 1
- Број на градежна парцела УБ1-А4
- Вкупна површина на градежната парцела 5.000,00 м2

- Намена на земјиштето (основна класа) Времено сместување
- Намена на земјиштето (опис) Вон населено место А4
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- Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела КП 5169/2, КП 
7644/2, КП 7644/3 и КП 7644/4

- Површина за градба 
- Бруто развиена површина
- Процент на изграденост 2,75%
- Коефициент на искористеност на земјиштето /
- Максимална дозволена висина од 3,20 до 11,70 м
- Катност П +2+Пк
- Почетна/Утврдена цена по метар квадратен, 61,00 ден
- Вкупна почетна/утврдена цена.

2. Информации за градежна парцела – Урбан блок 1
- Број на градежна парцела УБ1-Б1
- Вкупна површина на градежната парцела 3.500,00 м2

- Намена на земјиштето (основна класа) Мали комерцијални и деловни дејности
- Намена на земјиштето (опис) Вон населено место Б1
- Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела КП 5074/2,
- Површина за градба 
- Бруто развиена површина
- Процент на изграденост 1,10%
- Коефициент на искористеност на земјиштето /
- Максимална дозволена висина од 3,20 до 11,70 м
- Катност П +2+Пк
- Почетна/Утврдена цена по метар квадратен, 
- Вкупна почетна/утврдена цена.

 
3. Информации за градежна парцела – Урбан блок 3

- Број на градежна парцела УБ3-А4
- Вкупна површина на градежната парцела 569.340,00 м2

- Намена на земјиштето (основна класа) Времено сместување–хотелски комплекс А4
- Намена на земјиштето (опис) Вон населено место А4
- Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела: КП 6521, КП 6523, 

КП 5075/4, КП 6514/2, КП 6522, КП 6527/2, КП 6531/2, КП 6534, КП 6536, КП 6530, КП 
6528, КП6520, КП 6529, КП 6517, КП 6532, КП 6533, КП 6535 и КП 7644/2

- Површина за градба 257.160,00 м2
- Бруто развиена површина 380.140,00 м2
- Процент на изграденост 45%
- Коефициент на искористеност на земјиштето К=0,67
- Максимална дозволена висина 8,70 м
- Катност П+1+По
- Почетна/Утврдена цена по метар квадратен, 
- Вкупна почетна/утврдена цена
-                 

ДУП: Дел од  Исток А нас. Драчево-4 Одлука број: 07-5204/3 од 05.05.2008 (Службен Гласник на 
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Општина Кисела Вода број 07/2008)

4. Информации за градежна парцела
- Број на градежна парцела ГП 5.18
- Вкупна површина на градежната парцела 450,00 м2

- Намена на земјиштето (основна класа) Домување А
- Намена на земјиштето (опис) Стамбена куќа А1
- Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела: КП 8726/1,
- Површина за градба 144,00 м2

- Бруто развиена површина 432,00 м2

- Процент на изграденост  32 %
- Коефициент на искористеност на земјиштето К=0,96
- Максимална дозволена висина 8,70 м
- Катност П+1+Пк
- Почетна/Утврдена цена по метар квадратен, 
- Вкупна почетна/утврдена цена. 

ДУП: Населба Драчево – Западен дел А Одлука број: 07 – 92/3 од 16.10.2002 (Службен Гласник 
на Град Скопје број 11/2002)

5. Информации за градежна парцела
- Број на градежна парцела ГП 8.5
- Вкупна површина на градежната парцела 582,00 м2

- Намена на земјиштето (основна класа) Домување А
- Намена на земјиштето (опис) Стамбена куќа А1
- Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела: КП 7873
- Површина за градба 157,00 м2

- Бруто развиена површина 314,00 м2

- Процент на изграденост   27 %
- Коефициент на искористеност на земјиштето К=0,54
- Максимална дозволена висина 8,40 м
- Катност /

- Почетна/Утврдена цена по метар квадратен, 
- Вкупна почетна/утврдена цена. 

6. Информации за градежна парцела
- Број на градежна парцела ГП 8.9
- Вкупна површина на градежната парцела 479,00 м2

- Намена на земјиштето (основна класа) Домување А
- Намена на земјиштето (опис) Стамбена куќа А1
- Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела: КП 7245,
- Површина за градба 150,00 м2
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- Бруто развиена површина 300,00 м2

- Процент на изграденост   31 %
- Коефициент на искористеност на земјиштето К=0,63
- Максимална дозволена висина 8,40 м
- Катност /
- Почетна/Утврдена цена по метар квадратен, 
- Вкупна почетна/утврдена цена. 

7. Информации за градежна парцела
- Број на градежна парцела ГП 3.17
- Вкупна површина на градежната парцела 1143,00 м2

- Намена на земјиштето (основна класа) Домување А
- Намена на земјиштето (опис) Стамбена куќа А1
- Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела: КП 7059,
- Површина за градба 150,00 м2

- Бруто развиена површина 300,00 м2

- Процент на изграденост   13 %
- Коефициент на искористеност на земјиштето К=0,26
- Максимална дозволена висина 8,40 м
- Катност /
- Почетна/Утврдена цена по метар квадратен, 
- Вкупна почетна/утврдена цена. 

8. Информации за градежна парцела
- Број на градежна парцела ГП 11.3
- Вкупна површина на градежната парцела 492,00 м2

- Намена на земјиштето (основна класа) Домување А
- Намена на земјиштето (опис) Стамбена куќа А1
- Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела: КП 7755,
- Површина за градба 140,00 м2

- Бруто развиена површина 280,00 м2

- Процент на изграденост   28 %
- Коефициент на искористеност на земјиштето К=0,57
- Максимална дозволена висина 8,40 м
- Катност /
- Почетна/Утврдена цена по метар квадратен, 
- Вкупна почетна/утврдена цена.

ДУП: населба Пржино 2 Одлука број: 07 – 32/2 од  17.03.2003 година (Службен Гласник на Град 
Скопје број 5/2003)

9. Информации за градежна парцела
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- Број на градежна парцела ГП 5.116
- Вкупна површина на градежната парцела 946,00 м2

- Намена на земјиштето (основна класа) Домување А
- Намена на земјиштето (опис) Стамбена куќа А1
- Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела: КП 2417/1,
- Површина за градба 256,00 м2

- Бруто развиена површина 403,00 м2

- Процент на изграденост  27,06 %
- Коефициент на искористеност на земјиштето К=0,43 
- Максимална дозволена висина 8,00 м
- Катност /
- Почетна/Утврдена цена по метар квадратен, 
- Вкупна почетна/утврдена цена 

10. Информации за градежна парцела
- Број на градежна парцела ГП 5.121
- Вкупна површина на градежната парцела 590,00 м2

- Намена на земјиштето (основна класа) Домување А
- Намена на земјиштето (опис) Стамбена куќа А1
- Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела: КП 1911/,
- Површина за градба 176,00 м2

- Бруто развиена површина 277,00 м2

- Процент на изграденост  29,83 %
- Коефициент на искористеност на земјиштето К=0,47 
- Максимална дозволена висина 8,00 м
- Катност /
- Почетна/Утврдена цена по метар квадратен, 
- Вкупна почетна/утврдена цена 

11. Информации за градежна парцела
- Број на градежна парцела ГП 5.122
- Вкупна површина на градежната парцела 671,00 м2

- Намена на земјиштето (основна класа) Домување А
- Намена на земјиштето (опис) Стамбена куќа А1
- Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела: КП 1911/
- Површина за градба 160,00 м2

- Бруто развиена површина 252,00 м2

- Процент на изграденост  23,85 %
- Коефициент на искористеност на земјиштето К=0,38
- Максимална дозволена висина 8,00 м
- Катност /
- Почетна/Утврдена цена по метар квадратен, 
- Вкупна почетна/утврдена цена 
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ДУП: населба Пинтија Одлука број: 07-49/2 од 31.05.2004 година (Службен Гласник 
на Град Скопје број 7/04)

12. Информации за градежна парцела
- Број на градежна парцела ГП 11.15
- Вкупна површина на градежната парцела 405,00 м2

- Намена на земјиштето (основна класа) Комерцијални објекти КО
- Намена на земјиштето (опис) Комерцијални објекти КО 
- Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела: КП 3735/2 и КП 

3303/1,
- Површина за градба 133,00 м2

- Бруто развиена површина 133,00 м2

- Процент на изграденост  32,84 %
- Коефициент на искористеност на земјиштето К=0,33 
- Максимална дозволена висина 4,00 м
- Катност /
- Почетна/Утврдена цена по метар квадратен, 
- Вкупна почетна/утврдена цена 

     
13. Информации за градежна парцела

- Број на градежна парцела ГП 11.16
- Вкупна површина на градежната парцела 247,00 м2

- Намена на земјиштето (основна класа) Комерцијални објекти КО
- Намена на земјиштето (опис) Комерцијални објекти КО 
- Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела: КП 3735/3,
- Површина за градба 65,00 м2

- Бруто развиена површина 65,00 м2

- Процент на изграденост  26,32 %
- Коефициент на искористеност на земјиштето К=0,26 
- Максимална дозволена висина 4,00 м
- Катност /
- Почетна/Утврдена цена по метар квадратен, 
- Вкупна почетна/утврдена цена 

14. Информации за градежна парцела 
- Број на градежна парцела ГП 5,65
- Вкупна површина на градежната парцела 335,00 м2

- Намена на земјиштето (основна класа)  ЈКД
- Намена на земјиштето (опис) Јавни и комерцијални објекти со домување ЈКД
- Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела КП 6526/2,
- Површина за градба 173 м2

- Бруто развиена површина  519,00 м2

- Процент на изграденост 51,60 %
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- Коефициент на искористеност на земјиштето 1.55
- Максимална дозволена висина 10,20м
- Катност 
- Почетна/Утврдена цена по метар квадратен, 5.000,00/61,00 ден
- Вкупна почетна/утврдена цена.1.826.000,00 ден

15. Информации за градежна парцела 

- Број на градежна парцела ГП 1.48
- Вкупна површина на градежната парцела 163,00 м2

- Намена на земјиштето (основна класа)  КО
- Намена на земјиштето (опис) Комерцијални објекти КО
- Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела КП 6249
- Површина за градба 44 м2

- Бруто развиена површина  44,00 м2

- Процент на изграденост 26,99 %
- Коефициент на искористеност на земјиштето 0,27
- Максимална дозволена висина 4,00 м
- Катност 
- Почетна/Утврдена цена по метар квадратен, 
- Вкупна почетна/утврдена цена.

ДУП: М.З. Цветан Димов - Славија - Урбан блок 2, 8 и 10

16. Информации за градежна парцела
- Број на градежна парцела ГП 2.1
- Вкупна површина на градежната парцела 4.412,00 м2 

- Намена на земјиштето (основна класа) A2
- Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела: дел од КП 794/1,
- Површина за градба 2.548 м2

- Бруто развиена површина 42.517,00,00 м2

- Процент на изграденост  
- Коефициент на искористеност на земјиштето 
- Максимална дозволена висина 18,5/57,0 м
- Катност П+7+Пк до П+17+ПК
- Почетна/Утврдена цена по метар квадратен, 
- Вкупна почетна/утврдена цена.

17.  Информации за градежна парцела
- Број на градежна парцела ГП 8.1
- Вкупна површина на градежната парцела 3.944,00 м2 

- Намена на земјиштето (основна класа) А2
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- Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела: КП 965/1,
- Површина за градба 1.975,00 м2

- Бруто развиена површина 11.848,00 м2

- Процент на изграденост  
- Коефициент на искористеност на земјиштето К=2,68
- Максимална дозволена висина 18,50 м
- Катност 
- Почетна/Утврдена цена по метар квадратен, 
- Вкупна почетна/утврдена цена.

18. Информации за градежна парцела
- Број на градежна парцела ГП 10.7
- Вкупна површина на градежната парцела 7.188,00 м2 
- Намена на земјиштето (основна класа) Јавна функција
- Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела: КП 1083/6, КП 

1083/7, КП 1083/8, КП 965/7, КП 965/8, КП 1069/3, КП 1086/2
- Површина за градба 3594 м2

- Бруто развиена површина 28.753 м2

- Процент на изграденост  
- Коефициент на искористеност на земјиштето К=2,92
- Максимална дозволена висина 16 м
- Катност П+6+Пк
- Почетна/Утврдена цена по метар квадратен, 
- Вкупна почетна/утврдена цена.

УП вон населено место: Туристички комплекс “Три Круши” Одлука на Општина Кисела Вода 
07-3020/5 од 20.03.2008 год., (Службен Гласник на Општина Кисела Вода 11/2008 год.)

Б. Градежни парцели што ќе бидат предмет на издавање под долготраен закуп по пат на 
јавно надавање

1. Информации за градежна парцела – Урбан блок 1
- Број на градежна парцела УБ1-Д3
- Вкупна површина на градежната парцела 9.997,00 м2

- Намена на земјиштето (основна класа) Спорт и рекреација
- Намена на земјиштето (опис) Вон населено место Д3
- Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела КП 5074/3
- Површина за градба 
- Бруто развиена површина
- Процент на изграденост
- Коефициент на искористеност на земјиштето
- Максимална дозволена висина
- Катност
- Почетна/Утврдена цена по метар квадратен, 
- Вкупна почетна/утврдена цена 
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2. Информации за градежна парцела – Урбан блок 1
- Број на градежна парцела УБ1-Д3
- Вкупна површина на градежната парцела 56.065,00 м2

- Намена на земјиштето (основна класа) Спорт и рекреација
- Намена на земјиштето (опис) Вон населено место Д3
- Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела: КП 5075/2, КП 

5166/2 и КП 7644/2
- Површина за градба 
- Бруто развиена површина
- Процент на изграденост
- Коефициент на искористеност на земјиштето
- Максимална дозволена висина
- Катност
- Почетна/Утврдена цена по метар квадратен, 
- Вкупна почетна/утврдена цена. 

3. Информации за градежна парцела – Урбан блок 1
- Број на градежна парцела УБ1-Б6
- Вкупна површина на градежната парцела 9.145,00 м2

- Намена на земјиштето (основна класа) Простори за собири
- Намена на земјиштето (опис) Вон населено место Б6
- Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела: КП 5074/2,
- Површина за градба 
- Бруто развиена површина
- Процент на изграденост
- Коефициент на искористеност на земјиштето
- Максимална дозволена висина
- Катност
- Почетна/Утврдена цена по метар квадратен, 

4. Информации за градежна парцела – Урбан блок 1
- Број на градежна парцела УБ1-Д1
- Вкупна површина на градежната парцела 15.179,00 м2

- Намена на земјиштето (основна класа) Паркови и зеленило
- Намена на земјиштето (опис) Вон населено место Д1
- Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела: КП 5074/2,
- Површина за градба 
- Бруто развиена површина
- Процент на изграденост
- Коефициент на искористеност на земјиштето
- Максимална дозволена висина
- Катност
- Почетна/Утврдена цена по метар квадратен, и
- Вкупна почетна/утврдена цена.
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5. Информации за градежна парцела – Урбан блок 2
- Број на градежна парцела УБ2-Д3
- Вкупна површина на градежната парцела 21.493,00 м2

- Намена на земјиштето (основна класа) Спорт и рекреација
- Намена на земјиштето (опис) Вон населено место Д3
- Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела: КП 5075/2
- Површина за градба 
- Бруто развиена површина
- Процент на изграденост
- Коефициент на искористеност на земјиштето
- Максимална дозволена висина
- Катност
- Почетна/Утврдена цена по метар квадратен, 
- Вкупна почетна/утврдена цена. 

6. Информации за градежна парцела – Урбан блок 2
- Број на градежна парцела УБ2-Д3
- Вкупна површина на градежната парцела 51.452,00 м2

- Намена на земјиштето (основна класа) Спорт и рекреација
- Намена на земјиштето (опис) Вон населено место Д3
- Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела: КП 5073/2, 
- Површина за градба 
- Бруто развиена површина
- Процент на изграденост
- Коефициент на искористеност на земјиштето
- Максимална дозволена висина
- Катност
- Почетна/Утврдена цена по метар квадратен, 
- Вкупна почетна/утврдена цена. 

3. Маркетинг стратегија за промоција на градежното земјиште што е предмет на оваа 
Програма

Определувањето на маркетинг стратегијата започнува со дефинирање односно претпоставување на 
заинтереси-раните страни за купување на одредени делови од градежното земјиште. Заинтересираните 
страни се всушност потенцијалните купувачи на земјиштето и идни инвеститори, и претставуваат 
целна групата на активностите од маркетинг стратегијата.
Со оглед на различната намена и местоположба на градежното земјиште што ќе биде понудено, 
логично е целните групи за одделни локации да бидат различни.
Следен чекор е идентификување на најефикасните маркетинг пристапи, алатки и канали за 
комуницирање / промовирање на понудата до заинтересираните страни.
Маркетинг пристапот, алатките и каналите за комуницирање/промовирање се лимитирани од повеќе 
аспекти, но главно од финансиската моќ на општината. Како и да е, маркетинг стратегијата мора да 
обезбеди испраќање на вистинска, навремена и прецизна информација на вистинска адреса.

 ¿ Дефинирање на целни групи за оделни групи на градежни парцели
Согласно соодветно утврдената категоризација по категории во генералниот урбанистички план и 
деталните урабанистички планови на соодветен начин се дефинираат и утврдени целните групи за
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одделни градежни парцели и согласно нивниот интерес.
 ¿ Дефинирање на најефикасните маркетинг пристапи, алатки и канали

-организирање на форуми
-собири на граѓани
-рекламни спотови
-веб сајт информации

 ¿ Дефинирање на временската рамка за имплементација на маректинг стратегијата
Имплементацијата на маркетинг стратегијата ке се врши континуирано се до реализација на 
Програмата.

4. Динамика на реализација на Програмата
 ¿ Турнуси за објавување оглас, временски период за објавување на огласите и распределба на 
градежните парцели по турнуси

Со цел минимизирање на финасиските трошоци поврзани со објавата на огласи за отуѓување, односно 
давање под закуп на градежното земјиште се предвидува градежните парцели што се предмет на 
годишната Програма да се објават во турнуси.
Секој турнус ке опфати објава на огласи за градежните парцели што се наоѓаат во состав на одредни 
населени места, урбани блокови или локалитети. 
Динамиката на реализација ке се одвива согласно интересите и плановите на реализација на Буџетот 
на општина Кисела Вода, односно реализацијата до крајот на годината ке се одвива:
- во 2013 година 40% од градежните парцели 

 ¿ Пропишување на условите за надавање
Се пропишуваат/определуваат следните параметри: висината на депозитот за учество, определување 
на интернет страницата на која ќе се врши надавањето, одредување на условите за учество, 
пропишување на други обврски и се наведуваат останати релевантни информации во врска со 
надавањето

 ¿ Надлежност за реализацијата на Програмата
Надлежност за спроведување на постапките за отуѓување или давање под закуп на градежно 
земјиште сопственост на Република Македонија,има Комисијата за спроведување на постапки за јавно 
наддавање која ке биде формирана од страна на Градоначалникот на Општина Кисела Вода согласно 
Законот за градежно земјиште .

5. Проценка на финансиските приливи по основ на реализација на
 ¿ Програмата (приходна страна на Програмата)

Проценката на финансиските приходи кумулативно за секое населено место одделно, според 
просечната пазарна цена за метар квадратен градежно земјиште по зони во секое населено место или 
локалитет.

6. Проценка на финансиските средства потребни за реализација на Програмата (расходна 
страна на Програмата)

Финансиските средства потребни за реализација на програмате ги опфака проценетите финансиски 
средства потребни за реализирање на следните активности:

- трошоци по основ на администрирање на постапките за отуѓување, односно давање под закуп 
на градежното земјиште;

- трошоци по основ на експропријација; 
- трошоците по основ на купување на градежно земјиште од физички и правни лица, и
- трошоци за промовирање, односно рекламирање на градежните локации што ќе бидат 

предмет на отуѓување, односно давање под закуп на градежното земјиште.

Вкупно 7.000.000,00 денари
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П О Д П Р О Г Р А М А

( ФА)
УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА ЗА 2013 

ГОДИНА и УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ НА ПРОСТОРОТ ВО КОЈ СЕ НАОЃААТ БЕСПРАВНО 
ИЗГРАДЕНИ ОБЈЕКТИ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА ЗА 2013 ГОДИНА

Програмата содржи:

I.  Просторот на уредување;
II.  Обем на работи за подготвување и расчистување на градежното земјиште;
III.  Обем и степен на опремување на  градежното земјиште;
IV.  Финансирање на Програмата;
V.  Пресметување на трошоците за уредување на градежно земјиште;
VI.  Висина на надоместок за уредување на градежното земјиште и Висината на надоместокот за 
утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти и негова распределба;
VII.  Начин на распределба на средствата за изградба на инфраструктурата;
VIII. Средства наменети за изработка на документација за градење на инфраструктурни објекти;
IX.  Граници на комплексите за наплата на надоместокот за уредување на градежното земјиште; 
X.  Динамика  за извршување на Програмата;

I. Простор на уредување

Како простор кој е предмет на уредување на градежното земјиште се смета изграденото и 
неизграденото градежно земјиште на подрачјето на Општина  Кисела Вода определено со ДУП 

II. Обем на работи за подготвување и расчистување на градежното земјиште  
Под обем  на работи за подготвување и расчистување на градежното земјиште за изградба на 

инфраструктурни објекти се подразбира:

 ¿ оформување на геодетска документација,
 ¿ извршување на основни геомеханички испитувања,
 ¿ решавање на имотно правните односи,
 ¿ расчистување на градежна парцела (селидба, уривање и транспорт).

III. Обем и степен на опремување на градежното землиште 

Во смисла на оваа Програма, градежното земјиште се уредува во обем и степен согласно 
Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комунална 
инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од 
степенот на уреденост (“Службен весник на РМ” бр. 88/09), со тоа што Општина Кисела Вода врши 
уредување на градежното земјиште со инфраструктура од значење за општината утврдена со ДУП

а) објекти за заедничка комунална потрошувачка согласно ДУП:
 ¿ изградба на сервисни и станбени улици и други површини;
 ¿ изградба на секундарна атмосферска канализациона мрежа;
 ¿ изградба на јавно осветлување на сервисни и станбени улици;
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 ¿ изградба на јавно зеленило од надлежност на општината;
 ¿ изградба на пречистителна станица за отпадни води (локална).

б) објекти за индивидуална комунална потрошувачка:
 ¿ изградба на секундарна водоводна мрежа;
 ¿ изградба на секундарна фекална канализациона мрежа;
 ¿ изградба на секундарна топлификациона мрежа;
 ¿ изградба на секундарна гасоводна мрежа;

Целосното опремување на градежното земјиште се врши по обезбедувањето на правни 
претпоставки, технички услови и материјални средства.
IV. Финансирање на програмата 

Програмата за уредување на градежното земјиште за 2013 година, се финансира од извори на 
средства утврдени со закон, преку Буџетот на Општина Кисела Вода за 2013 година и ги опфаќа 
работите предвидени со подпрограмите Ф - Ф1, Ф10, Ф2 и ФА, 

Поединечно финансиски показатели за претходните оперативни задачи дадени во прегледите се 
презентирани во Буџетот на Општина Кисела Вода, a воедно е даден преглед на планираните проекти 
за 2013 година, како дел од Буџетот, на оперативните работи кои се дел од оваа програма.
V.  Пресметување на трошоци за уредување на градежно земјиште

1. Трошоците за уредување на градежното земјиште опфаќаат: трошоци за изградба на 
инфраструктурни објекти за заедничка комунална потрошувачка; трошоци за изградба на 
инфраструктурни објекти за индивидуална комунална потрошувачка и трошоци за расчистување 
и опремување.

Категорија Ставка Подставка Опис на ставка Износ во денари
Вкупно 3.000.000,00

48 Капитални расходи 3.000.000,00
482 Други градежни објекти 3.000.000,00

482920 Изградба на други објекти 3.000.000,00

Образложение: Средствата ќе се користат за приклучоци на новоизградени објекти на постоечка или 
новопроектирани инфраструктурни објекти.
Вкупно 7.000.000,00

а) Трошоците за изградба на инфраструктурни објекти за заедничка  комунална потрошувачка 
опфаќаат: трошоци за расчистување на градежното земјиште, за проектирање и изградба на 
објекти од основната комунална инфраструктура за заедничка потрошувачка (основни комуналии 
и пречистителна станица) и за погодноста-бонитетот на локалитетот (комплекс), каде се гради 
или е изграден станбен, деловен или друг простор.

б) Трошоците за изградба на инфраструктурни објекти за индивидуална комунална потрошувачка 
опфаќаат: трошоци за расчистување на градежното земјиште, за проектирање и изградба на 
објекти од основната комунална инфраструктура за индивидуална потрошувачка.

в) Трошоците за расчистување и опремување опфаќаат: трошоци за тековно расчистување и 
трошоци за опремување на градежно земјиште и за преместување на постојни објекти од 
комунална инфраструктура.

в.1) Трошоците за тековно расчистување на конкретната градежна парцела што паѓаат на товар на 
општината опфаќаат надоместок за експропријација, како износ на праведен надомест кој не 
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може да биде понизок од пазарната вредност на недвижноста и тоа:

В.1.1) Надоместок за експроприрана зграда или друг објект.

Во постапката за експропријација, во понудата, висината на надоместокот се определува така што:
- градежната вредност на објектот се утврдува во зависност од видот (стан, куќа, деловен, 

административен простор, дуќан, гаража и сл.), согласно Методологијата за утврдување на 
пазарна вредност на недвижен имот ( Службен весник на РМ бр. 50/05) ( во понатамошниот текст: 
Методологија);

- градежната вредност на објектот се намалува за износот на надоместокот за уредување на 
градежното земјиште, што сопственикот не го платил (во случаи кога објектот добил легализација 
по основ на градба, односно е изграден пред 15.02.1968 година). 

Вложувањата во уредувањето се одбиваат од градежната вредност, затоа што соодветниот локалитет 
е опремен со соодветни инфраструктурни објекти на кои објектот кој се експроптира е приклучен, со 
што е зголемена вредноста на објектот и на градежното земјиште на соодветниот локалитет;
- градежната вредност на објектот се намалува и за износот на амортизацијата пресметана 

согласно Методологијата;
- местоположбата на објектот кој се експроприра се цени врз основа на зоната на макролокацијата 

каде се наоѓа истиот, а во согласност со Методологијата.

Во постапката за експропријација, во понудата, висината на надоместокот за објекти што заради 
својата природа не се во промет и за кои не се формира пазарна цена (бунари, огради, ѕидови и сл.), 
се определува според пазарната вредност на материјалот и работната рака, потребна за изградба 
на тие објекти, намалена за износот на амортизација.

В.1.2) Надоместок за експроприрано земјиште:
Во постапката за експропријација, во понудата, висината на надоместокот се определува согласно 
пазарната цена на земјиштето утврдена согласно Методологијата.

Во постапка за експропријација, во понудата, висината на надоместокот за насади, посеви, шуми 
и плодови на земјиштето кое се одзема, се определува врз основа на елементите со помош на кои 
според обичаите на пазарот се утврдува нивната пазарна цена, доколку не влегле во пазарната 
вредност на земјиштето.

в.2) Трошоците за опремување на градежно земјиште, надвор од градежната парцела, се пресметуваат 
со претпоставени количини и тековни цени, според приложениот проект за изградба на објекти 
од комунална инфраструктура.

Трошоците за преместување на постојни објекти од комунална инфраструктура, ги сноси 
инвеститорот.

Изградените објекти од основната комуналната инфраструктура кои остануваат во границите 
на градежната парцела на инвеститорот или под објектите што се градат, мора да бидат заштитени. 
Инвеститорот е должен, пред отпочнување со изградба на објектот во својата градежна парцела, да 
побара писмена согласност од администрацијата на општината за заштита на тие објекти. Трошоците 
за заштита на објектите ги сноси инвеститорот.
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2. Инвеститорот е должен да обезбеди и достави хидротехнички услови и топификациона согласност 
за приклучување на објектот на соодветната мрежа за индивидуална потрошувачка. 

За дополнително добиена согласност за приклучување на мрежи од индивидуална 
потрошувачка надоместокот ќе се регулира со анекс-договор, и ќе се пресметува по цени кои 
важат во моментот на склучувањето на анекс-договорот.
При склучен договор за уредување на градежното земјиште, доколку комуналното претпријатие, 
односно акционерското друштво изврши измена во техничкото решение за веќе дадена 
согласност за изградба на комунална инфраструктура, истото заедно со инвеститорот се должни 
да ги сносат трошоците за проектирање и изградба на истата. Претходно направените трошоци, 
комуналното претпријатие односно акционерското друштво и инвеститорот, се должни да му ги 
надоместат на општината.

VI-1. Висина на надоместок за уредување на градежното земјиште и негова распределба

Висината на надоместокот за уредување на градежното земјиште се регулира со договор за 
уредување на градежното земјиште што инвеститорот го склучува со Градот Скопје за инфраструктура 
од значење за градот утврдена со ГУП на Град Скопје.

Договорот од предходниот став се склучува во писмена форма.
Висината на надоместокот за уредување на градежното земјиште се определува според основица 

со состојба на ден 01.01.2013 год. изразена во денари/м2 нето изградена површина и истата месечно 
се усогласува со промената на индексот на цени на мало, објавен од Државниот завод за статистика. 
За месеците за кои не е објавен индексот на цени на мало, ќе се применува последниот објавен 
индекс. За месец декември 2012 година.

Надоместокот за уредување на градежното земјиште може да се плаќа од 12 (дванаесет) месечни 
рати, доколку износот е над 100.000,оо денари за физички лица и над 1.000.000,оо денари за правни 
лица. Првата рата во висина од 30% до 50% од износот на надоместокот се плаќа веднаш во готово, 
а остатокот од 11 (единаесет) еднакви месечни рати, за кои инвеститорот е должен кај надлежниот 
градски орган за финансии да достави банкарска гаранција.

Висината на надоместокот за уредување на градежното земјиште се пресметува во единствен 
износ за Градот Скопје и општината и истата претставува збир на висината на трошоците од точка 1, 
2  и 3  од оваа глава дадено во табела 1

VI-2. Висината на надоместокот за утврдување на правен статус на бесправно изградени 
објекти и негова распределба
Висината на надоместокот за утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти 
се регулира со договор за утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти што 
инвеститорот го склучува со Општина Кисела Вода за инфраструктура од значење за градот 
утврдена со ГУП на Град Скопје (Според законот за постапување со бесправно изградените 
објекти Службен весник на РМ 23/11 и 54/11).

Договорот од предходниот став се склучува во писмена форма.
Висината на утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти се определува според 

основица со состојба на ден 04.03.2012 год. изразена во денари/м2 нето изградена површина и истата 
изнесува 23.389,00 денари

Надоместокот за утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти може да се плаќа 
од 12 (дванаесет) месечни рати, доколку износот е над 100.000,оо денари за физички лица и над 
1.000.000,оо денари за правни лица. Првата рата во висина од 30% до 50% од износот на надоместокот 
се плаќа веднаш во готово, а остатокот од 11 (единаесет) еднакви месечни рати, за кои инвеститорот 
е должен кај надлежниот градски орган за финансии да достави банкарска гаранција.
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Висината на надоместокот за утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти се 
пресметува во единствен износ за Градот Скопје и општината и истата претставува збир на висината 
на трошоците од точка 1, 2  и 3  од оваа глава дадено во табела 1:
   1.    Трошоци за заедничка комунална потрошувачка

Висината на трошоците за изградба на инфраструктурни објекти за заедничка комунална 
потрошувачка се утврдува како процентуален дел од основицата и е дадена во следниот табеларен 
преглед:

Основни
комуналии 

Погодност - бонитет на локалитетот 
(комплекс)

КОМПЛЕКСИ пречистителна
станица  (1%) станбен простор деловен  или

друг простор
1 2 3 4

1. ДЕЛ -1 22% 4% 10%
2. ДЕЛ -2 20% 2% 8%
3. ДЕЛ -3 18% 1,5% 4%
4. ДЕЛ -4 16% 1% 2%

2. Трошоци за индивидуална комунална потрошувачка
Висината на трошоците за изградба на инфраструктурни објекти за индивидуална комунална 

потрошувачка се утврдува како процентуален дел од утврдената основица и тоа за:

 ¿ Водоводна мрежа -----------------------1,5о%
 ¿ Фекална канализациона мрежа ----------------------- 1,5о%
 ¿ Топлификациона мрежа ----------------------- 3,2о%

Доколку во основниот договор е пресметан и надоместок за ниско-напонска електрична мрежа, 
при склучување анекс-договор за разликата на површина на објектот, овој надоместок ќе се пресмета 
во висина од 2,3о % од утврдената основица, на денот на склучување на истиот.

Доколку во основниот договор е пресметан и надоместок за ТТ-мрежа, при склучување анекс-
договор за разликата на површина на објектот, овој надоместок ќе се пресмета во висина од 1% од 
утврдената основица, на денот на склучување на истиот.

3. Трошоци за поранешно расчистување
 Во висината на надоместокот се пресметуваат и трошоците што инвеститорот (сопственикот) е 

должен да ги надомести за поранешно расчистување на градежната парцела пресметани во реален 
износ и по тековни цени.

Трошоците за поранешно расчистување на конкретна градежна парцела, исплатени од Општината 
опфаќаат:

надомест за одземено земјиште и за експроприрана недвижност, што е исплатен;
трошоци за селидба, уривање на експроприраните, како и евентуални трошоци за расчистување и 

санација на  теренот на конкретната градежна парцела;
дополнително утврдените трошоци направени во претходниот период за расчистување на конкретна 

градежна парцела кои не се опфатени со основниот договор и не се регулирани со анекс-договор.

Во трошоци за расчистување на градежна парцела не се пресметува вредноста на општествените 
станови, направените трошоци за тековното одржување и доведување во исправна состојба на 
становите, односно деловниот простор, дадени за раселување на поранешните сопственици или 
станари.

Дополнителни одредби за определување на висината на надоместокот
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За расчистувањето на градежни парцели за изградба на објекти од секундарна комунална 
инфраструктура за заедничка и индивидуалната комунална потрошувачка, за проектирање и изградба 
на тие објектите и за уредувањето на заедничкиот простор, се наплатува  надоместок на ниво на 
Град, врз основица изразена во денари/м2  нето изградена површина, и согласно Правилникот за 
степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комунална инфраструктура и начинот 
на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост 
(“Службен весник на РМ” бр. 88/09), Правилникот за стандарди и нормативи за проектирање на 
објекти (“Службен весник на РМ” бр. 69/99; 102/00, 2/02, 5/04 и 78/08 год.), и Законот за просторно и 
урбанистичко планирање (Службен весник на РМ бр. 51/05, 137/07, 91/09 и 124/10);

За секој вид на простор што не е опфатен со одредбите на Правилниците од претходната алинеа, 
надоместокот ќе се пресметува по аналогија како за просторот опфатен со Правилниците;

Ако потпокривниот простор се изведува во повеќе нивоа, надоместокот со коефициент 0,2 се 
применува само за последното ниво сметано оддолу нагоре;

При пренамена од станбен во деловен простор еднократно се доплаќа разлика до висина на 
надоместокот за уредување на градежно земјиште за деловен простор. Разликата се утврдува според 
табелата за погодност-бонитет на локалитетот (комплексот), и не се враќа за пренамена од деловен 
во станбен простор.

За пренамена од деловен  во станбен простор не се враќа разликата во платениот надоместок.
За објекти за кои до 01.01.1997 год. (ден на примената на првиот Закон за Градот Скопје од 

1996 год.) се склучени договори за надоместок, врз основа на услови за градба кои во меѓувреме 
се поништени, а е издадена нова заверена проектна документација, ново настанатите односи ќе се 
регулираат со анекс-договор кон основниот договор помеѓу Градот и инвеститорот. Инвеститорот е 
должен да достави документ, дека во предходниот период документацијата му била поништена или не 
е издадено одобрение за градење. 

Доколку инвеститорот нема одобрение за градење, а изградил објект и има доказ за платен 
надоместок (договор и проект со урбанистичка согласност) површината се признава. Доколку објектот 
не е отпочнат со градба или не е изграден, а на одобрението за градење е измината важноста, 
површината не се признава.

Доколку земјиштето не е изложено, поточно инвеститорот има поседовен лист за изграден објект 
за признавање на постојна површина потребно е да достави договор за платен надоместок, проект со 
урбанистичка согласност и одобрение за градење.

Доколку на една градежна парцела покрај предвидениот објект со ДУП веќе постојат објекти, кои 
со ДУП се негираат, инвеститорот е должен да ги урне, во рок од две години од денот на издавањето 
на одобрението за градење на објектот планиран со ДУП.

Инвеститорот е должен да достави до Градот Скопје одобрение за градење во рок од 60 (шеесет) 
дена од денот на склучувањето на договорот за регулирање на надоместокот. Доколку инвеститорот 
не прибави одобрение за градење во претходно наведениот рок, договорот престанува да важи (во 
делот за начинот на пресметување на површината). Платениот износ на надоместокот, на барање на 
инвеститорот може да му се врати како паричен износ во номинална вредност, или да му се пресмета 
на ист начин, при повторно барање за пресметување на надоместокот.

За локалитет за кој не е донесен ДУП, а влегува во границите на градежниот реон одреден со ГУП, 
се наплатува надоместок согласно намената според ГУП, по добиена согласност од општината за 
техничката документација (урбанистички проект) и намената планирана со ГУП.

Ако инвеститорот изгради поголема површина од договорената, должен е за разликата во површина 
која е во согласност со постојниот ДУП, да склучи договор.

Кога градежното земјиште делумно се уредува или воопшто не се уредува, инвеститорот на 
земјиштето плаќа надоместок до висината на трошоците за делумно уредување на земјиштето-
делумен надоместок или воопшто не плаќа надоместок од индивидуална комунална потрошувачка. 
Во овие случаи, задолжително се плаќа надоместокот за уредување на градежно земјиште што се 
однесува на заедничка комунална потрошувачка

 Површината на објектот што е урнат или ќе се урива, се намалува од пресметаната развиена 
површина на објектот што се гради, по истите норми по кои е пресметана површината при склучувањето 
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на договорот за регулирање на надоместокот.
 За површината на објектот што е урнат или се урива, се пресметуваат трошоците за опремување 

со објекти од заедничка и индивидуалната комунална потрошувачка што ја користел објектот-предмет 
на уривање.

За расчистување на објекти кои се урнати или се уриваат, а се наоѓаат делумно на градежна парцела 
за градба на објекти од јавен интерес (улици, тротоари и сл.), а делумно на градежна парцела на 
сопственикот, сопственикот го сноси само делот од трошоците за објекти што се лоцирани на неговата 
градежната парцела.

VII.  Начин на распределба на средства за финансирање изградба на инфраструктура

       Изградбата на инфраструктурата се финансира од средства што се остваруваат преку:
приходите од надоместок за уредување на градежното земјиште (кои се распределуваат во сооднос 

60% за Градот Скопје и 40% за општините во градот Скопје), 
приходите од надоместок за вклопување на бесправно изградените објекти се средства со кои 

располага Општина Кисела Вода, според Законот за постапка со бесправно изградени објекти (Службен 
весник на РМ 23/11 и 54/11). Висината на надоместокот за вклопување на бесправно изградени објекти 
се пресметува спред Основица за месец 3-ти (март) 2011 год. (Според законот за постапување со 
бесправно изградените објекти Службен весник на РМ 23/11 и 54/11)

средства на јавни претпријатија и овластени субјекти, 
самопридонеси, 
други стредства,
 кои се уплатуваат на сметка на Градот Скопје за уредување на градежното земјиште и се 

употребуваат само за таа намена.

Трошоците за уредувањето на градежното земјиште ги плаќа 100% Градот Скопје за основната 
инфраструктура (за магистрални и собирни улици и други примарни инфраструктурни објекти) и 
100% општината за секундарната инфраструктура (станбени и сервисни улици и други секундарни 
инфраструктурни објекти), со едно приклучно место за секој објект од инфраструктура за една 
градежна парцела.

 ¿ Кога градежното земјиште е уредено со изградена основна инфраструктурна мрежа, а за 
локалитетот каде се наоѓа градежната парцела нема донесено ДУП или земјиштето не е 
уредено,а има донесено ДУП и не е целосно изградена инфраструктурата, доколку инвеститорот 
инсистира сам да ја гради секундарната инфраструктурна мрежа, согласно оверена техничка 
документација за градење на инфраструктурните објекти со свои средства, должен е на Градот и 
општината да им ги надомести порано направените трошоци во висина од 33% од надоместокот 
одреден во глава VI, точка 1, 2 и 3; да овозможи приклучувања на идните инвеститори на 
земјиштето на инфраструктурните мрежи без да му платат надомест за инфраструктурната 
мрежа што ќе ја гради сам; да биде технички примена од соодветното комунално претпријатие 
или овластени субјекти и да ја предаде на Градот Скопје и општината без надомест.

 ¿ Трошоците за опремување и изградба на објекти од комунална инфраструктура надвор од 
градежната парцела и трошоците за преместување на објекти од комунална инфраструктура 
за заедничка и индивидуална комунална потрошувачка, што инвеститорот ги извел или 
изведува самоиницијативно без учество на Градот и општината, а пред склучување договори за 
регулирање на надоместокот и договор за изведување на објекти од комунална инфраструктура 
од страна на локалната самоуправа, не се признаваат, освен за локалитети каде биле 
бесправно изградени објекти, а со донесување на нови детални урбанистички планови, истите 
се вклопуваат.

 ¿ За овие локалитети, мора да има исправна техничка документација за изградени објекти 
од инфраструктура, заверена од надлежен орган и изградените инфраструктурни мрежи да 
се примени од јавните комунални претпријатија и други овластените субјекти. При тоа се 
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признаваат само трошоците-делот од надоместокот за изградената инфраструктурна мрежа 
од индивидуална комунална потрошувачка.

 ¿ Оваа изградена инфраструктурна мрежа се предава на Градот и општината, со што се 
овозможува приклучување на нови инвеститори кои надоместокот го плаќаат на Градот и 
општината.

 ¿ Во изградба на инфраструктурни објекти и мрежи, каде наплатениот надоместок е недоволен 
за локалитети каде не е изградена инфраструктурната мрежа, Градот и општината договорно 
ќе го решат конечното затворање на финансиската конструкција за пуштање на објектите во 
употреба.

 ¿ Градот и општината со акт ги отстапуваат објектите од комуналната инфраструктура на 
субјектите кои стопанисуваат со нив, со понатамошна обврска да ги одржуваат.

 ¿ При регулирање на надоместок инвеститорот е должен во целост да го измири надоместокот 
за индивидуална потрошувачка, за приклучување на изградена инфраструктура после 
формирањето на Фондот за комунално уредување на градежно земјиште (доколку не докаже 
со документација дека истиот го регулирал).

 ¿ Трошоците за приклучување на водоводна, фекална и атмосферска канализациона мрежа 
да се регулираат договорно помеѓу Ј.П.”Водовод и канализација” и инвеститорот, за делот од 
приклучувањето од приклучната шахта во градежната парцела од инвеститорот до приклучното 
место на уличните инфраструктурни мрежа наведени во хидротехничките услови издадени 
од Ј.П.”Водовод и канализација. Инвеститорот може да избере изведувач на работите со 
задолжителен надзор на извршување на работите и примање од страна на Ј.П.”Водовод и 
канализација”.

 ¿ Приклучувањето на уличната мрежа, испораката на вода, електрична енергија и топловодно 
греење, се врши по исполнување на договорните обврски од страна на инвеститорот и Градот 
Скопје и општината.

 ¿

 ¿ Ако инвеститорот се приклучи на изградена комунална инфраструктура од индивидуална 
потрошувачка без согласност на Градот Скопје и општината, Градот и општината нема да дадат 
налог за испораките наведени во претходниот став, до договорното регулирање на обврските 
помеѓу Градот и општината и инвеститорот.

 ¿

 ¿ Инвеститорот е должен пред барањето, за испорака на вода, електрична енергија и топловодно 
греење, да овозможи Комисија од Градот и општината да ја утврди дефинитивно изградената 
површина. За дефинитивно утврдената површина правата и обврските се уредуваат со анекс-
договор.

VIII. Средства наменети за изработка на документација за градење на инфраструктурни 
објекти

Општината целосно финансира изработка на документација за градење на инфраструктурни 
објекти од значење за општината, утврдена ДУП и Одлуката за сервисни и станбни улици (согласно 
член 10 од Законот за Град Скопје “Службен весник на РМ бр. 55/04”), а изработката на другите проекти 
за изградба на инфраструктурни објекти општината (согласно член 15 од Законот за Град Скопје 
“Службен весник на РМ бр. 55/04”), согласно договорите за регулирање на надоместокот склучени со 
инвеститорите.

IX. Граница на комплексите за наплата на надомест за уредување на градежното земјиште 

Надоместокот за уредување на градежното земјиште и надоместокот за утврдување на правен 
статус на бесправно изградени објекти се наплатува по комплекси на градежното земјиште зависно од 
подобностите што одреденото земјиште му ги дава на инвеститорот, местоположбата на земјиштето 
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во населбата и градот, сообраќајната поврзаност со центарот на градот и опременоста на градежното 
земјиште со комунални објекти за заедничка и индивидуална комунална потрошувачка.

Комплексите се утврдени со следните граници: 

КОМПЛЕКС-1

ДЕЛ-1 (Општина Кисела Вода)
Описот започнува од тромеѓето на административните граници на Општина Кисела Вода, Општина 

Аеродром и Општина Центар, поточно на крстосницата со бул.”3-та Македонска Бригада”  (715), ја 
прати на запад пругата Скопје-МЖ-Велес се до западната граница на фабрика “Раде Кончар” - свртува 
на југозапад по ул. “Михаил Чаков” (661) - ја сече ул.”Првомајска” (470) и продолжува по ул.”Народни 
Херои” (473) до ул. “Димо Хаџи Димов” (725). Оди на запад  и  излегува на ул.”(748)” и потоа на 
ул. “Рилски Конгрес” (441) доаѓа до ул.”Црниче” (437), оди на север по ул.”Црниче”(437) пратејќи 
ја административната граница на Општина Центар и по ул.”Бихаќка” (254) оди до крстосницата со 
бул.”Кочо Рацин” (35) скршнува на исток по “Јужен Булевар” (1451) до крстосницата со новопредвиден 
бул.”Крушевска Република” (1452) и ул.”11-ти Октомври”(11), се до тромеѓата помеѓу Општина Кисела 
Вода, Општина Аеродром и Општина Центар, каде завршува описот на комплекс-1 за Општина Кисела 
Вода.

КОМПЛЕКС-2

ДЕЛ-2- (Општина Кисела Вода)
Описот започнува од западната граница на ф-ка “Раде Кончар”, оди на исток по железничката 

линија Скопје-МЖ-Велес до надвозникот со бул.”Србија” (1460). Свртува на југ по бул.”Србија” (1460) 
ја минува ул.”Првомајска” (470) и по делот од новопроектираниот дел на бул.”Србија” (1460) и излегува 
на тромеѓата помеѓу КП 4783, КП 4761 и КП 6861 (ул.Сава Ковачевиќ 14-2), односно прекршна точка 
142 гр. свртува во правец на запад и оди по јужните граници на КП 4785, КП 6859 (ул.Сава Ковачевиќ-2) 
КП 4757, КП 4752, КП 4751, КП 4750, КП 4748, КП 4833, КП 4732 до тромеѓа помеѓу КП 4732, КП 4731 
и КП 4761 или прекршна точка 143 гр. ДЛ 7Н10-7-17. Од оваа прекршна точка граничната линија ја 
заобиколува КП 4731 и доаѓа до четвромеѓата помеѓу КП 4697, КП 4700, КП 4731 и КП 4398, односно 
прекршна точка 144 гр. 

Од овде границата свртува во правец на северозапад и оди по јужните граници на КП 4697, КП 4694, 
КП 4693 до тромеѓата помеѓу КП 4693, КП 4687 и КП 4398. Границата на градежен реон свртува кон 
југозапад и продолжува по јужната граница на новопроектираната сообраќајница Јужна обиколница 
и притоа ја сече КП 4398 до КП 6858 (Скопје-пат-Ракотинци) и доаѓа до прекршна точка 145 гр. која 
претставува двомеѓа помеѓу КП 6858 (Скопје-пат-Ракотинци) и КП 1898. Од тука свртува во правец на 
северозапад и оди по југозападната страна на патот Скопје-пат-Ракотинци (КП 6859) се до тромеѓата 
помеѓу КП 1901, КП 1900 и КП 6858 односно прекршна точка 146 гр. ДЛ 7Н10-7-17 КО Кисела Вода 1. 

Од овде границата продолжува во правец на северозапад ја сече КП 1898 (ПМФ Сеизмолошка 
опсерваторија) и доаѓа до тромеѓата помеѓу КП 4617, КП 4616 и КП 1898 односно прекршна точка 147 
гр. ДЛ 7Н10-7-13 КО Кисела Вода 1. Од тука границата оди по јужните граници на КП 4616/2, КП 4615, 
КП 4614, КП 4613, КП 4612 и КП 4611, ја сече КП 6776 (канал) КО Горно Водно и продолжува по јужната 
граница на КП 1902 и оди до тромеѓа помеѓу КП 1902, КП 1898 и КП 6776 (канал)  односно прекршна 
точка 148 гр. Од тука свртува во правец на северозапад и оди по шумската патека при што ја сече  КП 
1898 и оди се до почетокот на бетонскиот канал однсоно КП 6776 или прекршна точка 149 гр. ДЛ 7Н10-
7-13 КО Кисела Вода 1. 

Границата продолжува во правец на северозапад ја сече КП 1898 (викано место Панушковец) и 
оди по шумската патека и доаѓа до полигонометриска точка 10598. Од тука во истиот правец границата 
продолжува до почеток на бетонскиот канал (КП 6775) или прекршна точка 150 гр. ДЛ 7Н10-7-10 КО 
Кисела Вода 1. Од тука границата оди во правец на северозапад и оди по југозападната граница на 
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КП 1911/2 до тромеѓата помеѓу КП 1911/2, КП 2894 и КП 1911/1 односно прекршна точка 151 гр. Од 
прекршна точка 151 гр. границата на градежен реон продолжува во правец на север и оди по западната 
граница на КП 1911/1 до тромеѓата помеѓу КП 2894 (пат) КП 2886 и КП 2765 (ИЗИИС) или прекршна 
точка 152 гр. КО Центар 2 ДЛ 7Н10-6-12, оди по северните падини на Водно, го сече патот за Водно 
и по административната граница на Општина Центар и Општина Кисела Вода, оди на север, ја сече 
ул.”Полог” (685) - оди по ул.”Славејко Арсов” (436) - продолжува по ул.”Црниче” (437) до раскрсницата 
со ул.”Рилски Конгрес” (441). Оди на исток по ул.”Рилски Конгрес” (441) до крстосницата со ул.”Благоја 
Гојан” (748) од каде излегува на ул.”Народни Херои” (473) - преку ул.”Првомајска” (470) - по ул.”Михаил 
Чаков” (661) -излегува на железничката линија Скопје-МЖ-Велес до ф-ка “Раде Кончар”, каде завршува 
описот на комплекс-2 за Општина Кисела Вода.

КОМПЛЕКС-3

ДЕЛ-3- (Општина Кисела Вода)
Описот започнува од надвозникот со бул.”Србија” (1460) - оди по северната страна на линијата 

Скопје-МЖ-Велес и оди по железничката линија се до меѓна белега број 3 помеѓу КО Кисела Вода 2 и 
КО Горно Лисиче. 

Граничната линија продолжува во правец на југоисток и оди по северната страна на пругата “Скопје-
Велес”, ја пресекува Маркова Река и продолжува до тромеѓата помеѓу КП 4468, КП 2939 и КП 4459 или 
прекр.точка 111/1 гр. ДЛ 7 КО Горно Лисиче Р=1:2500. Границата свртува во правец на југ ја пресекува 
желез.пруга Скопје-Велес до тромеѓата помеѓу КП 4468, КП 2940 и КП 4460. Границата продолжува во 
правец на југ и оди по источната граница на КП 4460 (пат),  се до тромеѓата помеѓу КП 4460, КП 3685 
и КП 3684 односно прекршна точка  112 гр. КО Горно Лисиче ДЛ.број 9 Р=1:2500. 

Границата свртува во правец на запад ја сече КП 4460 (пат) и оди се до тромеѓата помеѓу КП 
4460, КП 3690 и КП 3689, продолжува во правец на запад и оди по јужната граница на КП 3689 ја сече 
Маркова Река (КП 4479) и оди се до тромеѓата помеѓу КП 4479, КП 3701 и КП 3700 или прекр.точка 
113 гр. Границата свртува на север и оди по источната граница на КП 3700 се до тромеѓата помеѓу КП 
4479, КП 3700 и КП 3352. Одовде свртува во правец на  северозапад и оди по северната граница на КП 
3700 ја сече КП 4461 (пат) и доаѓа  до тромеѓата помеѓу КП 4461, КП 3339 и КП 3341. Од овде свртува 
во правец на северозапад и оди по северната граница на КП 3341, КП 3337, КП 3336 и КП 3332 се до 
тромеѓата помеѓу КП 3332, КП 3331, КП 3329. Продолжува во правец на северозапад ги сече КП 3329 
и КП 3325 до тромеѓата помеѓу КП 3325, КП 3319 и КП 3320 ДЛ.7 КО Горно Лисиче Р=1:2500. 

Границата породолжува во истиот правец и оди по северните граници на КП 3319 и КП 3317 до 
тромеѓата помеѓу КП 3317, КП 3316 и КП 3311. Од овде свртува во правец на југозапад и оди по 
северозападната граница на КП 3317 се до тромеѓата помеѓу КП 3317, КП 3311, и КП 4449 (пат Скопје-
Драчево) односно прекршна точка 114 гр, го сече (пат Скопје-Драчево) до прекршна точка 128 гр. 
односно меѓна белега бр.8 помеѓу катастарските општини КО Горно Лисиче и КО Кисела Вода 2 ДЛ 
7Н10-19-10 Р= 1:1000.

Од меѓна белега бр.8 помеѓу КО Горно Лисиче и КО Кисела Вода 2 која се наоѓа на североисточниот 
агол на КП 6651, Ко Кисела Вода 2, ДЛ 7Н10-19-10. Од тука граничната линија свртува во правец на 
југозапад пратејќи ја катастарската граница помеѓу КО Горно Лисиче и КО Кисела Вода 2 и оди по 
југоисточната граница на КП 6651, КП 6663, КП 6630 и КП 6629 Ко Кисела Вода 2, се до меѓна белега 
бр.9 (катастарска граница помеѓу КО Кисела Вода 2 и КО Горно Лисиче). Од тука границата на градежен 
реон продолжува во истиот правец и ги опфаќа катастарските парцели: КП 3726, КП  3725, КП 3724, 
КП 3732, КП 3730/2, КП 3734 и КП 3735/1 КО Горно Лисиче ДЛ бр.9 Р=1:2500 и доаѓа до јужниот агол 
на КП 6591, Ко Кисела Вода 2, односно прекршна точка 129 гр. ДЛ 7Н10-19-10. 

Од прекршна точка 129 гр. граничната линија оди во правец на југозапад по меѓните белеги помеѓу 
КО Кисела Вода 2 и КО Горно Лисиче, односно меѓна белега бр.12, бр.13, бр.14, бр.15, бр.16, бр.17, 
бр.18, бр.19, ДЛ 7Н10-19-10 меѓна белега бр.20, бр.21, бр.22, бр.23, бр.24, бр.25, бр.26, бр.27, бр.28, 
бр.29, бр.30, бр.31 ДЛ 7Н10-19-7 КО Кисела Вода 2. Од тука границата оди во правец на северозапад 
до тромеѓата помеѓу КП 2502, КП 2493/1 и КП 2493/2 КО Горно Лисиче ДЛ бр.7 Р=1:2500. продолжува 
во правец на северозапад и оди по јужната граница на КП 2502, КП 2501, до тромеѓата помеѓу КП 



"Slu`ben glasnik na Op{tina Kisela Voda" Broj 13 / Strana 53 30 Noemvri 2012

2518, КП 2501, КП 2373/1 односно прекршна точка 129/1 гр.  ДЛ бр.6 КО Горно Лисиче. Продолжува во 
правец на северозапад и оди по југозападната граница на КП 2518, КП 2519, свртува и оди по јужната 
граница на КП 2372, КП 2371, свртува и оди по југозападната граница на КП 2371 до четворомеѓата 
помеѓу КП 2313, Кп 2314, КП 2369 и КП 2371, свртува во правец на југозапад и оди по југоисточната 
граница на КП 2314 и КП 2315 до тромеѓата помеѓу КП 2315, КП 2316 и КП 2368. Свртува во правец 
на северозапад и оди по југозападната граница на КП 2315, се до тромеѓата помеѓу КП 2315, КП 2316 
и КП 4466 (пат). Свртува во правец на запад и оди по северната граница на КП 2316, КП 2317, се до 
тромеѓата помеѓу КП 2317, КП 2318 и КП 4466 (пат) односно прекршна точка 130 гр. ДЛ бр.6 КО Горно 
Лисиче.

Од тука границата свртува во правец на север ја сече КП 4466 и доаѓа до тромеѓата помеѓу КП 2299, 
КП 2298 и КП 4466, продолжува во правец на северозапад и оди по југозападните граници на КП 2299, 
КП 2201, КП 2200 и КП 2230, во истоиот правец ја сече КП 2236 и доаѓа до тромеѓата помѓу КП 2237, КП 
2338 и КП 2236. Границата продолжува во истот правец на северозапад и оди по југозападните граници 
на КП 2337 и КП 2154 се до тромеѓата помеѓу КП 2154, КП 2153 и КП 2150. Границата продолжува во 
правец на северозапад ја сече КП 2150 и КП 2146 се до прекршна точка 131 гр. свртува во правец на 
југ и оди по источната страна на КП 2143 се до тромеѓата помеѓу КП 2143, КП 2146 и КП 2127 односно 
прекршна точка 132 гр. Од тука границата свртува во правец на запад и оди по јужните граници на 
КП 2143, КП 2131/1 се до тромеѓата помеѓу КП 2117, КП 2131/1 и КП 2116/2, продолжува западно по 
јужните граници на КП 2131/2 и КП 2090 и доаѓа до тромеѓата помеѓу КП 2191, КП 2089 и КП 2090, или 
прекршна точка 133 гр. КО Горно Лисиче ДЛ бр.6 Р=1:2500.

Од тука границата свртува во правец на североисток и оди по југоисточната граница на КП 2089 
ја сече КП 2088 и доаѓа до јужниот агол од оградата на ф-ка “Стаклара” (КП 5339) ДЛ 7Н10-18-2 КО 
Кисела Вода 2 Р=1:1000 или прекршна точка 134 гр. Од овде границата свртува во правец на запад 
и оди по јужната ограда на ф-ката Стаклара ја прати катастарската граница помеѓу КО Горно Лисиче 
и КО Кисела Вода 2 и доаѓа до тромеѓата помеѓу КО Кисела Вода 2 , КО Горно Лисиче и КО Усје,  ДЛ 
7Н10-18-2.

Од оваа тромеѓа гранична линија оди во правец на  северозапад по катастарската граница помеѓу 
КО Усје, КО Кисела Вода 2, до меѓна белега бр.1, бр.2, бр.3, бр.4 и бр.5 и доаѓа до тромеѓата помеѓу 
КО Усје, КО Кисела Вода 2, КО Кисела Вода 1, ДЛ 7Н10-8-17, продолжува по источната граница на КП 
5395 до тромеѓа помеѓу КП 5395, КП 5394 и пругата КП 6779/2, свртува во правец на југозапад и оди по 
северозападната страна на КП 5395 до почетокот на дворното место на КП 5394 т.е. прекршна точка 
135 гр. Од тука границата свртува во правец на северозапад ја сече КП 5394 и КП 5393 до прекршна 
точка 136 гр. која се наоѓа помеѓу КП 5311 и КП 5393 и воедно е и граница помеѓу дворното место и 
овоштарникот на КП 5393, од тука границата свртува во правец на југозапад и оди по југоисточната 
страна на КП 5311 до четворомеѓата помеѓу КП 5311, КП 5393 и КП 5294 и КП 5308 ДЛ 7Н10-8-17 КО 
Кисела Вода 1, продолжува во правец на југозапад и оди по југоисточните граници на КП 5308 и КП 
5303 до тромеѓата помеѓу КП 5303, КП 5296 и КП 5298, свртува во правец на запад и оди по јужната 
граница на КП 5303 до тромеѓа помеѓу КП 5299, КП 5303, КП 5298, свртува во правец на југ и оди по 
источните граници на КП 5299, КП 5260, КП 5259, КП 5258 до тромеѓата помеѓу КП 5258, КП 5280, КП 
6865 (ул.Првомајска) ДЛ 7Н10-18-1 КО Кисела Вода 1.

Свртува во правец на запад ја сече КП 6865 (ул.Првомајска) до тромеѓата помеѓу КП 5255, КП 
5254, КП 6865 или прекршна точка 137 гр. Свртува во правец на запад и оди по јужната граница на КП 
5255, до тромеѓата помеѓу КП 3675 (ф-ка Усје) КП 5208 и КП 5255 и се спојува со постојната граница кај 
двомеѓата на КП 5208 и ограда на ф-ка Усје и оди по каналот на ф-ка Усје, ја сече КП 3675 така да во 
градежниот реон влегува само делот од производниот погон на ф-ка Усје, продолжува по бетонскиот 
одводен канал и бетонскиот потпорен ѕид и во правец на запад излегува на тромеѓата КП 5031, КП 
5032, КП 3675 (ограда на ф-ка Усје) односно прекршна точка 138 гр. ДЛ 7Н10-7-18 продолжува по 
источната граница на КП 5032, КП 5181, КП 5182, КП 5183, свртува по јужната граница на КП 5183, 
КП 5184 (пат), КП 5185 и КП 5196 до четворомеѓата помеѓу КП 5199, КП 5196, КП 5200 и КП 5201, 
свртува во правец на југ и се движи по источната граница на КП 5200 ја заобиколува по нејзината 
јужна граница и доаѓа  до тромеѓа помеѓу КП 5200, КП 5491 и КП 5201, свртува во правец на југ и оди  
по источната граница на КП 5491, КП 5453 (ул. “Сава Ковачевиќ-21-2”), КП 5499, КП 5448, КП 5445, КП 
5443, КП 5444, КП 5440, КП 5439, КП 5438, КП 5437, до тромеѓа помеѓу КП 5579, КП 5437 и КП 5453 
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(ул.Сава Ковачевиќ 21-2).
Од тука продолжува во правец на југ, ја сече КП 5579 и излегува на северниот агол на КП 5580. 

Од тука продолжува во правец на југ и оди по источните граници на КП 5580, КП 5581 и КП 5583 до 
тромеѓата помеѓу КП 5583, КП 5584 и КП 5585. Од тука границата свртува во правец на запад и оди 
по јужната граница на КП 5583 и КП 5582, ја сече КП 6874 до тромеѓата помеѓу КП 5563, КП 5577 и КП 
6874,  ДЛ 7Н10-17-3, свртува во правец  на запад и оди  по јужните граници на КП 5563, КП 5565, КП 
5566, КП 5568, КП 5570, се до тромеѓата помеѓу КП 5571, КП 5676 и КП 5570, свртува во правец на 
север и оди по источната граница на КП 5677, КП 5676, до тромеѓата помеѓу КП 5694, КП 5677 и КП 
5548, свртува во правец на запад и оди по јужните граници на КП 5694, КП 5693, КП 5690, КП 5688, КП 
5695, КП 5685 и КП 5684. 

Границата продолжува по бетонската ограда од дворното место на КП 5681 до источната граница 
на КП 5715 т.е. прекршна точка 139 гр. ДЛ 7Н10-17-2. Свртува во правец на север и оди по западните 
граници на КП 5681, КП 6869, КП 5700, КП 5701, КП 5709 се до прекршна точка 140 гр. која е двомеѓа 
помеѓу КП 5709 и КП 5714 (дворно место) свртува во правец на северозапад и оди по бетонската 
ограда на дворно место на КП 5714 до пресекот со каналот (КП 6778) свртува во правец на север и 
го сече каналот и излегува на тромеѓата помеѓу КП 5739, КП 5737 и КП 6778. Границата свртува во 
правец на североисток и оди по југоисточната страна на КП 5737, до тромеѓата помеѓу КП 5728, КП 
5737 и КП 6778, свртува во правец на сверозапад и оди по југозападните граници на КП 5728, КП 5736 
КП 5735 до тромеѓата помеѓу КП 5733, КП 5735 и КП 5737, свртува во правец на североисток и оди по 
северозападните страни на КП 5735, КП 5734 до тромеѓа помеѓу КП 5734, КП 5733 и КП 5730 (ул. “Сава 
Ковачевиќ-12”), односно прекршна точка 141 гр. ДЛ 7Н10-17-2.

Свртува во правец на север ја сече КП 5730 (ул. “Сава Ковачевиќ-12”) КП 5731, КП 6861 (ул. “Сава 
Ковачевиќ-14”) и излегува на тромеѓата помеѓу КП 4783, КП 4761 и КП 6861 (ул.Сава Ковачевиќ 14-2), 
односно прекршна точка 142 гр. Продолжува на североисток по делот од новопроектираниот дел на 
бул.”Србија” (1460), ја минува ул.”Првомајска” и по бул.”Србија” (1460) на север доаѓа до   надвозникот 
на бул.”Србија”(1460) и железничката линија Скопје-МЖ-Велес, каде завршува описот на комплекс-3 
за Општина Кисела Вода.  (ПРИПОР)

 КОМПЛЕКС-4

ДЕЛ-4- (Општина Кисела Вода- Драчево)
Описот започнува од тромеѓата помеѓу КП 3317, КП 3311, и КП 4449 (пат Скопје-Драчево) односно 

прекршна точка 114 гр. Од овде  границата свртува во правец  на југоисток и оди по северната граница 
на патот  Скопје-Драчево (КП 4449), се до тромеѓата помеѓу КП 7711, КП 7601 и КП 7593 или прекршна 
точка 115гр. ДЛ 7Н10-19-18 КО Драчево Р=1:1000 (влез во Драчево). 

Од оваа прекршна точка границата свртува во правец на североисток и оди по западните граници 
на КП 2711, КП 7710, КП 7681, КП 7678, КП 7655, КП 7654, КП 7651, КП 7629, КП 7628, КП 7625 
и КП 7617 се до прекр.точка 116 гр. која претставува тромеѓа помеѓу КП 7617, КП 7612 и КП 7457 
(ул.”Малешевска”), свртува во правец на север, ја сече ул.”Малешевска” и доаѓа до прекршна точка 
помеѓу КП 7459, КП 7460 и КП 7457 продолжува по јужната граница на КП 7459 и оди  до тромеѓа 
помеѓу КП 7459, КП 7457 и КП 7453. Од тука границата свртува во правец на североисток и оди по 
северозападните граници на КП 7459, КП 7451, КП 7450, ја сече КП 7398 (улица) и продолжува по 
северозападните граници на КП 7431, КП 7420, КП 7419, КП 7411, КП 7410, КП 7400, КП 7399, КП 
7387, КП 7388, се до тромеѓата помеѓу КП 7381, КП 7369 и КП 7398. Границата свртува во правец на 
северозапад и оди по југозападната граница на КП 7369 се до тромеѓата помеѓу КП 7369, КП 7398 и КП 
6991 или прекршна точка 117 гр.

Од овде границата свртува во правец на североисток и оди по северозападните граници на КП 
7369, КП 7367, КП 7361, КП 7360, КП 7359, КП 7347, КП 7346, КП 7345, КП 7340, КП 7331, КП 7056, КП 
7028, КП 7011, КП 7009, КП 6992, КП 6993, КП 6986, КП 7401, КП 6984 се до тромеѓата помеѓу КП 6984, 
КП 8752 (канал) и КП 6991 или прекршна точка 118 гр. ДЛ 7Н10-19-15, ДЛ 7Н10-20-13 и ДЛ 7Н10-20-14, 
КО Драчево. 

Границата на градежниот реон свртува во правец на југоисток и оди по јужната страна на каналот 
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(КП 8752) се до тромеѓата помеѓу КП 8733, КП 9426 и КП 8752 или прекршна точка 119 гр. Од овде 
границата продолжува во правец на исток и оди по северната граница на КП 9426 (ул. “Герника”) до 
тромеѓата помеѓу КП 9142, КП 9135 и КП 9426, свртува на југ, ја сече ул. “Герника” (КП 9426) и свртува 
во правец на југ  до тромеѓата помеѓу КП 9163, КП 9159 и КП 9426 или прекр.точка 120 гр. ДЛ 7Н10-20-
17 КО Драчево. Свртува во правец на југ и оди по источната граница на КП 9159, КП 9189, КП 9219, ја 
сече ул.”Жарко Зрењанин” и продолжува по источната страна на ул. “Методија Патчев” (КП 10407) и 
оди до тромеѓата помеѓу КП 10769, КП 10760, КП 10407 или прекршна точка 121 гр. ДЛ 7Н10-30-2 КО 
Драчево. 

Од овде границата свртува во правец  на запад, ја сече ул. “Методија Патчев” и оди по јужните 
граници на КП 10756, КП 10746 (средно учил. “Браќа Миладиновци”)  до тромеѓа помеѓу КП 10664, КП 
10746 и КП 10685 (ул. “Китка”) прекршна точка 122 гр. Од овде границата свртува во правец на север и 
оди по западните граници на КП 10746, КП 10644 и КП 10643 до тромеѓата помеѓу КП 10643, КП 10740 
(ул. “Димитрие Чуповски”) и КП 10685 (ул. “Китка”). Свртува во правец на запад, ја сече ул. “Китка” и 
доаѓа до тромеѓата помеѓу КП 10631, КП 10641 и КП 10685 продолжува во правец на запад и оди по 
јужните граници на КП 10631, КП 10632, КП 10628, КП 10625 до тромеѓата помеѓу КП 10625, КП 10633 и 
КП 8437 (ул. “Мишовска”), продолжува во правец на запад ја сече ул. “Мишовска” до тромеѓата помеѓу 
КП 10618, КП 10620, КП 8437, продолжува во истиот правец и оди по јужните граници на КП 10618, КП 
10605 и КП 10602 до тромеѓата помеѓу КП 10602, КП 10619 и КП 8437 (ул. “Димитрија Чуповски”). од 
овде границата на градежен реон  продолжува во правец на запад, ја сече ул. “Димитрија Чуповски” 
до тромеѓата помеѓу КП 10621, КП 10930 и КП 8437 односно прекршна точка 123 гр. ДЛ 7Н10-30-2 КО 
Драчево. 

Од тука границата оди во правец на запад и оди по јужната граница на КП 8437 ул. “Димитрие 
Чуповски” до тромеѓата помеѓу КП 10909, КП 10910, КП 8437 свртува во правец на југ и оди по источната 
и јужната граница на КП 10910 до тромеѓата помеѓу КП 10910, КП 10911 и КП 10927, односно прекршна 
точка 124 гр. Од тука границата свртува во правец на северозапад и оди по јужните граници на КП 
10911, ја сече КП 10921 (ул. “Јанко Мишиќ”)и продолжува по јужната граница на КП 10899 и КП 11007 
(ул. “Димитрие Чуповски”) до тромеѓата помеѓу КП 10977, КП 11007 и КП 11006 или прекршна точка 
125 гр. Од тука свртува во правец на југ и оди по источните граници на КП 10977, КП 11005, КП 11012, 
КП 11013, КП 11035, КП 11034, КП 11039, КП 11040, КП 11041, КП 11062, КП 11063, КП 11065 ја сече 
улицата “Волтерова” и продолжува во истиот правец по источните граници на КП 11070, КП 11071, КП 
11072, КП 11092, КП 11093, КП 11287, КП 11068, КП 11304, КП 11314, КП 11317, до тромеѓата помеѓу 
КП 11317, КП 11313 и КП 8437 (ул. “Драчевска”) или прекршна точка 126 гр. Од тука границата на 
градежниот реон во правец на југозапад ја сече ул. “Драчевска” и доаѓа до двомеѓата помеѓу КП 8437 
(ул. “Драчевска”) и КП 11329 (Шумско стопанство “Караџица”) односно прекр.точка 127 гр. ДЛ 7Н10-30-
1 КО Драчево. 

Од тука границата свртува во правец на запад и оди по јужната страна на ул. “Драчевска” (КП 8437) 
ДЛ 7Н10-29-3 се до населбата “Пинтија” т.е. прекршна точка 128 гр. односно меѓна белега бр.8 помеѓу 
катастарските општини КО Горно Лисиче и КО Кисела Вода 2 ДЛ 7Н10-19-10 Р= 1:1000, скршнува на 
север и го сече (пат Скопје-Драчево) до тромеѓата помеѓу КП 3317, КП 3311, и КП 4449 (пат Скопје-
Драчево) односно прекршна точка 114 гр., каде завршува описот на комплекс-4 за Општина Кисела 
Вода - Драчево.

Границите на комплексите одат по оската на улицата со кои се одредува комплексот.

X.  Динамика на извршување на програмата

Динамиката на извршувањето на Програмата ќе зависи од создадените правни претпоставки и 
технички услови, како и од приливот на средствата од надоместокот и другите средства.

XI.  Преодни и завршни одредби

Реализацијата на Програмата ја врши Градоначалникот  преку Секторот за урбанизам и просторно 
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планирање. и Секторот за комунални работи, инфраструктура, сообраќај и заштита на животната 
срединa

Програмата (Ф) Урбано планирање на Општина Кисела Вода за 2013 година влегува во сила со 
денот на донесувањето, ќе се објави во ”Службен гласник на Општина Кисела Вода” , а ќе се применува 
од 01.01.2013 година.

        Број 07-8628/5                                                                                      ПРЕТСЕДАТЕЛ
29 ноември 2012 година                                   на Советот на Oпштина Кисела Вода                
            С к о п ј е                                      Звонко Спасовски с.р.
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 57 став 1  алинеа 3 од Статутот на Општина Кисела Вода 
(„Службен гласник на Град Скопје“ бр. 8/05 и „Службен гласник на Општина Кисела Вода“ бр. 13/06), 
Градоначалникот на Општина Кисела Вода, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување Програма (Ј) Комунални дејности на 
Општина Кисела Вода за 2013 година

1.Се објавува Програмата (Ј) Комунални дејности на Општина Кисела Вода за 2013 година, 
донесена на седницата на Советот на Општина Кисела Вода, одржана на 29 ноември 2012 година.

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

   Број 08-8821/6                                                       ГРАДОНАЧАЛНИК
30.11.2012 година                                                                                       на Општина Кисела Вода
       С к о п ј е                                                                      Марјан Ѓорчев с.р.  
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Врз основа на член 22  став 1 точка 1 и точка 4 од Законот за локална самоуправа (,,Службен 
весник на РМ,, бр.5/02), член 15 став 1 точка 1 алинеја 6 и точка 4 од Законот за град Скопје (,,Службен 
весник на РМ,, бр.55/04), член 84 став 3 од Законот за градежно земјиште (,,Службен весник на РМ,, 
бр.17/11 и 53/11)  и член 16 став 1 точка 1 алинеја 6 и точка 4, а во врска со член 34 точка 7 од Статутот 
на Општина Кисела Вода (,,Службен гласник на Град Скопје,, бр.8/05 и ,,Службен гласник на Општина 
Кисела Вода,, бр.13/06), Советот на Општина Кисела Вода на Педесет и втората пленарна  седница 
одржана на 29  ноември 2012 година, донесе 

ПРОГРАМА (J)
КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ

НА ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА
ЗА 2013 ГОДИНА

I. НАДЛЕЖНОСТА J КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ НА ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА ЗА 2013 ГОДИНА ГИ 
СОДРЖИ СЛЕДНИТЕ ПОДПРОГРАМИ:

J00 – Одржување на урбана опрема
J30 – Јавно осветлување
J40 – Јавна чистота
J60 – Одржување и заштита на локални патишта и улици
J70 – Одржување и користење на паркови и зеленило
J80 – Други комунални услуги
JA0 – Изградба на јавно осветлување
JД0 – Изградба и реконструкција на локални патишта и улици
JE0 – Изградба на простор за паркирање
JФ0 – Изградба на сообраќајна сигнализација
JГ0 – Изградба на системи за водоснабдување
JИ0 –Изградба на системи за одведување и пречистување на отпадни води
JM0 –Паркови и зеленило /капитални расходи/
  JН0  – Урбана опрема/капитални расходи/

II. ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПРОГРАМИТЕ ПО ВИДОВИ РАСХОДИ СПОРЕД СЛЕДНИОТ ПРИКАЗ:
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П О Д П Р О Г Р А М А
( J00 )

ОДРЖУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА

1.ВОВЕД

Со оваа Подпрограма се уредува:
Извори на финансирање на подпрограмата
Пресметување на трошоците за одржување на урбана опрема
Динамика на извршување на подпрограмата
Преодни и завршни одредби

2. ИЗВОРИ И ФИНАНСИРАЊЕ НА ПОДПРОГРАМАТА
Подпрограмата Ј00 (ОДРЖУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА на подрачјето на Општина Кисела Вода) ќе 
се финансира од буџетот на Општина Кисела Вода за 2013 година.
3. ТРОШОЦИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПОДПРОГРАМАТА

Расходи за реализација, според намената и по поединечни видови на елементи се:

Категорија Ставка Подставка Опис на ставка       Износ во денари
42 Стоки и Услуги 7.650.000, 00

424 Поправки и тековно одржување 7.300.000, 00

424390

Одржување на други објекти
Одржување на 2 фонтани
(Шопен и Македонија)
Поправка на постоечка селска 
чешма во с.Драчево

6.500.000, 00
    500.000,00   

    300.000,00
48 Капитални расходи   350.000, 00

482 Други градежни објекти   350.000, 00
482940 Надзор над изградбата   350.000, 00

* Образложение на потставката 424390 – Одржување на други објекти
Трошоците поврзани со заменување на таблите со имиња (мостовите и на други инфра ст ру к турни 

објекти), поправка на клупи, корпи за отпадоци, чешми, фонтани, поправка и замена на оштетени 
делови од урбана и спортска опрема за детските и спортските игралишта, се обврска на Општи ната, 
така да истата ги сноси и трошоците поврзани со нивното обновување доколку истите се оштетени, 
уништени или исчезнати.

Средствата планирани во оваа потставка се средства за одржување на истите објекти, кои беа 
поставени во текот на 2009, 2010, 2011 и 2012 година. 

-Поправка и одржување на оштетена урбана опрема и детски реквизити во МЗ Драчево ( Паркот 
на бранителите, Паркот на пензионерите, Паркот кај Поштата, игралиштата на ул.Коперникова, 
игралиште на ул.Киро Фетак, детско игралиште на ул.Димитрије Чуповски до Симпо и др);

-реконструкција на постоечката селска чешма во с.Драчево; 300.000,00 ден
-с.Драчево, поправка и одржување на урбана опрема и детски реквизити поставени на новиот 

плоштад, како и урбана опрема на Три круши;
-МЗ Пинтија, поправка и одржување на урбана опрема и детски реквизити во паркот Детско Сон, 

детските реквизити на ул. Јабланица и игралиштето на ул.Првомајска;
-МЗ Усје, поправка и одржување на детски реквизити и урбана опрема на новото детско катче; -МЗ 

11 Октомври бараки, одржување на урбана опрема и детски реквизити во новото детско игралиште; 
-МЗ 11 Октомври згради, одржување на урбана опрема и детски реквизити во парк Пушкин, парк 

Шопен (одржување на фонтана),парк Цибус1, повеќенаменското спортско игралиште кај Цибус и сите 
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сервисни и станбени улици;
-МЗ Кисела Вода, одржување и поправка на детски реквизити и урбана опрема во парк Македонија 

(одржување на фонтана), парк Детско Царство, месноста Теферич и сите сервисни и станбени улици;
-МЗ Цветан Димов- одржување на детските реквизити и урбана опрема во новото игралиште на 

ул.Жил Верн кај зградите на НЃ Инженеринг и други улици;
-Бирарија, одржување на детските реквизити и урбана опрема во детското игралиште на ул.Огњан 

Прица и ул.Томе Арсовски и на другите сервисни и станбени улици;
-Црниче, Пржино- одржување на поставената урбана опрема , детски и спорски реквизити на 

игралиштето Славија и други улици;
-одржување на поставена урбана опрема и детски реквизити во сите ЈДГ и ОУ, како и низ други 

институции во општината.

4. ДИНАМИКА НА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПОДПРОГРАМАТА
Динамиката на извршување ќе зависи од приливот на средствата во буџетот на Општината Кисела 
Вода за 2013 година.

5. ПРЕОДНИ ОДРЕДБИ
Реализацијата на подпрограмата ја врши Градоначалникот на Општина Кисела Вода преку Секторот 
за комунални работи, инфраструктура, сообраќај и заштита на животната срединa.
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П О Д П Р О Г Р А М А
( J30 ) 

ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ

1.ВОВЕД
Со оваа Подпрограма се уредува:
Извори на финансирање на подпрограмата
Пресметување на трошоците за одржување на јавното осветлување
Динамика на извршување на подпрограмата
Преодни и завршни одредби

2. ИЗВОРИ И ФИНАНСИРАЊЕ НА ПОДПРОГРАМАТА
Подпрограмата Ј30(Одржување на јавно осветлување на подрачјето на Општина Кисела Вода) ќе се 
финансира од средствата што ЕВН ги исплаќа во вид на такса за улично осветлу вање од корисниците 
и од буџетот на Општината Кисела Вода за 2013 година.

3. ТРОШОЦИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПОДПРОГРАМАТА
Расходи за реализација, според намената и по поединечни видови на елементи се:

Категорија Ставка Подставка Опис на ставка Износ во денари
42 Стоки и Услуги 26.000.000, 00

421
Комунални услуги, греење, 
комуникација, тр
анспорт

15.000.000, 00

421110 Електрична енергија 15.000.000, 00
424 Поправки и тековно одржување  10.000.000.00

424390 Одржување на други градби  10.000.000.00
426 Други тековни расходи      500.000, 00

426990 Други оперативни расходи      500.000, 00
48 Капитални расходи      500.000, 00

482 Други градежни објекти      500.000, 00
482940 Надзор над изградбата      500.000, 00

* Образлoжение на потставката 421110 – Електрична енергија
Средствата кои се користат за покривање на трошоците за електрична енергија што се користи за 
јавно осветлување исклучиво на сервисните и станбените улици кои се во надлежност на Општина 
Кисела Вода.
* Образлoжение на потставката 424390 – Одржување на други градби
Со оваа подставка се покриваат трошоците за одржување на системите за јавно осветлување на 
сервисните и станбените улици , а кои се во надлежност на Општината Кисела Вода, во смисла на 
одржување на веќе поставени канделабри, пригушници, живини сијалици, замена на кабли и друга 
опрема поврзана со јавното улично осветлување.
*Образлoжение на потставката 426990 - Други оперативни расходи
Со оваа подставка се покриваат трошоците за украсување на територијата на Општината за време на 
Новогодишни, Верски празници и позначајни датуми поврзани со Општината.

РЕОН 1- нумерирани бандери од 0400-1000 и од 3000-4700
Нас. Драчево
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Село.Драчево
Нас.Подстаница
Село.Усје
Нас.Припор
Нас.Каменик
РЕОН 2 – нумерирани бандери од 0001-0400 и од 1001-2999
Нас.Пинтија
Нас.Кисела Вода 
Нас. 11 Октомври (бараки)
Нас. 11 Октомври (тврда градба)
Нас. Пржино
Нас. Црниче 
Нас. Бирарија 
Нас.Цветан Димов

Вкупно: 10.000.000, 00 мкд

Напомена: Магистралните улици кои се на територија на Општина Кисела Вода се во надлежност 
на Градот Скопје за кои истиот има обврска за покривање на сметките за електрична енергија и тековно 
одржување на јавното осветлување.

4. ДИНАМИКА НА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПОДПРОГРАМАТА
Динамиката на извршување ќе зависи од приливот на средствата во буџетот на Општината Кисела 
Вода за 2013 година и средства обезбедени од наплатената такса за јавно осветлување.

5. ПРЕОДНИ ОДРЕДБИ
Реализацијата на подпрограмата ја врши Градоначалникот на Општина Кисела Вода преку Секторот 
за комунални работи, инфраструктура, сообраќај и заштита на животната срединa.
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П О Д П Р О Г Р А М А
( J40 )

ЈАВНА ЧИСТОТА

1. ВОВЕД
Со оваа Подпрограма се уредува:

 ¿ Извори на финансирање на подпрограмата
 ¿ Пресметување на трошоците за ангажирање на работна сила за одржување на паркови и 
зеленило и обезбедување ситен инвентар

 ¿ Динамика на извршување на подпрограмата
 ¿ Преодни и завршни одредби

2. ИЗВОРИ И ФИНАНСИРАЊЕ НА ПОДПРОГРАМАТА
Подпрограмата Ј40 ЈАВНА ЧИСТОТА ќе се финансира од буџетот на Општината Кисела Вода за 2013 
година.

3. ТРОШОЦИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПОДПРОГРАМАТА
Расходи за реализација, според намената и по поединечни видови на елементи се:

Категорија Ставка Подставка Опис на ставка Износ во денари
42 Стоки и Услуги  8.960.000, 00

423 Материјали и ситен инвентар     960.000, 00
423720 Материјали за разни поправки     800.000, 00
423310       Униформи     100.000, 00
423320 Обувки      60.000, 00

425 Договорни услуги  7.000. 000,00
425990 Други договорни услуги  7.000.000, 00

426

Други оперативни расходи  1.000.000,00

426990

Други оперативни расходи за 
изнајмување и одржување на 
јавни тоалети                                                        1.000.000,00

* Образложение на потставките 423720 
Општината обезбедува средства за набавка на машини, алат и резервни делови за машините и алатот 
за работа за сезонските работници на територија на Општина Кисела Вода.Планирано е во 2013 год. 
да се ангажираат 50 времено вработени работници почнувајќи од 01.01.2013 до крајот на годината.
За истите теба да се набави нов алат и машини за работа (тримери за косење, тракторска тревокосачка, 
телескопска пила, метли, колички, лопати, копачи, вили и друго), со цел косење и одржување на 
јавните зелени површини, чистење на истите од смет, одржување на тротоари и пешачки патеки и 
други активности кои ги извршуваат сезонските работници од различна природа.
* Образложение на потставките 423310
Општината обезбедува средства за набавка на унифоми за сезонските работници. Се планира на 
сите сезонци да се купи нова работна облека-униформи (пантолони и јакна) за 2013 година. Истите ќе 
бидат испечатени со името на Општина Кисела Вода, со што тие ќе бидат препознатливи и подостапни 
до граѓаните.
* Образложение на потставките 423320 
Општината обезбедува средства за набавка на обувки за сезонските работници. Се планира на сите 
нови сезонци да се купат нови обувки за 2013 година.
* Образложение на потставките 425990
Општината обезбедува средства за плата на сезонските работници ( 50 лица). Се планира на сезонските 
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работници да им биде платен персонален данок и осигурување во случај на незгода при работа.
* Образложение на потставките 426990
 Општината обезбедува средства за изнајмување и одржување на јавни тоалети согласно Законот за 
јавна чистота кои ќе бидат поставени на места каде ќе се одржуваат разни манифестации и постојано 
во неколку парка по избор на општината.
Извадок од Нацрт-записникот од 186 седница на Владата на РМ од 05.10.2010 год, Точка 54-Информација 
за јавни тоалети и плажи:
1.Се укажува на единиците на локалната самоуправа потребата да ги евидентираат сите јавни тоалети 
и редовно да ги контролираат од назначените комунални инспектори;
2. Единиците на локалната самоуправа кои досега немаат обезбедено јавни тоалети, истото да го 
сторат во најкус рок на фреквентни локалитети на своите подрачја.

4. ДИНАМИКА НА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПОДПРОГРАМАТА
Динамиката на извршување ќе зависи од приливот на средствата во Буџетот на Општината Кисела 
Вода за 2013 година.

5. ПРЕОДНИ ОДРЕДБИ
Реализацијата на подпрограмата ја врши Градоначалникот на Општина Кисела Вода преку Секторот 
за комунални работи, инфраструктура, сообраќај и заштита на животната срединa.
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П О Д П Р О Г Р А М А

(J60)
ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА , УЛИЦИ И РЕГУЛИРАЊЕ

 НА РЕЖИМ НА СООБРАЌАЈОТ

1. ВОВЕД
Со оваа Подпрограма се уредува:

 ¿ Извори на финансирање на подпрограмата
 ¿ Пресметување на трошоците за одржување и заштита на локалните патишта и улици заедно 
со тротоари и пешaчки патеки

 ¿ Динамика на извршување на подпрограмата
 ¿ Преодни и завршни одредби

2. ИЗВОРИ И ФИНАНСИРАЊЕ НА ПОДПРОГРАМАТА
Подпрограмата Ј60 (одржување и заштита на локалните патишта и улици на подрачјето на Општина 
Кисела Вода) ќе се финансира од Буџетот на Општината Кисела Вода за 2013 година

3. ТРОШОЦИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПОДПРОГРАМАТА

Расходи за реализација, според намената и по поединечни видови на елементи се:

Категорија ставка Подставка Опис на ставка Износ во 
денари

42 Стоки и услуги 2.000.000,00
424 Поправки и тековно одржување 2.000.000,00

424320 Одржување на улици и патишта 1.800.000,00
48 Капитални расходи    200.000,00

482 Други градежни работи    200.000,00
482940 Надзор на изградба    200.000,00

 
* Образлoжение на потставката 424320 – Одржување на улици и патишта
Согласно Законот за јавни патишта (член 58), Општината издвојува средства за одржување и заштита 
на локалните патишта и улици, и регулирање на режимот на сообраќај, и тоа:

 ¿ Санација на постојна хоризонтална и вертикална сообраќајна сигнализација
Предвидени средства 300.000,00 ден.
 ¿ Чистење снег и мраз од коловозите, посипување на коловоз со сол или абразивни средства во 
осојничавите места, мостовите, делници со поголеми наклони на патот како и на други места 
во случај на појава на мраз на коловозот на територија на општина Кисела Вода

Предвидени средства 1.500.000,00 ден.

4. ДИНАМИКА НА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПОДПРОГРАМАТА
Динамиката на извршување ќе зависи од временските услови во зимскиот период и од приливот на 
финансиски средства..

5. ПРЕОДНИ ОДРЕДБИ
Реализацијата на подпрограмата ја врши Градоначалникот на Општина Кисела Вода преку Секторот 
за комунални работи, инфраструктура, сообраќај и заштита на животната срединa.
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ПО Д П Р О Г Р А М А
( J70 )

ОДРЖУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО

1. ВОВЕД
Со оваа Подпрограма се уредува:

 ¿ Извори на финансирање на подпрограмата
 ¿ Пресметување на трошоците за одржување и користење на паркови и зеленило
 ¿ Динамика на извршување на подпрограмата
 ¿ Преодни и завршни одредби

2. ИЗВОРИ И ФИНАНСИРАЊЕ НА ПОДПРОГРАМАТА
Подпрограмата Ј70 (одржување и користење на паркови и зеленило на подрачјето на Општина Кисела 
Вода) ќе се финансира од буџетот на Општината Кисела Вода за 2013 година.

3. ТРОШОЦИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПОДПРОГРАМАТА
Расходи за реализација, според намената и по поединечни видови на елементи се:

Категорија Ставка Подставка Опис на ставка Износ во денари
42 Стоки и Услуги 4. 000.000, 00

424 Поправки и тековно одржување 4, 000.000, 00

424590 Одржување на други зелени 
површини   2.500.000, 00

424510 Одржување на зелени површини 
околу згради   1.500.000, 00

* Образложение на потставките 424510 и 424590
Општината обезбедува средства за одржување на постоечките паркови како и новозиградените , а 
исто така и за обновување на зеленилото на територија на Општина Кисела Вода.

 ¿ Зелени површини околу зградите
 ¿ Паркови на подрачјето на Општина Кисела Вода
 ¿ Сечење на стари дрва и гранки
 ¿ Одржување на цветни алеи

4. ДИНАМИКА НА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПОДПРОГРАМАТА
Динамиката на извршување ќе зависи од приливот на средствата во Буџетот на Општината Кисела 
Вода за 2013 година.

5. ПРЕОДНИ ОДРЕДБИ
Реализацијата на подпрограмата ја врши Градоначалникот на Општина Кисела Вода преку Секторот 
за комунални работи, инфраструктура, сообраќај и заштита на животната срединa.
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П О Д П Р О Г Р А М А

( J80 )
ДРУГИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ

1. ВОВЕД
Со оваа Подпрограма се уредува:

• Извори на финансирање на подпрограмата
• Пресметување на трошоците за други комунални услуги
• Динамика на извршување на подпрограмата
• Преодни и завршни одредби

2. ИЗВОРИ И ФИНАНСИРАЊЕ НА ПОДПРОГРАМАТА
Подпрограмата Ј80 (други комунални услуги на подрачјето на Општина Кисела Вода) ќе се финансира 
од буџетот на Општината Кисела Вода за 2013 година

3. ТРОШОЦИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПОДПРОГРАМАТА
Расходи за реализација, според намената и по поединечни видови на елементи се:

Категорија Ставка Подставка Опис на ставка Износ во денари
42 Стоки и Услуги 15.600.000,00

424 Поправки и тековно одржување 300.000, 00

424230 Дезинфекција, дезинсекција и 
дератизација 300.000, 00

425 Договорни услуги
425940 Рушење на објекти

426 Други тековни расходи
426990 Други оперативни расходи 15.300.000,00

48 Капитални расходи
482 Други градежни работи

482940 Надзор над изградба

* Образлoжение на подставките 424230
Со оваа подставка, Општината обезбедува средства за дезинфекција и дератизација. Во претходните 
години дератизацијата се врши со спроведување на групна јавна набавка организирана од градот 
Скопје, а како носител на набавката е општина Ѓорче Петров. Општина Кисела Вода зема учество.
* Образлoжение на подставките 425940
Со оваа подставка, Општината обезбедува средства за рушење на објекти кои се бесправно изградени 
и не се во согласност со постоечкиот ДУП.
* Образлoжение на подставките 426990
Со оваа подпрограма, Општината обезбедува средства за :

- одстранување  на хаварисани возила, непрописно паркирани возила и приклучни средства  - 
300.000,00 ден.

- собирање и депонирање на комунален и друг отпад -  8.000.000,00 ден.
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Собирање и транспортирање на комунален отпад и други видови на неопасен и инертен отпад 
по што се подразбира собирање,селектирање, транспортирање и депонирање на уредени 
депонии.

- чистење на канали ( Усјански канал, канал во потстаница,  црн канал, канал во Пржино и др. 
канали во ОКВ).  -  6.000.000,00 ден.

- Чистење на инфраструктурни системи -  500.000,00 ден.
- Реализација на потребни мерки за отсранување на непријатниот мирис од градска канализациона 

система и миење на сервисни и станбени улици во општина Кисела Вода-   500.000,00 ден.

4. ДИНАМИКА НА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПОДПРОГРАМАТА
Динамиката на извршување на подставката 424230 ќе се одвива во пролетниот и есенскиот период 
додека динамиката на подставката 426990 и 425940 ќе зависи од приливот на средства во Буџетот на 
Општината.

5. ПРЕОДНИ ОДРЕДБИ
Реализацијата на подпрограмата ја врши Градоначалникот на Општина Кисела Вода преку Секторот 
за комунални работи, инфраструктура, сообраќај и заштита на животната срединa.
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П Р О Г Р А М А
( JA0 )

ИЗГРАДБА НА ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ

1. ВОВЕД
Со оваа Подпрограма се уредува:
Извори на финансирање на подпрограмата
Пресметување на трошоците за изградба на јавно осветлување
Динамика на извршување на подпрограмата
Преодни и завршни одредби

2. ИЗВОРИ И ФИНАНСИРАЊЕ НА ПОДПРОГРАМАТА
Подпрограмата ЈА0 (Изградба на јавно осветлување на подрачјето на Општина Кисела Вода) ќе се 
финансира од буџетот на Општината Кисела Вода за 2013 година

3. ТРОШОЦИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПОДПРОГРАМАТА
Расходи за реализација, според намената и по поединечни видови на елементи се:

Категорија Ставка Подставка Опис на ставка Износ во денари

48 Капитални Расходи 16.600.000, 00

482 Други градежни објекти 16.600.000, 00

482910 Подготвување на проекти, 
дизајн и други објекти      300.000, 00

482920 Изградба на други објекти 16.000.000, 00

48 Капитални расходи      300.000, 00

482 Други градежни објекти      300.000, 00

482940 Надзор над изградбата      300.000, 00

* Образлoжение на подпрограмата 482910
Општината обезбедува средства за изработка на проекти врз основа на кои ќе се врши изградба на 
нови линии за јавно осветлување на сервисни и станбени улици кои се во надлежност на Општината.
* Образлoжение на подпрограмата 482920
Општината обезбедува средства за изградба на нови линии за јавно осветлување на територија на 
општината.
Изградба на нови линии за јавно осветлување:

Нас.Припор  
Сава Ковачевиќ крак 24, Сава Ковачевиќ крак 26, Сава Ковачевиќ крак 28, краците на Сава Ковачевиќ 
крак 14, Сава Ковачевиќ крак22, игралиштето на Теферич      
              
Село.Усје 
Нова линија до гробиштата, промена на трансформаторот за напојување
     
Нас.Каменик 
Ул.Првомајска бр34(краци) и др.       
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Нас. 11 Октомври (бараки)
Ул.С.Гулапчев, краци на Првомајска, Димитар Мирасчиев, Ефтим Спространов, Добромир Хрс, 
Кумановска, Лазар Димитров, Петар Драпшин, Браќа Грим

Нас. 11 Октомври (тврда градба)
Ул.Пушкинова, Народни Херои, Сава Ковачевиќ, Петар Дељан, Ѓорѓи Сугаре, Михаил Чаков, Никола 
Добровиќ, Вера Јоциќ, Тодор Паница, Првомајска 1
   
Нас. Пржино
Милан Мијалковиќ, Кавалска, Пржино, Зеленгора, Благоја Гојан, Пандо Кљашев, Мегленска  Мариовска 
, Кочанска, Пеју Јаворов, Рилски Конгрес
        
Нас. Црниче 
Наум Охридски, Банско, Востаничка, Рилски Конгрес, Кратовска, Црниче, Христо Узунов, Церска, 
Серска, Партение Зографски, Чедомир Кантарџиев  

Нас. Бирарија 
Ул.Бихачка, Томе Арсовски, Фредерик Шопен, Димо Х. Димов 

Нас.Цветан Димов
 Марко Цепенков, ул.365, десна страна на улица 553, Есенинова, Драга Стојанова, Улоф Палме, 
Никола Добровиќ, краци на ул. Вера Јоциќ, Тоне Томшиќ, правецот од ул.Мишко Михајловски кон 
ул.Огњан Прица
   
Нас.Пинтија
Ул.Јабланица, Првомајска, , 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, и Саса(2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 
24, 26, 28, 30 и 32)
   
Нас. Драчево
Ул.Ваташа(кај пицерија Коко), ул.Волтерова, ул.Димитрие Чуповски, Парк на бранителите, 
ул.Марлигоска

Село.Драчево
Ул.Драчевска 175, ул.Речиште, ул.Нагоричанска, ул.Ратко Митровиќ180, ул.Ратко Митровиќ 2, ул.Ратко 
Митровиќ 23, ул.Шиндаровска, МЗ објект, 

Нас.Подстаница
Ул.Сердарот(краци), спортско и детско игралиште

Вкупно: 16.000.000, 00

4. ДИНАМИКА НА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПОДПРОГРАМАТА
Динамиката на извршување ќе зависи од приливот на средствата во буџетот на Општината Кисела 
Вода за 2013 година, како и од наплатата на таксата за јавно осветлување.

5. ПРЕОДНИ ОДРЕДБИ
Реализацијата на подпрограмата ја врши Градоначалникот на Општина Кисела Вода преку Секторот 
за комунални работи, инфраструктура, сообраќај и заштита на животната срединa.
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П О Д П Р О Г Р А М А

( JД0 )

ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛНИТЕ ПАТИШТА И УЛИЦИ

1. ВОВЕД
Со оваа Подпрограма се уредува:

• Извори на финансирање на подпрограмата
• Пресметување на трошоците за изградба и реконструкција на локалните патишта и улици
• Динамика на извршување на подпрограмата
• Преодни и завршни одредби

2. ИЗВОРИ И ФИНАНСИРАЊЕ НА ПОДПРОГРАМАТА
• Подпрограмата ЈД0 (Изградба и реконструкција на локалните патишта и улицици на подрачјето 

на Општина Кисела Вода) се финансира од средствата (капитални трансфери) од Агенција 
за Државни Патишта согласно Законот за Јавни Патишта, како и од дополнително издвоени 
средства од Буџетот на Општината Кисела Вода за 2013 година.

3. ТРОШОЦИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПОДПРОГРАМАТА

Расходи за реализација, според намената и по поединечни видови на елементи се:

Категорија Ставка Подставка Опис на ставка Износ во денари
48 Капитални расходи 196.400.000,00

482 Други градежни работи

482110 Подготвување на проекти, 
вршење на стручна ревизија       700.000,00

482120 Изградба на улици и патишта   70.000.000,00

482130 Реконструкција на улици и 
патишта   40.000.000,00

482210 Подготвување на проекти и 
дизајн на мостови        200.000,00

482920 Изградба на други објекти    44.000.000,00

482220 Реконструкција и изградба на 
мостови    15.500.000,00

482930 Реконструкција и изградба на 
други објекти    23.500.000,00

482940 Надзор над градбата      2.500.000,00

* Образложение на подпрограмата
Капиталните расходи на оваа подпрограма се однесуваат на изградбата и реконструирањето на 
локалните патишта согласно Законот за Јавни Патишта, изградба на пешачки патеки и тротоари, 
спортски игралишта, потпорни ѕидови, мостови и др. објекти
* подставка 482110
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Со оваа подставка се предвидува подготвување на проекти за новопроектирани улици кои ќе се градат 
на територија на Општина Кисела Вода: Бабин дол ( Припор), Зеленгора 1, Зеленгора 3, пробивање на 
ул.Димо Хаџи Димов до Сава Ковачевиќ(стара последна 24) 700.000,00 ден.

*подставка 482120
Со оваа подставка се предвидува изградба на новопроектирани улици на територија на Општина 
Кисела Вода согласно Дуп-овите и за кои има одобрена техничка документација: Есенинова, Бабин 
дол ( Припор), ул.Зеленгора1, ул.Зеленгора 3, Маркова Стапалка, пробивање на ул.Димо Хаџи Димов 
до Сава Ковачевиќ (стара последна 24) , Новопроектирана 5 (Цветан Димов), проширување на крак 
на ул.Вера Јоциќ,  новопроектирана 2 во комплекс Стаклара, Проширување на ул.Киро Фетак пред 
мостот, Првомајска 1(технички преглед), нова сообраќајница 14 декември и поврзување со бул. Борис 
Трајковски,  спој ул.14 Декември и ул.Димо Х. Димов,  и други согласно изготвените и одобрени проекти.  
70.000.000,00 ден
*подставка 482130
Реконструкција на улици и патишта:

• нас.Пржино
ул. Благоја Гојан, Пржино, Црниче, Полог,  Милан Мијалковиќ , Пандо Кљашев, Кавалска, 
крак на Мариовска и др

• нас.Црниче
ул.Востаничка крак, патека помеѓу Неврокопска и Чедомир  Кантарџиев,  Банско1, 
Жванска, Баница, Христо Узунов, Рилски Конгрес, Серска, Чедомир Кантарџиев, 
Партение Зографски и др.

• нас. Бирарија
ул. Боро Канчевски, 474, Томе Арсовски, Фредерик Шопен и др.

• нас. Цветан Димов 
Жил Верн, Дичо Петров, Вера Јоциќ, Ѓорѓи Димитров, Јордан Филиповски, Мишко 
Михајловски, Божидар Аџија, Марко Цепенков, Никола Добровиќ, Доситеј Обрадовиќ, 
Стојан Стојановски, и др.

• нас.11 Октомври (згради)
ул.Пушкинова, Ѓорѓи Сугаре, Михаил Чаков, Петар Дељан, и др

• нас.11 Октомври (бараки)
ул.Лазар Димитров, Лав Толстој, Добромир Хрс, улиците што ги поврзува Првомајска 4, 
8 и 10, Петар Драпшин, Кумановска, Браќа Грим, Ефтим Спространов, асфалтирање на 
простор помеѓу гаражи и др

• нас.Кисела Вода
ул. Сава Ковачевиќ 51б – 56а, , Франк Манинг, Марко Орешковиќ, Сава Ковачевиќ крак 
6, крак 8, крак 9, крак 11 и др

• нас. Припор
ул.Сава Ковачевиќ 24/42, 14/36, 14/102а, 22/39, 95, 14/99, 14/85, 14/81, 14/146, 14/95, 
192, крак 30,Сава Ковачевиќ 4, и др.
нас.Пинтија
Ул.Јабланица, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440 и Саса(2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 
26, 28, 30 и 32) 

• нас.Усје и Стаклара - Каменик 
ул.5, 3, 4, 22, 26 и 1, Првомајска  34, краци од улица Првомајска.

• Нас.Драчево 
ул. Ратко Митровиќ крак 13, Ратко Митровиќ 2,  Киро Фетак крак 2,  Методија Патчев 
према улица Герника 2, Румена Хаџипанзова, реконструкција на патен правец Драчево-
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Горно Лисиче, и др
 С.Драчево 
ул. Речиште, Нагоричанска крак 1, реконструкција на Нагоричанска,  краци, Ратко 
Митровиќ крак 1, Ратко Митровиќ 23, Сердарот со краците и др.

• нас.Подстаница 
ул.Сердарот б.б потег од МЗ до полскиот пат за Долно Лисиче, Сердарот 14 и Сердарот 
бб и др.

• И други сервисни и станбени улици на територија на Општина Кисела Вода
• Вкупно предвидени средства  40.000.000,00 ден.

*подставка 482920
Пешачки патеки и улици поплочени со бехатон:

• Зад училиште Златен Сремац до спој со Киро Крстевски, тротоар на ул.Ѓорѓи Димитров од 
десната страна, тротоар на ул.Петар Драпшин, тротоар на ул.Мишко Михајловски, тротар на 
ул.Жил Верн, тротоари на ул.14 Декември, тротоар на ул.Ѓорѓи Димитров, ул.Сава Ковачевиќ 
крак (новопроектирана), тротоар на ул.Иван Козаров, тротоари на ул.Жарко Зрењанин, 
пешачки патеки низ парковите на општината и други сервисни и станбени улици на територија 
на Општина Кисела Вода   25.000.000,00 ден.

Спортски игралишта:
Реконструкција на стари и изградба на нови игралишта:
Чедомир Кантарџиев, Н.Охридски, Томе Арсовски, нас.Црниче, нас.Цветан Димов, нас. Припор, нас.
Пинтија, нас.11 Октомври, Усје и во други сервисни и станбени улици  на територија на Општина 
Кисела Вода. 15.000.000,00 ден.

• изградба  на пазари и нивно одржување на локации; позади Тинекс во УЗ 11 Октомври тврда 
градба    -   4.000.000,00 ден.

*подставка  482220
Изградба и реконструкција на мостови:

• Санација на мостот на усјански канал во населба Усје, 6.000.000,00 ден.
• Санација на мостот на ул. Киро Фетак 8.000.000,00 ден.
• Поставување на ограда на двата моста над каналот кај Подстаница 1.000.000,00 ден.
• Поставување на одбојници на мостот на Мала Рада 500.000,00 ден.

*подставка  482930
Реконструкција и изградба на други објекти:

• Изградба на потпорни ѕидови 
• Потпорен ѕид на ул.Сава Ковачевиќ 15       4.000.000,00 ден.
• Потпорен ѕид на ул.Мегленска од бр.26-40 4.000.000,00 ден.
• Потпорен ѕид на патот кон Теферич            2.500.000,00 ден.
• Потпорен ѕид ул. Сава Ковачевиќ крак 7   10.000.000,00 ден.
• Потпорен ѕид на ул.Сава Ковачевиќ 254( Новопроектирана) 3.000.000,00 ден.

4. ДИНАМИКА НА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПОДПРОГРАМАТА
Динамиката на извршување ќе зависи од приливот на средствата во буџетот.
5. ПРЕОДНИ ОДРЕДБИ
Реализацијата на подпрограмата ја врши Градоначалникот на Општина Кисела Вода преку Секторот 
за комунални работи, инфраструктура, сообраќај и заштита на животната срединa .
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П О Д П Р О Г Р А М А
( JЕ0 )

ИЗГРАДБА НА ПРОСТОР ЗА ПАРКИРАЊЕ

1. ВОВЕД
Со оваа Подпрограма се уредува:

• Извори на финансирање на подпрограмата
• Пресметување на трошоците за изградба на простор за паркирање
• Динамика на извршување на подпрограмата
• Преодни и завршни одредби

2. ИЗВОРИ И ФИНАНСИРАЊЕ НА ПОДПРОГРАМАТА
• Подпрограмата ЈЕ0 (Изградба на простор за паркирање на подрачјето на Општина Кисела 

Вода) ќе се финансира од средствата од Буџетот на Општината Кисела Вода за 2013 година.

3. ТРОШОЦИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПОДПРОГРАМАТА
Расходи за реализација, според намената и по поединечни видови на елементи се:

Категорија Ставка Подставка Опис на ставка Износ во денари
48 Капитални расходи 25.600.000,00

482 Други градежни објекти 25.600.000,00

482910 Подготвување на проекти,  
вршење на стручна ревизија 300.000,00

482920 Изградба на други објекти 20.000.000,00
482930 Реконструкција на други објекти 5.000.000,00
482940 Надзор над градбата 300.000,00

* Образлoжение на подпрограмата
Со оваа подпрограма Општината Кисела Вода обезбедува средства за изградба и проектирање на 
нови простори за паркирање во урбаните средини а со цел растеретување на улиците и обезбедување 
подобар и побезбеден режим на сообраќајот.

Изградба и реконструкција на простор за паркирање:
• Петар Дељан пред општината- поставување на монтажна катна гаража, Ѓорѓи 

Димитров, Иван Козаров, Божидар Аџија пред студентскиот дом и покрај оградата 
на економското училиште, Пушкинова и Никола Добровиќ, паркинг во Расадник пред 
базенот- поставување на монтажна катна гаража, ул.Локов, Вера Јоциќ 16, Димо Хаџи 
Димов(позади Макси Де) и други сервисни и станбени улици на територија на Општина 
Кисела Вода . 25.000.000,00 ден

4. ДИНАМИКА НА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПОДПРОГРАМАТА
Динамиката на извршување ќе зависи од приливот на средствата во Буџетот на Општината Кисела 
Вода за 2013 година.

5. ПРЕОДНИ ОДРЕДБИ
Реализацијата на подпрограмата ја врши Градоначалникот на Општина Кисела Вода преку Секторот 
за комунални работи, инфраструктура, сообраќај и заштита на животната срединa.
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П О Д П Р О Г Р А М А
( JФ0 )

ИЗГРАДБА НА СООБРАЌАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА

1. ВОВЕД
Со оваа Подпрограма се уредува:

• Извори на финансирање на подпрограмата
• Пресметување на трошоците за изградба на сообраќајна сигнализација
• Динамика на извршување на подпрограмата
• Преодни и завршни одредби

2. ИЗВОРИ И ФИНАНСИРАЊЕ НА ПОДПРОГРАМАТА
• Подпрограмата ЈФ0 (Изградба на сообраќајна сигнализација на подрачјето на Општина Кисела 

Вода) ќе се финансира од средствата од Буџетот на Општината Кисела Вода за 2013 година.

3. ТРОШОЦИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПОДПРОГРАМАТА
Расходи за реализација, според намената и по поединечни видови на елементи се:

Категорија Ставка Подставка Опис на ставка Износ во денари
48 Капитални расходи 2.600.000,00

482 Други градежни објекти 2.600.000,00
482910 Подготвување на сообраќаен проект 500.000,00
482920 Изградба на други објекти 2.000.000,00
482940 Надзор над градбата 100.000,00

* Образложение на подпрограмата 482920
Оваа подпрограма е целосно во согласност со Законот за Јавни патишта со кој се предвидува 
поставување и замена на сообраќајни знаци и заштитна опрема на локалните патишта и улици, 
односно поставување на хоризонтална и вертикална сигнализација. 2.000.000,00 ден.

4. ДИНАМИКА НА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПОДПРОГРАМАТА
Динамиката на извршување ќе зависи од приливот на средствата во буџетот на Општината Кисела 
Вода.

5. ПРЕОДНИ ОДРЕДБИ
Реализацијата на подпрограмата ја врши Градоначалникот на Општина Кисела Вода преку Секторот 
за комунални работи, инфраструктура, сообраќај и заштита на животна средина.
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П О Д П Р О Г Р А М А
( JГ0 )

ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ

1. ВОВЕД
Со оваа Подпрограма се уредува:

• Извори на финансирање на подпрограмата
• Пресметување на трошоците за изградба на системи за водоснабдување
• Динамика на извршување на подпрограмата
• Преодни и завршни одредби

2. ИЗВОРИ И ФИНАНСИРАЊЕ НА ПОДПРОГРАМАТА
• Подпрограмата ЈГ0 (Изградба на водоснабдителни системи) на подрачјето на Општина Кисела 

Вода ќе се финансира од средствата од Буџетот на Општината Кисела Вода за 2013 година.
3. ТРОШОЦИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПОДПРОГРАМАТА
Расходи за реализација, според намената и по поединечни видови на елементи се:

Категорија Ставка Подставка Опис на ставка Износ во денари
48 Капитални расходи 21.800.000,00

482 Други градежни објекти 21.800.000,00

482910 Подготвување на проекти, 
вршење стручна ревизија 1.500.000,00

482720 Реконструкција и изградба на 
капацитети за водоснабдување 20.000.000,00

482940 Надзор над градбата 300.000,00

* Образлoжение на подпрограмата
Со оваа подпрограма, Општината Кисела Вода обезбедува средства за изградба и проектирање на 
нови систем за водоснабдување 
*подставка 482910
Со оваа подставка се предвидува подготвување на проекти за нови системи за водоснабдување кои 
ќе се градат на територија на Општина Кисела Вода: Бабин дол ( Припор), Зеленгора 1, Зеленгора 3, 
пробивање на ул.Димо Хаџи Димов до Сава Ковачевиќ(стара последна 24),
Водоснабдување на делот меѓу Каменик и Пинтија, Водоснабдување на нас. Каменик   1.500.000,00 
ден.
*подставка 482720
Реконструкција и изградба на капацитети за водоснабдување:

• С.Усје довршување
• Изведба на водоводна мрежа по ул.Првомајска 1( технички преглед)
• Продолжување на водоснабдителен систем во месноста Порупи
• и други сервисни и станбени улици на територија на Општина Кисела Вода.

 Вкупно 20.000.000,00 ден.
4. ДИНАМИКА НА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПОДПРОГРАМАТА
Целосна имплементација на проектот ќе започне по изборот на најповолен изведувач, и ќе трае во 
временски период кој ќе биде утврден во договорот за изградба на водоводот. 
5. ПРЕОДНИ ОДРЕДБИ
Реализацијата на подпрограмата ја врши Градоначалникот на Општина Кисела Вода преку Секторот 
за комунални работи, инфраструктура, сообраќај и заштита на животната срединa.
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П О Д П Р О Г Р А М А
( JИ0 )

ИЗГРАДБА НА СИСТЕМ ЗА ОДВЕДУВАЊЕ И ТРЕТМАН НА ОТПАДНИТЕ ВОДИ

1. ВОВЕД

Со оваа Подпрограма се уредува:
• Извори на финансирање на подпрограмата
• Пресметување на трошоците за изградба на систем за одведување и третман на отпадните 

води
• Динамика на извршување на подпрограмата
• Преодни и завршни одредби.

2. ИЗВОРИ И ФИНАНСИРАЊЕ НА ПОДПРОГРАМАТА

• Согласно законот за снабдување со вода за пиење и одведување на урбаните отпадни води, 
Општината издвојува каптални расходи за оваа подпрограмата кои се однесуваат на изградба, 
реконструкција и доградба на водоводни мрежи, канализационен систем, атмосферска 
канализација и регулација на водотеци. Во оваа подпрограма не влегува изградбата што 
произлегува од договорените обврски за уредување на градежното земјиште што се однесува 
за изградба на објекти на инфраструктурата, заради обезбедување на непречен пристап до 
градежната парцела. Во оваа подпрограма Општината учествува со 100 % вложување на 
средства во делови каде нема инфраструктура.

3. ТРОШОЦИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПОДПРОГРАМАТА
Расходи за реализација, според намената и по поединечни видови на елементи се:

Категорија Ставка Подставка Опис на ставка Износ во денари
48 Капитални расходи 44.000.000,00

482 Други градежни објекти 44.000.000,00
482110 Подготвување на проекти 3.000.000,00

482920 Реконструкција и изградба на 
објекти 40.000.000,00

482940 Надзор над градбата 1.000.000,00

* Образлoжение на подпрограмата
*подставка 482110
Со оваа подставка се предвидува подготвување на проекти за фекален и атмосферски канализационен 
систем кои ќе се градат на територија на Општина Кисела Вода: Бабин дол ( Припор), Зеленгора 1, 
Зеленгора 3, пробивање на ул.Димо Хаџи Димов до Сава Ковачевиќ(стара последна 24), Ратко Митровиќ 
23, фекален систем што ги опфаќа улиците Жил Верн, Јордан Филиповски, Стојан Стојановски и Трпе 
Петревски, Жванска, Физибилити студија за прифаќање на фекални води од Припор  кон колекторот 
на Бул. Србија 3.000.000,00 ден.
*подставка 482920
ФЕКАЛНИ КАНАЛИЗАЦИОНИ СИСТЕМИ

• М.З Градинар, Жванска, Баница, Наум Охридски, Христо Узунов, Партение Зографски, Козјак, 
довршување на фекалната мрежа во Расадник, Првомајска 1, Сердарот  и други сервисни и 
станбени улици на територија на Општина Кисела Вода. 20.000.000,00 ден.
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АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИОНИ СИСТЕМИ
• ул.Малешевска, Славка Димкова, Коперникова, Ужичка република, Китка, 

Новопроектирани улици Расадник, Ѓорѓи Димитров, Локов, Првомајска 1, ул. Жарко 
Зрењанин и други сервисни и станбени улици на територија на Општина Кисела Вода. 
10.000.000,00 ден

РЕГУЛАЦИОНИ СИСТЕМИ
• Уредување на коритото на Усјанскиот Канал, 10.000.000,00 ден

4. ДИНАМИКА НА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПОДПРОГРАМАТА
Динамиката на извршување ќе зависи од приливот на средствата во Буџетот на Општината Кисела 
Вода за 2013 година.

5. ПРЕОДНИ ОДРЕДБИ
Реализацијата на подпрограмата ја врши Градоначалникот на Општина Кисела Вода преку Секторот 
за комунални работи, инфраструктура, сообраќај и заштита на животната срединa.
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П О Д П Р О Г Р А М А
( JМ0 )

ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО

1. ВОВЕД
Со оваа Подпрограма се уредува:

• Извори на финансирање на подпрограмата
• Пресметување на трошоците за изградба на паркови и зеленило
• Динамика на извршување на подпрограмата
• Преодни и завршни одредби

2. ИЗВОРИ И ФИНАНСИРАЊЕ НА ПОДПРОГРАМАТА
• Општината обезбедува капитални средства за подигање и изградба на нови паркови и зелени 

површини, како и изградба на хидрантска мрежа во истите од Буџетот на Општината Кисела 
Вода за 2013 година.

3. ТРОШОЦИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПОДПРОГРАМАТА
Расходи за реализација, според намената и по поединечни видови на елементи се:

Категорија Ставка Подставка Опис на ставка Износ во денари
48 Капитални Расходи 15.700.000, 00

482 Други градежни објекти 15.500.000, 00

482910 Подготвување на проекти, дизајн 
и други објекти      500.000, 00

482920 Изградба на други објекти 15.000.000, 00
48 Капитални расходи    200.000, 00

482 Други градежни објекти    200.000, 00
482940 Надзор над изградбата    200.000, 00

* Образлoжение на подпрограмата 
Со оваа подпрограма, Општината предлага изградба на нови зелени површини почитувајќи ја 
програмата за чиста и здрава средина.

* Подставка 482920
Реконструкција и изградба на зеленило и паркови, хортикултурно уредување:

• Ѓорги Сугаре (околу трафостаница), позади Топланата во 11 Октомври тврда градба,  
зелен појас во продолжение на ул.Петар Дељан према пругите,  зеленило пред 
згради на ул.Сава Ковачевиќ пред зграда 62, нас. Расадник, Пинтија, Вера Јоциќ, 
Ѓорѓи Димитров,  парк во н.Драчево, парк на ул.Драчевска во с.Драчево, парк 
на ул.Наум Охридски бр.6 и други сервисни и станбени улици на територија на 
Општина Кисела Вода. 

•            Ул.Божидар Аџија, кули Расадник зграда бр.3 и бр.2,ул.Локов бр.26-2/22,ул., 11 
Октомври -бараки ул.Лазар Димитров, Ѓорги Сугаре (околу трафостаница), Пинтија 
на ул.Саса 6, Вера Јоциќ бр.10,12,14, нас.11 Октомври -бараки, 11 Октомври –
згради реконструкција на зеленило кај пункт на паркови изеленило,ул.Никола 
Добровиќ,ул.Иван Козаров позади економско – реконструкција на зеленило,Усје 
парк 100м2 до игралиштето за деца,с.Драчево спроти воденицата,с.Драчево до 
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црква св.”Спас”,нас.Драчево парк кај поштата - реконструкција на зеленило по 
изградба на фонтана и споменик на бранители и други сервисни и станбени 
улици на територија на Општина Кисела Вода. 

4. ДИНАМИКА НА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПОДПРОГРАМАТА
Динамиката на извршување ќе зависи од приливот на средствата во Буџетот на Општината Кисела 
Вода за 2013 година.

5. ПРЕОДНИ ОДРЕДБИ
Реализацијата на подпрограмата ја врши Градоначалникот на Општина Кисела Вода преку Секторот 
за комунални работи, инфраструктура, сообраќај и заштита на срединa.
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П О Д П Р О Г Р А М А
( JН0 )

УРБАНА ОПРЕМА

1. ВОВЕД
Со оваа Подпрограма се уредува:

• Извори на финансирање на подпрограмата
• Пресметување на трошоците за урбана опрема
• Динамика на извршување на подпрограмата
• Преодни и завршни одредби

2. ИЗВОРИ И ФИНАНСИРАЊЕ НА ПОДПРОГРАМАТА
• Општината обезбедува капитални средства за поставување на нова урбана опрема во веќе 

постоечките и новоизградените паркови, зелени површини, спортски и детски игралишта и на 
други локации. Овие средства се обезбедуваат од Буџетот на Општината Кисела Вода за 2013 
година.

• 

3. ТРОШОЦИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПОДПРОГРАМАТА
Расходи за реализација, според намената и по поединечни видови на елементи се:
Категорија Ставка Подставка Опис на ставка Износ во денари
48 Капитални расходи 17.850.000,00

480 Купување на мебел,опрема и 
др. 7.500.000,00

480190 Купување на друга опрема 7.500.000,00
482 Други градежни работи 10.350.000,00

482920 Изградба на други објекти 10.000.000,00
482940 Надзор над изградбата 350.000,00

* Образложение на подпрограмата 483292
Со оваа подпрограма, Општината предлага поставување на нова урбана опрема ( клупи и корпи за 
отпадоци), огласни табли, опрема за детски игралишта (лулашки, лизгалки, клацкалки и друго), опрема 
за спортски игралишта (стативи, кошови, мрежи и друго), поставување на чешми и фонтани за пиење 
вода.
Поставување на нови клупи, корпи за отпадоци, огласни табли, опрема за детски игралишта, 
опрема за спортски игралишта, чешми за пиење вода и друго се планира да се постави на 
следните локации:

• Во 14 месни заедници ке бидат поставени по 15 нови клупи и 8 нови корпи за отпадоци.
• Во зависност од Барањата на граѓаните ќе се постави урбана опрема и детски и спортски 

реквизити на следните локации:
-Ул.Сава Ковачевиќ  бр.47г-3г
-Ѓорѓи Димитров бр.23
-Лазар Димитров бр.34
-сите сервисни и станбени улици низ општината каде досега нема поставено
-во сите паркови каде има мал број на урбана опрема и детски реквизити
-во сите ЈДГ и ОУ во Општина Кисела Вода
-институции
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• Урбана опрема и детски реквизити ке се постават и во новопроектираните детски игралишта во 
МЗ Цветан Димов, МЗ Пржино, н.Драчево, Расадник-нови згради, с.Драчево (Дупки).

• Локации за поставување на чешми за пиење вода:
-Расадник нови згради, 2 чешми
-ул.Наум Охридски пред МЗ Црниче
-ул.Милан Мијалковиќ пред МЗ Пржино
-во с.Драчево кај Дупки
-во нас.Драчево на повеќе локации (3,4)
-низ МЗ Кисела Вода на повеќе локации (3,4)

* Образложение на потставките 482920
Општина Кисела Вода обезбедува средства за изградба на подземни контејнери за собирање на смет 
на 3 локации (Расадник, ул.Пушкинова и нас.Драчево).
Општина Кисела Вода обезбедува средства за купување на куќички-чуварници-кенови.(6 ком).

4. ДИНАМИКА НА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПОДПРОГРАМАТА
Динамиката на извршување ќе зависи од приливот на средствата во Буџетот на Општината Кисела 
Вода за 2013 година.

5. ПРЕОДНИ ОДРЕДБИ
Реализацијата на подпрограмата ја врши Градоначалникот на Општина Кисела Вода преку Секторот 
за комунални работи, инфраструктура, сообраќај и заштита на срединa.
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П О Д П Р О Г Р А М А
( JК0 )

ЈАВНА ЧИСТОТА-КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ

1. ВОВЕД
Со оваа Подпрограма се уредува:

• Извори на финансирање на подпрограмата
• Пресметување на трошоците за кен-чуварници
• Динамика на извршување на подпрограмата
• Преодни и завршни одредби

2. ИЗВОРИ И ФИНАНСИРАЊЕ НА ПОДПРОГРАМАТА
• Општината обезбедува средстава за купување и поставување на кенови-куќички или чуварници. 

Овие средства се обезбедуваат од Буџетот на Општината Кисела Вода за 2013 година.

3. ТРОШОЦИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПОДПРОГРАМАТА
Расходи за реализација, според намената и по поединечни видови на елементи се:

Категорија Ставка Подставка Опис на ставка Износ во денари
48 Капитални Расходи 1.100.000, 00

480 Купување на мебел, опрема и др. 1.000.000, 00
480190 Купување на друга опрема 1.000.000, 00

482 Други градежни објекти    100.000, 00
482940 Надзор над изградбата    100.000, 00

*Образложение на подставката 480190
Општината обезбедува средства за купување на кенови-чуварници. Во општина Кисела Вода во 
последните неколку години се изградија големи паркови, се изградија повеќенаменски спортски 
игралишта, се изградија детски игралишта, споменици и други објекти од капитално значење. Сето 
тоа нужно ја отвара потребата од ангажирање на чувари кои ќе се грижат за новоизградените објекти и 
паркови кои ги користат граѓаните на оваа општина. За да можат чуварите непречно да ја извршуваат 
својата функција, да бидат безбедни и згрижени во лоши временски услови се јави потреба од купување 
на куќички за истите. Тие ќе бидат поставени на соодветни локации достапни за граѓаните каде секој 
совесен граѓанин ќе може да пријави вандалско однесување, проблеми на терен и сл.

4. ДИНАМИКА НА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПОДПРОГРАМАТА
Динамиката на извршување ќе зависи од приливот на средствата во Буџетот на Општината Кисела 
Вода за 2013 година.

5. ПРЕОДНИ ОДРЕДБИ
Реализацијата на подпрограмата ја врши Градоначалникот на Општина Кисела Вода преку Секторот 
за комунални работи, инфраструктура, сообраќај и заштита на животната срединa.

.
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 Р Е К А П И Т У Л А Р
                                           ПРОГРАМА ( Ј ) КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ

Ј00 Одржување на урбана опрема                                       7.650.000,00
Ј30 Јавно осветлување 26.000.000,00
Ј40 Јавна чистота                                                                   8.960.000,00
Ј60 Одржување и заштита на локални патишта и улици    2.000.000,00
Ј70 Одржување и користење на паркови и зеленило         4.000.000,00
Ј80 Други комунални услуги              15.600.000,00
ЈА0 Изградба на јавно осветлување 16.600.000,00
ЈД0 Изградба и реконструкција на локални патишта и улици                                               196.000.000,00
ЈЕ0 Изградба на простор за паркирање                             25.600.000,00
ЈФ0 Изградба на сообраќајна сигнализација                       2.600.000,00
ЈГ0 Изградба на системи за водоснабдување                  21.800.000,00
ЈИ0 Изградба на системи за одведување и пречистување на отпадни 

води                                         44.000.000,00

ЈМ0 Паркови и зеленило /капитални расходи/                      15.700.000,00
ЈН0 Урбана опрема/капитални расходи/                                17.850.000,00
ЈК0 Јавна чистота – капитални трошоци 1.100.000,00

  ВКУПНО 405.860.000,00

Програмата (Ј) Комунални дејности на општина Кисела Вода за 2013 година стапува во сила со 
денот на донесувањето, ќе се објави во ,,Службен гласник на Општина Кисела Вода,, а ќе се применува 
од 01.01.2013 година.

 Број 07-8628/6                                                                                    ПРЕТСЕДАТЕЛ
   29 ноември 2012 година                                   на Советот на Oпштина Кисела Вода                
 С к о п ј е                                         Звонко Спасовски  с.р.
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 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 57 став 1  алинеа 3 од Статутот на Општина Кисела Вода 
(„Службен гласник на Град Скопје“ бр. 8/05 и „Службен гласник на Општина Кисела Вода“ бр. 13/06), 
Градоначалникот на Општина Кисела Вода, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување Програма Г - локален економски развој со 
Потпрограма ГАО – проекти за енергетска ефикасност

на Општина Кисела Вода за 2013 година

1.Се објавува Програмата Г - локален економски развој со Потпрограма ГАО – проекти за 
енергетска ефикасност на Општина Кисела Вода за 2013 година, донесена на седницата на Советот 
на Општина Кисела Вода, одржана на 29 ноември 2012 година.

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

    Број 08-8821/7               ГРАДОНАЧАЛНИК
30.11.2012 година                                  на Општина Кисела Вода
     С к о п ј е                         Марјан Ѓорчев с.р.  
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Врз основа на член 22 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен  Весник 
на РМ бр.5/02), член 15 став 1 точка 3 од Законот за Град Скопје (Службен весник на РМ бр. 55/04) 
и член 34 став 1 точка 8 од Статутот на Општина Кисела Вода (Службен гласник на Град скопје бр. 
8/05 i “Slu`ben glasnik na op{tina Kisela Voda” br.13/06), Советот на Општина Кисела Вода na Педесет и 
втората plenarna sednica odr`ana na  29 ноември  2012 godina, донесе

П Р О Г Р А М А

Г -  ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ СО

ПОТПРОГРАМА ГAО – ПРОЕКТИ ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

НА ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА ЗА 2013 ГОДИНА

СОДРЖИНА

1. Вовед

2. План на активности

3. Динамика на извршување на активностите во Програмата

4. Преодни и завршни одредби

1.ВОВЕД

Локалниот економски развој е процес преку кој локалните власти во соработка со јавниот, приватниот 
и невладиниот сектор градат подобри услови за развој на економијата и притоа создаваат можности 
за отварање на нови работни места. Со едена реченица Секторот за Локален Економски Развој треба 
да биде движечката сила во една општина, сектор кој директно или индиректно е поврзан со работата 
на сите останати сектори, се со цел подобрување на квалитетот на животот во општината. 

Сите активности кои Секторот за ЛЕР ќе ги превземе во иднина ќе бидат насочени кон создавање на 
позитивна претстава за општината кај меѓународните институции, деловните субјекти и граѓаните чии 
јавен сервис и претставува. 
Изработката на програма за локалниот економски развој претставува чекор кон промоција на 
одржлив развој кој покрај економскиот вклучува и социјален, образовен и културен развој. Со оглед 
на лимитираните финансиски средства на локалната самоуправа, потребно е рационализација и 
примена на ефикасни стратегии, а притоа овозможување за активно учество на заинтересираните 
страни во решавањето на проблемите. 

2.ПЛАН НА АКТИВНОСТИ (со опис на активноста и потребни финансиски средства за реализирање 
на истата)
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• Обука на вработените 
Средствата во износ од 120.000,00 денари планирани за реализација на активноста - обуки ќе бидат 
наменети за подобро и поквалитетно работење. Ова подразбира совладување на нови техники и 
технологии во начиот на работа, како и примена на нови веќе потврдени добри практики од земјата и 
пошироко. Обуките кои вработените ќе ги посетуваат ќе бидат внимателно селектирани и спроведени 
исклучиво од страна на релевантни институции.

Вкупно средства :120.000, - денари

• Печатење на промотивни материјали

Во текот  на 2013 година согласно потребите на Секторот за локален економски развој планирано е 
печатење на рекламен материјал, брошури, флаери, мапа за привлекување на инвестиции,печатење 
на стратешки документ и други промотивни материјали.

  Вкупно средства : 120.000,-денари

• Изготвување на Стратегија за локален економски развој на Општина Кисела Вода каде ќе 
се дефинираат правците за развој на општината во перид од 2013 до 2017 година. 

Стратегијата ќе биде изработена согласно потребите на локалниот економски развој на општината, 
процесите на децентрализација, Законот за рамномерен регионален развој, Националната Стартегија 
за регионален развој на Република Македонија, евроинтеграцијата на Република Македонија и 
можностите за користење на европските предпристапни фондови со цел усогласување на стандардите 
на заедницата.
За да се добие целосна слика за реалните потреби на општината во дефинирањето на стратешките и 
конкретните цели, програмите и ризиците, ќе се спроведат  работилници со сите релевантни чинители 
од разни сектори во општината (приватен, јавен, невладин) како и аналитичко синтетичкиот метод за 
дефинирање на правците на развој.  
За секоја стратешка област ќе биде дефинирана СВОТ анализа, визија, стратешка цел, конкретни 
цели и логичка рамка со програми, индикатори, верификатори и ризици. Профилот на општината, исто 
така, е составен дел од Стратегијата за локален економски развој на општина Кисела Вода. 

Вкупно средства : 300.000,-денари

• Организација на работилници, семинари и трибини

Организацијата на овој вид активности е за потребите на бизнис заедницата, невладиниот сектор или 
конктерни целни групи од нашата општина.  Целта на оваа активност е да се дефинираат насоките 
во кои општината, бизнис секторот и невладиниот сектор би можеле заеднички да делуваат во 
подобрување или решавање на одредени прашања. 

Вкупно средства: 60.000,-денари

• Проект ”Реконструкција на ул. Ратко Митровиќ со крак на истата улица и крак на ул. 
Речиште во рурано подрачје со должина до 1 км во с. Драчево ” - Одлука бр. 07-6450/18 
од 14.09.2012 година

Согласно Програмата на Агенцијата за финасиска подршка на руралниот развој за 2012 година со  
мерка 3.2 предвидено е 100 % финансирање на Општина Кисела Вода за имплементација на Проектот 
” Реконструкција на ул. Ратко Митровиќ со крак на истата улица и крак на ул. Речиште во рурано 
подрачје со должина до 1 км во с. Драчево ” .
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По целосна имплементација на проектот, доставување на барање за исплата и по доставување на 
документација со која ќе се потврди дека инвестицијата е завршена согласно Договорот, Агенцијата 
за финансиска подршка во земјоделството и руралниот развој на Република Македонија ќе изврши 
целосна рефундација на средствата.

Вкупно средства : 4.578.091,60-денари

• Подготовка на проекти во соработка со останатите сектори во општината 

Подготовката на проекти од разни области е дел од активностите на Секторот за локален економски 
развој. Проектите се подготвуваат во соработка со другите сектори во општината, а по однос на 
објавени јавни повици .
Согласно објавените јавни повици за аплицирање со предлог проекти, во најголем дел од случајте 
потребно е учество од страна општината и тоа со одреден процент на финансиски средства кои се 
доделуваат за реализација на проектот. Ваквите јавни повици не се однапред познати и поради тоа не 
постои можност за нивно детално образложување.

Вкупно средства : 1.000.000,-денари

• Општинска контрибуција за изградба на ОУ”Рајко Жинзифов”-Драчево
Во текот на 2013 година ќе се одвива реализацијата на проектот Изградба на нова училишна 
зграда за О.У. Рајко Жинзифив. Проектот е дел од билатералната соработка на Република 
Македонија со Народна Република Кина. Вкупната вредност на проектот е 32 милиони RMB, 
кои во целост се обезбедени од страна на Владата на Народна Република Кина.
Општина Кисела Вода која е краен корисник на оваа донација во својот буџет предвидува 
5.000.000,- денари кои би биле искористени доколку во текот на градбата се појават 
непредвидени, а во секоја смисла неопходни работи.

Вкупно средства : 5.000.000,-денари

• Реализација на програма за волонтирање
Програмата за волонтирање подразбира неколку чекори за нејзина реализација:
Изготвување на анализа за потребите на пазарот за работна сила во Општината Кисела Вода;
Изработка на Програма за волонтирање во рамките на приватниот сектор на територија на Општина 
Кисела Вода.
Трошоци за реализација на Програмата за волонтирање/трошоци за пат и храна (2 групи од по 10 
волонтери по максимум 2 месеци): 2 месеци х 20  х 3200, -

Вкупно средства: 128.000,-денари

• Консултантски услуги од надворешни лица
За изработка на соодветни стручни проекти дополнително ќе се ангажираат консултанти. Потребата 
од ангаширање на дополнителна консултантска помош може да се појави во следните подрачја:
Доставување на информации за тековни тендери, јавни огласи и јавни повици кои се од интерес 

на општината;
Консултантски услуги при изработка на проекти од интерес на општината;
Консултантски услуги при реализација и имплементација на проекти;
Консултантски услуги при подготовка и изработка на извештаи.
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Вкупно средства : 300. 000,-денари

• Меѓуопштинска соработка

Меѓуопштинската соработка е активност која во континуитет трае секоја година и за која не се потребни 
никакви средства од буџетот на општината. Се одвива на неколку нивоа, и тоа соработка на ниво на 
мини регион и соработка на ниво на Скопски  плански регион. Ваквиот вид на соработка, во однос 
на Скопскиот регион е пропишан со закон и како таков обврзувачки за сите општини во Република 
Македонија, додека соработката со општините Аеродром, Зелениково, Студеничани и Сопиште кои го 
формираат мини регионот може да придонесе за остварување на проекти од кои бенефит би имале 
сите овие општини. 

ПОТПРОГРАМА ГАО – ПРОЕКТИ ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

• Мерки за енергетска ефикасност

Енергетската ефикасност е активно решение за постигнување на заштеди на срества. Програмата 
за енергетска ефикасност на Општина Кисела Вода 2010-2014, усвоена од Советот на Општина 
Кисела Вода, претставува водич кој ги утврдува насоките во кои општината треба да се движи. Во 
таа насока во текот на 2013 година, ќе се реализираат следните активности: 
Вградување на опрема за централно (автоматско) регулирање и управување со локалните 

топлински станици во основните училишта и детските градинки со сопствени котли за греење.
Вкупно средства : 600.000,-денари

Вградување на соларен вакум инјекторски систем за припрема на топла санитарна вода во 
детските градинки.
Вкупно средства : 600.000,-денари

Енергетска контрола на котелите за греење. При тоа предвидено е чистење на котлелот, каналот 
и оџакот во топлинскиот систем на секој од следните објекти:

- О.У. Кузман Шапкарев
- О.У.Кузман Јосифовски Питу – подрачно училиште
- О.У. Климент Охридски
- О.У. Рајко Жинзифов  - подрачно училиште
- О.У. Круме Кепески – подрачно училиште
- Ј.Д.Г. 8-ми март – објект Пеперутка 
- Ј.Д.Г. 8-ми март – објект Пржино

 Вкупно средства : 1.050.000,-денари

3. ДИНАМИКА НА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Динамиката на извршување на Програмата ќе зависи од створените технички услови, како и приливот 
на средства во буџетот на Општина Кисела Вода.  
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4. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Реализацијата на Програмата ја врши Градоначалникот на Општина Кисела Вода и Секторот за 
Локален економски развој.  

Оваа Програма влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен гласник на Општина Кисела 
Вода,, а ќе се применува од 01.01.2013  година.

   

 Број 07-8628/7                                                                       ПРЕТСЕДАТЕЛ
29 ноември 2012 година                    на Советот на Oпштина Кисела Вода                
 С к о п ј е                          Звонко Спасовски с.р.
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 57 став 1  алинеа 3 од Статутот на Општина Кисела Вода 
(„Службен гласник на Град Скопје“ бр. 8/05 и „Службен гласник на Општина Кисела Вода“ бр. 13/06), 
Градоначалникот на Општина Кисела Вода, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување Програма за Месна самоуправа (Капитални расходи) – ДА0
Подпрограма за месна самоуправа (тековно оперативни расходи) – Д10

на Општина Кисела Вода за 2013 година

1.Се објавува Програмата за Месна самоуправа (Капитални расходи) – ДА0 Подпрограма за 
месна самоуправа (тековно оперативни расходи) – Д10 на Општина Кисела Вода за 2013 година, 
донесена на седницата на Советот на Општина Кисела Вода, одржана на 29 ноември 2012 година.

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

 Број 08-8821/8            ГРАДОНАЧАЛНИК
       30.11.2012 година                                          на Општина Кисела Вода
    С к о п ј е                       Марјан Ѓорчев  с.р.
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Врз основа на член 62 точка 1 од Законот за локална самоуправа (Службен  Весник на РМ 
бр.5/02), и член 34 став 1 точка 41 од Статутот на Општина Кисела Вода (“Службен гласник на Град 
Скопје” бр.8/2005 и “Службен гласник на Општина Кисела Вода бр.13/06), Советот на Општина Кисела 
Вода на Педесет и втората  пленарна седница одржана на 29 ноември 2012 година, донесе

 Програма за Месна самоуправа (Капитални расходи) – ДА0
Подпрограма за месна самоуправа (тековно оперативни расходи) – Д10

на Општина Кисела Вода за 2013 година

ВОВЕД

Граѓаните на Општина Кисела Вода ги разгледуваат и завземаат ставови за работите од 
непосредно и секојдневно значење од својот живот и работа преку облиците на месна самоуправа. 
Месната самоуправа во Општина Кисела Вода е организирана преку 14 урбани и месни заедници 
од кои урбаните се основани во градските подрачја а во населените места, месни заедници. Во 
организација на секторот за месна самоуправа и соработка со невладин сектор Градоначалникот на 
Општина Кисела Вода ги посетува урбаните и месните заедници на секое тромесечие или четири пати 
во годината, од каде што се црпат релевантни информации директно од граѓаните кои живеат во тој дел 
од Општината за сите проблеми со кои се соочуваат и се во доменот на одлучување на Општината и 
воедно се сумираат резултатите за договореното од претходната средба. На овие средби со граѓаните 
што се оддржуваат во објектите на урбаните и месните заедници како што може да се види погоре 
се континуирани низ целата година по дневен ред на истите се поставуваат најразлични прашања  
и се бара потреба од нивно решавање пред се за комуналната инфраструктура на соодветното 
подрачје,изградба и одржување на објекти од јавен интерес (водоводи,улици,културни домови,спортски 
објекти,паркови,детски игралишта и др), заштита на живоптната средина,покренување на иницијативи 
за уредување на просторот,организирање на културни,спортски и забавни манифестации и други 
работи од непосредно секојдневно значење за животот и работата на граѓаните.

Покрај редовните посети на урбаните и месните во 2013 година се предвидува одржување и 
на повеќе програмски активности во секоја месна-урбана заедница како и  активно вклучување  на 
НВО-граѓанските здруженија во активностите на општината и создавање на ефикасни механизми за 
взаемна соработка и за градење на партнерски однос за зголемувањето на влијанието на граѓанските 
организации во креирање на политиката на општината за нејзиниот развој. администација било тоа 
да е на терен или интерно. Во Март 2013 година  Секторот за месна самоуправа исто така активно 
ќе се вклучи во процесот на делење на решенијата за данок на имот преку референтите за месна 
самоуправа кои ќе бидат задолжени да ги поделат истите во своите месни-урбани заедници со што ќе 
се овозможи граѓаните навремено да ги добијат истите.

На почетокот на наредната година секторот за месна самоуправа исто така ќе ја организира и 
посетата на Бадниковите огнови во Општината, како и секоја година така и наредната Градоначалникот 
ќе ги посети бадниковите огнови во сите урбани и месни заедници.
      Покрај другото Секторот за месна самоуправа ќе учествува и дава логистичка подршка и за 
другите настани во организација на останатите Сектори во општината пред се во одбележувањето 
на денот на Општината, потоа одржување на манифестациите како (денови на Пушкин, денови на 
Шопен, Културно лето Три круши 2011, спортските манифестации и др).
 Во однос на капиталните проекти за 2013 година би напоменал дека се планира изградба на 
две нови објекти и тоа: МЗ село Драчево и МЗ Стаклара-каменик.
 Со изградбата на горенаведените објекти дефинитивно ќе се створат подобри услови за самото 
функционирање на урбаните и месните заедници кои се опфатени да се изградат со планираните 
средства а и самите граѓани би се чуствувале подостоинствено при користење на истите.
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1. Програма за Месна самоуправа (Капитални расходи) – ДА0

Имајќи го предвид фактот  дека постоечкиот објект кој го користи администрацијата на Општина 
Кисела Вода и граѓаните во месната заедница село Драчево се наоѓа во една незавидна состојба 
бидејќи истиот датира од поодамнешен период, како и  месната заедница Стаклара-каменик кои немаат 
објект за функционирање, неопходно е Општина Кисела Вода да инвестира во изградба на комплетно 
нови објекти  во кои граѓаните на тие урбани и месни заедници би се чуствувале подостоинствено 
во истите, секако со изградбата на новите објекти исто така би се овозможиле и подобри услови за 
работа на Референтите за месна самоуправа и Советите во урбаните и месните заедници.

Финансиска конструкција – 10 000 000, оо денари

2. Подпрограма за месна самоуправа (тековно оперативни расходи) – Д10

►Тековно одржување и реконструкција на објектите на урбаните и     месните заедници.
          Со подпрограмата за месна самоуправа (тековно оперативни расходи) се предвидува 
реконструкција на објектите во УЗ Црниче, МЗ Пинтија, УЗ населба Драчево и УЗ 11 Октомври-бараки, 
како и комплетно молерисување на останатите урбани и месни заедници.
         Финансиска конструкција – 700 000, оо денари

► Набавка на канцелариски материјали и средства за хигиена за  урбаните   и месните заедници 
.

         Финансиска конструкција – 350 000, оо денари

 ► Набавка на огревно дрво за Бадниковите огнови по урбаните и месните заедници.

 Како и секоја година така и во 2013 година секторот за месна самоуправа и соработка со 
невладин сектор ќе учествува и ќе го помогне настанот кој се одбележува во сите урбани и месни 
заедници – палење на Бадниковите огнови со доделување на скромна количина на огревно дрво.

Финансиска конструкција – 350 000, оо денари
► Агенда за посета на Градоначалникот на Општина кисела Вода на урбаните и месните 
заедници 

Секторот за месна самоуправа и соработка со невладин сектор веќе ја има изготвено Агендата 
за посета на Градоначалникот на сите урбани и месни заедници, која што предвидува посета на истите 
во втората половина на месеците: март, јуни,септември и декември.

Значи, сметајќи дека најдобриот извор на информации за проблемите што ги тиштат граѓаните 
доаѓа од самите средби на граѓани кои ги организира секторот за месна самоуправа и соработка со 
невладин сектор, а ги истакнуваат граѓаните во тие моменти и понатаму ќе се влечат приоритетите за 
реализација на проектите од горенаведените средби.
►  Делење на решенијата за данок на имот за граѓаните на Општина Кисела Вода
 Секторот за месна самоуправа и соработка со невладин сектор преку референтите за месна 
самоуправа во истурените канцеларии на урбаните и месните заедници ќе го организара делењето на 
решенијата за данок на имот за граѓаните на Општина Кисела Вода да ги добијат истите навремено во 
своите домови на рака.
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Одделение за соработка со Невладин сектор на Општина  Кисела Вода

Развојот на демократијата во едно општество неможе да се замисли без учество на невладините 
организации. Тие со своето присуство и дејствување гарантираат дека воспоставените принципи и 
законско пропишаните норми ќе се почитуваат. Општина Кисела Вода во Секторот за месна самоуправа 
оформи Одделение за соработка со Невладин сектор инициран од потребата на зајакнување на 
соработката со граѓанскиот сектор.                                                          Вистинската 
форма на демократија  која може да се употребува е токму онаа која се остварува во локалната 
самоуправа. Формалните и неформалните интересни поврзувања на граѓаните природно клонат кон 
директно и непосредно остварување на своите секојдневни и лични, но овде спаѓаат и потребите на 
заедницата. Областите се бројни: организации за заштита и унапредување на животната средина, 
организации за човекови права и граѓански иницијативи, хуманитарни и развојни организации, 
организации за здравствена едукација, организации за заштита на правата на жените, организаци 
за заштита на правата на лицата со псебни потреби, организации за заштита на правата на децата, 
младински организации, спортски оргганизации, здруженија на пензионери и др.  Граѓанските 
организации како практични познавачи на состојбите и потребите на граѓаните, на локалната заедница 
можат да и понудат и нови можни алтернативи за решавање на проблемите од аспект на : давање на 
обуки; давање на експертиза за некоја област; олеснување на комуникација со определени категории 
население; вклучување во процесот на стратешко и акционо планирање на општинскиот развој; и 
многу други прашања.
Стратегија на програмата на Одделението за соработка со невладин сектор на Општина 
Кисела Вода: 

- Ширење и јакнење на интезитетот на контактите и соработката на локалната власт со граѓаните, 
вклучувајќи ги граѓанскиот сектор и невладиниот сектор кои изразуваат интерес, застапуваат 
определени интереси и со својата стручност и експертиза учествуваат непосредно во развојот 
на општината, прогресот а со тоа се зајакнуваат демократските принципи, кој е во духот со 
Европската повелба за локалната самоуправа. Втемелувањето на граѓанскиот сектор како 
рамноправен партнер во локалната заедница е дел од стратегијата,заради воспоставување 
на партиципативна демократија. Стратегијата создава простор за размислување, демократска 
расправа на идеи, транспарентен  проток на информации, слободна размена на искуство, а тоа 
може да се оствари преку формирање на Форум на заедници во кои граѓаните со сопствени 
идеи ќе предлагаат решенија за проблемите во општината  и да се преточат во конкретни 
резултати. 

Цели  на програмата на  Одделението  за соработка со Невладин сектор на Општина Кисела Вода:
- иницирање, кординирање на непосредна соработка со граѓанските здруженија и невладините 

организации за проток на информации, 
- ранспарентност-можност за приклучување на секоја Граѓанска Организација која ќе искаже 

желба за соработка со општината
- професионалност со цел да го зајакнеме просперитетот на општината и да ги подобриме 

условите на живеење на граѓаните                                                                
- почитување на принципот на достоинство

Мисија на програмата на Одделението за соработка со Невладин Сектор на    Општина Кисела 
Вода:

- тимско работење- потребно е за остварување на целите и програмските активности кои ќе 
бидат поставени а тоа ќе се оствари со соработка со другите сектори и комисии на општинската 
администрација

- зајакнување и продлабочување на соработката помеѓу НВО и Граѓанските здруженија со 
ОпштинаКисела Вода и Меѓународни институции и Фондации за подршка на реализирање на 
проектите и размена на искуства 
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План на активности:

► Едукација и обезбедување на основните училишта со специјални кутии за собирање 
отпадни батерии- продолжување на проектот  во 2013г во соработка со Гоу Грин-Здружение 
на граѓани за одржлив развој и заштита на животната средина

Потрошените батерии и акумулатори, измешани со комуналниот отпад на депониите низ државава 
претставуваат сериозна закана за здравјето на луѓето и за животната средина, поради  тешките отровни 
материи што ги содржат. Несоодветно третирани, отпадните батерии и акумулатори не́ трујат со 
олово, жива, арсен и кадмиум, бидејќи овие опасни материи истекуваат во почвата и подземните води.
Почнувајќи од 29.10 2010година во склад со Директивата на ЕУ 2006/66/ЕЦ, во Република Македонија 
на сила е Законот за управување со батерии и акумулатори и отпадни батерии и акумулатори 
(“Службен весник на РM“ бр. 140/10, 47/11 и е во примена од 1-ви jануари 2011 година)., според кој 
;; Забрането е отпадните батерии и акумулатори да се оставаат или предаваат на места означени 
за собирање и селектирање на комунален отпад од домаќинствата или друг вид отпад. Законот се 
однесува на батерии ( сите батерии, батериски пакувања, батерии во форма на копче, автомобилски 
батерии, индустриски батерии,, без разлика на нивната форма, зафатнина, тежина, материјалот од 
кој се составени или намена  за користење. Според законот, одговорноста на Општината е да им 
овозможи на граѓаните систем за оставање на искористените батерии кои се штетни по здравјето и 
животната средина.

Финансиска конструкција :

- Поставување на специјални кутии во 8 училишта * 3600= 28 800, оо  денари
- Изработка на брошури – 7 000, оо денари
- Едукатори, предавачи – 8 000, оо  денари
- Патни трошкови – 4000, оо  денари

Вкупно – 47 800, оо  денари

► Едукативна кампања на граѓаните  за одржлив развој и обновливи енергии (употребата на 
сончевите топлински системи во домаќинствата и бенефитите од нив)

Научните испитувања покажуваат дека Р.Македонија е земја со голема сончева инсолација, која 
не е рационално искористена. Како главен проблем за неискористувањто на оваа енергија се посочува 
ниското ниво на едукација на граѓаните за можноста за искористување на оваа бесплатна обновлива 
сончева енергија.                                                            Последниве 
две децении најголемиот прогрес во поглед  на искористување на Сончевата енергија се забележува 
токму во полето на затоплувањето. Најголемото внимание од страна на граѓаните го завземаат 
затоплувањето на водата и просториите. Она што во денешно време човекот може најмалку да 
направи за својот дом  да доведе Сончева енергија е да се снабди со уред за затоплување на вода за 
секојдневната употреба.                

Целта на проектот е подигање на јавната свест на граѓаните за искористување на сончевата 
енергија во нашата земја и економските придобивки од употребата на овој вид на енергија. Сончевата 
енергија претставува најидеална форма за експлоатација на енергија гледано од еколошка гледна 
точка, бидејќи не ја загадува животната средина, ниту влијае врз климатските промени, што не е случај 
со класичните извори на енергоја  Проектот ке се реализира со предавања пред граѓаните на Општина 
Кисела Вода од страна на стручни лица,дисрибуција на информативен материјал со кои граѓаните  
можат подетално да се запознаат со потенцијалите и можните придобивки од сончевата енергија.
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 Финансиска конструкција:                                                                                                                         
- Едукатор и презентер за три настани – 24 000, оо  денари
- Дизајнер за изработка на промотивни материјали – 12 000, оо  денари
- Едукативни брошури и постери – 20 000, оо  денари
- Патни трошкови – 3000, оо  денари

Вкупно – 59 000, оо  денари
  
►Менаџирање на ЕУ проекти (обука на општинската администрација )

Современите текови на денешницата  ја наложува потребата од надоградување и усовршување 
на на вработените во општините во пишување на Еу проекти, совладување на основните концепти во 
апликацијата на проекти. Познавањето на  процесот на проектниот менаџмент, фазите во проектниот 
циклус, воведување во европските фондови и програми, и др, се неминовни за успешно и ефективно 
аплицирање за грантови и фондови што ги доделува  Европската Унија кои што се отворени за 
Македонија.
 Финансиска конструкција:

- Експерти-обучувачи за тридневни обуки – 70 000, оо  денари.
- Кетеринг за тридневни обуки – 30 000, оо  денари.
- Канцелариски материјали за обуките – 3 000, оо  денари.
- Патни трошкови – 3 000, оо  денари.

Вкупно – 106 000, оо  денари
►Традиционално учество на О.К.Вода во хуманитарниот проект ,, Тортијада,, во организација 
на НВО , ,Ангелчиња –ХОА,,

Општина Кисела Вода е долгогодишен соработник и учесник во хуманитарниот  проектот 
Тортијада во организација на НВО,, Ангелчиња- ХОА”- Скопје. Проектот претставува  презентација и 
натпревар на учесниците  во правење и декорација на торти со што ја изразуваат својата креативност и 
умешност. Средствата  добиени преку лицитација на тортите хуманитарно се донираат на институции 
или граѓански лица таму каде што е најпотребно, а со тоа граѓаните ја покажуваат својата хуманост.

Финансиска конструкција:
- Хуманитарна лицитација на торти – 10 000, оо денари
- Материјални трошоци за изработка на торти за претставници – учесници  од О.К.Вода =12 

000, оо денари
- Учесници од општинската администрација  на хуманитарната манифестација – 10 000, оо 

денари
           Вкупно финансиски средства  - 32 000, оо денари

► Заштита  и превенција на здравјето на граѓаните од високи температури во летниот период- 
(општина Кисела Вода, Црвен Крст на општина Кисела Вода)

Еден  од приоритетите на Општина Кисела Вода е ширењето и јакнењето на интезитетот на 
контактите и конкретната соработка на Локалната власт со граѓаните , вклучително и со Граѓанските 
организации и Здруженија.Во духот на взаемната соработка на О.Кисела Вода со О.О. на Црвен Крст 
при општина Кисела Вода, која  отсекогаш била на високо ниво, О.О.Црвен Крст- Кисела Вода го 
реализира проектот ,,Топлотен бран” во кој О. Кисела Вода учествува во грижата на здравјето на 
своите граѓани и подобрување на условите за живеење. Проектот ќе се реализира при постоење на 
топлотни температури повисоки од 35степени целзиусови  и зголемено ултравиолетово зрачење, во 
периодот јули- август 2013г. 
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Активностите ќе ги спроведува Црвениот Крст, а ќе се состојат со одвивање на теренски 
активности со постоење на мобилни екипи составени од: медицинско лице- доктор, волонтери кои 
на граѓаните ќе им даваат медицинска помош  , ќе се дели шишиња со вода, совети, а ќе им се укаже 
покош и на оние лица кои ќе имаат потреба за носење до крајната дестинација.  
     Финансиска конструкција

- Обезбедување на флаширана вода - 31.000,00 денари
 -     Обезбедување на гориво за возило - 15.000,00 денари                         

За реализацијата на оваа активност, Црвен Крст на Кисела Вода обезбедува доктори, возило, 
инструктори по прва помош, лекарска торба додека пак Општина Кисела Вода би требало да ги покрие 
трошоците за гориво и вода.

           Вкупно финансиски средства – 41 000, оо

► Сексуалното и репродуктивно здравје на младите луѓе и преносливите сексуални заразни 
болести

Подобро информирање на малолетниците и тинејџерите за сексуално преносливи болести и 
превенција од овие заболувања. Младите, особено малолетните лица не поседуват потребно знаење 
и информации од сексуално преносливи болести и поради тоа го изложуваат своето здравје на ризици 
да 

бидат заразени со овие болести. Поради недостиг од стручни  информации, се случуваат и абортуси 
кај малолетните девојчиња, кои носат далекусежни штетни последици по здравјето на девојчињата. 
Поради овој факт , тие мора да бидат едуцирани во врска со правилно однесување кон нивното здравје.

Целна група на проектот  се: деца од 12- 14г, ученици во основните училишта во општинаКисела 
Вода.

Проектните активности ќе се одвиваат со одржување на работилници, делење на брошури, 
предавања а сето тоа ќе биде водено од експерт (медицинско лице) и приспособено за возраста на 
децата.

Работилниците и информативните сесии ќе опфатат млади луѓе : ученици во 7-мо и 8-мо 
одделение во 8 основни училишта.

Финансиска конструкција:
-  Експерт (1) –доктор специјалист за вршење на предавањата – 32 000, оо денари 
-  Координатор (1) на проектот – 24 000,оо денари
- Канцелариски материјали за работилниците во основните училишта –    24.000,оо                                                                                                                                 
- Печатење на брошури  - 40.000,00 денари
- Патни трошоци -  4000,00 денари

            Вкупно финансиски средства – 124 000, оо
 

3. ДИНАМИКА НА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Динамиката на извршување на Програмата ќе зависи од створените технички услови, како и 
приливот на средства во буџетот на Општина Кисела Вода.  
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4. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Реализацијата на Програмата ја врши Градоначалникот на Општина Кисела Вода и Секторот за 
Месна самоуправа и соработка со невладин сектор.  
   

Оваа Програма влегува во сила со денот на донесувањето, ќе се објави во ,,Службен гласник 
на Општина Кисела Вода,, а ќе се применува од 01.01.2013 година.

 
 Број 07-8628/8                                                                        ПРЕТСЕДАТЕЛ
   29 ноември 2012 година                     на Советот на Oпштина Кисела Вода                
 С к о п ј е                             Звонко Спасовски с.р.
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 57 став 1  алинеа 3 од Статутот на Општина Кисела Вода 
(„Службен гласник на Град Скопје“ бр. 8/05 и „Службен гласник на Општина Кисела Вода“ бр. 13/06), 
Градоначалникот на Општина Кисела Вода, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување Програма (Р) заштита на животната средина 
и природа на Општина Кисела Вода за 2013 година

1.Се објавува Програмата (Р) заштита на животната средина и природа на Општина Кисела 
Вода за 2013 година, донесена на седницата на Советот на Општина Кисела Вода, одржана на 29 
ноември 2012 година.

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

 Број 08-8821/9            ГРАДОНАЧАЛНИК
        30.11.2012 година                                         на Општина Кисела Вода
    С к о п ј е                       Марјан Ѓорчев  с.р.   
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Врз основа на член 22 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 
5/02), член 34 став 1 точка 8 од Статутот на Општина Кисела Вода („Службен гласник на Град Скопје“ 
бр. 8/05 и ,,Службен гласник на Општина Кисела Вода,, бр.13/06), а согласно член 15 став 1 точка 2 од 
Законот за Град Скопје („Службен весник на РМ“ бр. 55/04), и член 1 став 1 од Законот за животната 
средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/05),  Советот на општина Кисела Вода  на Педесет и втората 
пленарна седница одржана на 29 ноември 2012 година, донесе

ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА  ( Р)
ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ПРИРОДА
НА ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА ЗА 2013 ГОДИНА.

  
Подпрограма

(Р10)
Заштита на животната средина и природа

1.ВОВЕД

Со оваа подпрограма се уредува:
- Извори за финансирање на Подпрограмата
- Пресметување на трошоците за заштита на животната средина и природа
- Начин на распределба за средствата за финансирање
- Динамика за извршување на Подпрограмата
- Преодни и завршни одредби

2.ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ  НА ПОДПРОГРАМАТА  ( Р10)

 Подпрограмата  (Р10) – Заштита на животната средина и природа ќе се финансира од Буџетот 
на Општина Кисела Вода . 

3. ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ПРИРОДА

Трошоците за финансирање на подпрограмата (Р10) – Заштита на животната средина и природа се 
распоредени во следниот табеларен приказ:
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Категорија Ставка Потставка Опис на ставка износ

42 Стоки и услуги 3.200.000,00

425 Договорни услуги 850,000,00

425920

Услуги за 
копирање,печатење и 

издавање 600.000,00

425990 Други договорни услуги 250.000,00

426 Други тековни расходи 2.350.000,00

426990 Други оперативни расходи 2.150.000,00

426210 Трошоци за 
репрезентација 200.000,00

4. 1 НАЧИН НА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 
 И ДИНАМИКА  НА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПОДПРОГРАМАТА (Р10)

Средства  во категорија 42  -  Стоки и услуги   3.200.000,00  денари   

1.Во општината  голем проблем претставуваат и кучињата скитници. 
Заловувањето и стерилизацијата на кучињата скитници и повторно враќање по улиците  се 
покажа како неуспешно. Потребно е прифатливо решение за привремено решавање на проблемот  
прифатлив за целата популација. Да се воспостави соработка со кинолошки друштва и невладини 
организации  за заштита и благосостојба  на животните во смисол на евиденција на  скитници 
кучиња, и нивни понатамошен третман .
Голем број на граѓани се и сопственици на домашни миленичиња кои активно зeмаат учество во 
изложби и натпревари организирани  од страна на кинолошки друштва.
- Кинолошко друштво ..................       -  200.000,00 ден.  ( подставка 426990)

1. Општина Кисела Вода  во соработка со основните училишта на нејзината територија  да 
организира собирање на стара хартија, понатамошно предавање за рециклирање и бенефити 
од целиот процес. За тоа ќе се испечатат брошури кои ќе се поделат на учениците.

                       -  300.000,00 ден.     (подставка 425920)
2. Еко пораки за здрава храна 

Има една порака која вели : Хигиената е половина здравје. Тоа е точно но што со другата 
половина. За другата половина треба да се грижиме со што се храниме. За да бидеме здрави 
мора да се храниме со здрава храна. А што е здрава храна? Сите  знаеме дека мора да 
консумираме јаглени хидрати, витамини и протеини.
Во денешно време се почесто се зборува за здрав начин на исхрана . „Овошјето и зеленчукот 
се многу повеќе од храна, во нив сета енергија е збрана„  и под  ова  мото ќе се одржуваат 
работилници за здрава храна. За таа цел ќе се  испечатат брошури.

          -  300.000,00 ден.  (подставка 425920)
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3.  Заштита на животната средина  е дел од наставната програма што се применува во секојдневниот  
живот во нашите училишта. Посебно значење се посветува на подолу наведените точки:

- Намалување и рециклирање на отпадот
- Рационална употреба и заштеда на енергија
- Рационална употреба и заштеда на вода
- Развивање на свеста за значењето на еколошки здрава и чиста средина
- Развивање на љубов кон животната средина
- Развивање на вештини за донесување на одлуки и поголемо учество на учениците во 

превземање на акции за заштита на животната средина
- Подобрување на соработката помеѓу училиштето, локалната заедница, бизнис секторот, 

невладини организации и медиумите
- Поголема грижа за здравјето на учениците и вработените во училиштето.

                                 
                                                               -  250.000,00 ден.  (подставка  426990)
За реализирање на точка 4 ќе бидат вклучени и предавачи за  одредена област ( отпад, заштеда 
на енергија, вода, екологија, здравство) 

- 250.000,00 ден.  (подставка 425990)

4. Одбележување на денови од ЕКО КАЛЕНДАРОТ   соработка со Основните Училишта и 
Градинки – организирање на  работни акции.

- 200.000,00 ден.  (подставка 426210) 

       6. Одбележување на денот на пролета: две детски градинки ќе се уредат со    цветни леи и украсни 
дрва,  пролетно и есенско пошумува

-200.000.00 ден.   (подставка 426990)
       7. Изработка на Студија за  воведување на техничка вода 

на територија на ОКВ.
      -1.500.000,00 ден.    (подставка  426990)
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Подпрограма
(РА0)

Заштита на животната средина и природа (капитални расходи)

48 Капитални расходи 2.500.000

480 Купување опрема и машини 2. 500.000
482920 Изградба на други објекти 2.500.000

4.2  НАЧИН НА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 
 И ДИНАМИКА  НА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПОДПРОГРАМАТА (РА0)

Средства  во категорија 48    -   Капитални расходи 2.500.000 денари
* Образложение за подставката 482920

Мониторинг станица за мерење на квалитет на амбиентниот воздух заедно со Градот Скопје требаше 
да се постави во 2011  година, за која станица Општина Кисела Вода имаше предвидено 2.500.000,00 
ден во Програмата за заштита на животната средина и природа во 2011 год.
Во консултација со Град Скопје – Секторот за заштита на животната средина ,  Мониторинг станицата 
ќе се постави во 2013 година.

5.  ДИНАМИКА НА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПОДПРОГРАМИТЕ (Р10) И (РА0)
          Динамиката на извршување ќе зависи од приливот на средствата во Буџетот на Општината 
Кисела Вода за 2013 година.

6.  ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Реализацијата на подпрограмата ја врши Градоначалникот на Општина Кисела Вода преку Секторот 
за комунални работи,инфраструктура,сообраќај и заштита на животната срединa.

Оваа Програма влегува во сила со денот на донесувањето, ќе се објави во ,,Службен  гласник 
на Општина Кисела Вода,, а ќе се применува од 01.01.2013 година.

 Број 07-8628/9                                                                      ПРЕТСЕДАТЕЛ
 29 ноември 2012 година                   на Советот на Oпштина Кисела Вода                
  С к о п ј е                           Звонко Спасовски с.р. 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 57 став 1  алинеа 3 од Статутот на Општина Кисела Вода 
(„Службен гласник на Град Скопје“ бр. 8/05 и „Службен гласник на Општина Кисела Вода“ бр. 13/06), 
Градоначалникот на Општина Кисела Вода, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување Општинска програма за справување
 со кризи за 2013 година

1.Се објавува Општинската програмата за справување со кризи за 2013 година, донесена на 
седницата на Советот на Општина Кисела Вода, одржана на 29 ноември 2012 година.

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

 Број 08-8821/10            ГРАДОНАЧАЛНИК
        30.11.2012 година                                          на Општина Кисела Вода
    С к о п ј е                        Марјан Ѓорчев с.р.
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 Врз основа на член 62 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а 
во врска со член 4 став 1 и 2 од Законот за заштита и спасување („Службен весник на РМ“ бр. 36/04, 
49/04, 86/08 и 124/10), и член 34 став 1 точка 41 од Статутот на Општина Кисела Вода („Службен 
гласник на Град Скопје“ бр. 8/05 i “Slu`ben glasnik na op{tina Kisela Voda” br.13/06), Советот на 
Општина Кисела Вода na Педесет и втората plenarna sednica odr`ana na 29 ноември 2012 godina, 
донесе

OПШТИНСКА ПРОГРАМА ЗА СПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ 
 ЗА 2013 ГОДИНА

 
СОДРЖИНА

5. Вовед
6. План на активности
7. Динамика на извршување на активностите во Програмата
8. Преодни и завршни одредби

1.ВОВЕД 
 Активностите и програмите кои ќе бидат спроведени во 2013 година ќе бидат насочени кон целосно 

и правилно остварување на функцијата градоначалник согласно законите и подзаконските акти и 
прописи, а сé во интерес на граѓаните на Општина Кисела Вода и остварување на нивните права, 
обврски, како  и нивна заштита и спасување од природни и други несреќи. 

Активностите на секторот за поддршка на градоначалникот произлегуваат и се дефинираат 
и со законска регулатива и донесени одлуки на Советот на општината  и истите се  обврзувачки, 
а за нивната примена потребни се и материјални и финансиски средства. Така, согласно Законот 
за заштита и спасување, Советот на Оптштина Кисела Вода во 2011 година  донесе Процена на 
загрозеност од природни непогоди и други несреќи, донесе Oдлука за формирање на Општински 
штаб за заштита и спасување и донесе Одлука за формирање на универзална просторна единица 
за заштита и спасување на Општина Кисела Вода. 

Во 2011 година од страна на Дирекцијата за заштита и спасување                                 беше 
обучен Општински штаб за заштита и спасување. На тридневната обука присуствуваа сите членови 
на Општинскиот штаб.

Во 2012 година од страна на Дирекцијата за заштита и спасување                                 беше 
обучена универзалната просторна единица за заштита и спасување. На обуката  присуствуваа 54 
припадници на единицата, командирот и заменикот командир.

Во 2011 година   согласно финансиските  можности и Програмата за справување со кризи, 
се изврши скромна набавка на материјално технички средства, a во  2012 година   продолжи 
опремувањето на универзалната просторна единица за заштита и спасување на Општина Кисела 
Вода со набавка на опрема согласно донесената Програма за 2012 година.

Согласно Законот за пожарникарство, општината е должна да обезбеди простор и финансиски 
средства за тековна активност на општинската доброволна противпожарна организација која се 
состои од Општински противпожарен сојуз Кисела Вода и две активни  доброволни противпожарни 
друштва (ДПД Кисела Вода и ДПД Драчево). За таа цел, во рамките на своите можности, Општината 
им додели простор   на Општинскиот  противпожарен сојуз и на ДПД Кисела Вода, додека ДПД Драчево 
има свои простории во село Драчево. Исто така, во склоп на оваа програма, Општината  треба да ја 
финансира Програмата      и активностите  на доброволната противпожарна организација од областа 
на превентивно запознавање и едукација со кои се опфатени вработените во општинската управа, 
градинките, основните и средните училишта, куќните совети и вработените во малото стопанство. 
Согласно препораките на Владата и на Дирекцијата за заштита и спасување, во наредната година 
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ќе работиме на проширување на доброволната противпожарна заштита со формирање на нови 
територијални противпожарни друштва и на нивно делумно опремување.
2. ПЛАН НА АКТИВНОСТИ 
Обука на вработените 
Обуката на вработените во општинската управа, градинките, основните и средните училишта, куќните 
совети и вработените во малото стопанство ќе ја извршува Општинскиот противпожарен сојуз Кисела 
Вода со доброволните противпожарни друштва „Кисела Вода“ и „Драчево“ и евентуално со ново 
формирани противпожарни друштва.
     Ажурирање на Процената на загрозеност од природни и други несреќи на  теритотијата на 
Општина Кисела Вода 

• Изработка на Планот за заштита и спасување од природни и други несреќи на територијата 
на ОКВ опремување на Општинскиот (просторен)  штаб и универзалната просторна единица за 
заштита и спасување на Општина Кисела Вода со материјално технички средства, со оглед на тоа што 
Општината Кисела Вода нема доволно финансиски средства, ќе продолжи и во наредните години. Во 
2013 година се предвидува набавка на униформи за членовите на Општинскиот штаб, униформи за 
припадниците на универзалната просторна единица како и
опремување на комуналното одделение во состав на универзалната просторна единица за заштита и 
спасување на Општина Кисела Вода. 

униформи за членовите на Општинскиот штаб и за припадници на единицата 
капа               45
блуза               45
панталони    45
ветровка    45
кошула со долги ракави  45
кошула со кратки ракави  45
маица со кратки ракави  45
чевли со повишена сара  45
работен комбинизон              45
капа                45

       --------------------------------------------
           810.000,00

       Комплет бр. 5 - алат за поправка на водоводна и топловодна 
инсталација

Водоинсталатерски клешти до 2``     2
Водоинсталатерски клешти до 1``     2
Француски клуч                                    2
Ножици за лим                 1
Пила за железо      1
Чекан          2
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Комплет клупни нарезници       1
Дрвен чеп         10
Масло
Коноп
Фасонски елементи:
Дихтунзи
Муфови
Штопни
Колена
Дупла нипла
Тештик
Редуцир
Холендер
Вентил
        --------------------------------------------------
             50.000,00

Комплет бр. 6 – алат за поправка на електрична и ТТ инсталација

Електричарски ремен  1
Кука за бандери   1
Стап за нафрлање жица  1
Електричарски ракавици  2
Клешта комбинирана  1
Клешта за висок напон  1
Одвртки (гарнитура)              1
Изолиран нож   1
Фазомер    2
Комбиниран инструмент  1
Електричарски чизми  1
Електричарски шлем  1
        --------------------------------------------------

                 50.000,00

                                                   
Активирање на просторните живи сили  по потреба

Превоз, исхрана, сместување и дневници                                                                                      
                                                        Износ:                     500.000,00   
                                   
           
      В К У П Н О:                                              1.410.000,00



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

 

Broj 13 / Strana 108 30 Noemvri 2012

 
•  А. ПРОГРАМСКИ АКТИВНОСТИ НА ОППС 

             Општинскиот противпожарен сојуз заедно со доброволните противпожарни друштва ќе врши 
едукативни предавања и обука за заштита и  спасување на населението и имотот од пожари, 
поплави и други природни непогоди и тоа  на вработените во малото стопанство, школите, 
детските градинки, куќните,  совети, месните заедници и др. (според Програмата на Општинскиот 
противпожарен сојуз која е дадена во прилог)

                               Износ:                        562.000,00

СЕ   В К У П Н О:                  1.972.000,00
  3. ДИНАМИКА НА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Динамиката на извршување на Програмата ќе зависи од створените технички услови, како и 
приливот на средства во буџетот на Општина Кисела Вода.  

  4. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Реализацијата на Програмата ја врши Градоначалникот на Општина Кисела Вода и Секторот за 

поддршка на градоначалникот.  
Ovaa Programa vleguva vo sila so denot na донесувањето, ќе се објави vo ,,Slu`ben glasnik na 

Op{tina Kisela Voda“,  a ќe se primenuva od 01.01.2013 година.

 Број 07-8628/10                                                                 ПРЕТСЕДАТЕЛ
    29 ноември 2012 година                на Советот на Oпштина Кисела Вода                
    С к о п ј е                      Звонко Спасовски с.р.
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 57 став 1  алинеа 3 од Статутот на Општина Кисела Вода 
(„Службен гласник на Град Скопје“ бр. 8/05 и „Службен гласник на Општина Кисела Вода“ бр. 13/06), 
Градоначалникот на Општина Кисела Вода, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување Програма од надлежност В – предучилишно воспитување 
за 2013 година 

Програма В1 – предучилишно воспитување

1.Се објавува Програмата од надлежност В – предучилишно воспитување за 2013 година, 
Програма В1 – предучилишно воспитување, донесена на седницата на Советот на Општина Кисела 
Вода, одржана на 29 ноември 2012 година.

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

 Број 08-8821/11            ГРАДОНАЧАЛНИК
        30.11.2012 година                                           на Општина Кисела Вода
   С к о п ј е                        Марјан Ѓорчев  с.р. 
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Врз основа на член 22 став 1 точка 8 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на 
РМ” бр.5/02) и член 34 став 1 точка 8 од Статутот на Општина Кисела Вода (“Службен гласник на Град 
Скопје” бр. 8/05 и “Службен гласник на Општина Кисела Вода”бр. 13/06), Советот на Општина Кисела 
Вода на Педесет и втората пленарна седница одржана на 29 ноември 2012 година, донесе

ПРОГРАМА ОД НАДЛЕЖНОСТ В -  ПРЕДУЧИЛИШНО
 ВОСПИТУВАЊЕ ЗА 2013 ГОДИНА

ПРОГРАМА В1 – ПРЕДУЧИЛИШНО ВОСПИТУВАЊЕ

I.  Динамичен план и преглед на активности

1. Име на проектот: Списание “Мојата градинка”
Цели и задачи:
- Поголема информираност на родителите за развојот, способностите, интересите на нивните 

деца
- Едукација со теми на месецот од стручните работници (педагог, психолог, дефектолог, 

воспитувач)
- Приказ на период на адаптација на дете во детска градинка
- Информации за активностите во ЈДГ
- Поттикнување на интерес на родителите за активно учество во секојдневните активности 

на градинката
- Мојата група (реализирани проекти, игри, активности)
- Истакнување на креативните способности на децата, кадарот од градинката
- Афирмирање на играта и песната за безгрижно детство- тема на музичкиот педагог
- Значење на здравата храна во раната детска возраст

Времетраење на проектот:  4 изданија за цела 2013 година
Организација: ОКВ, ЈДГ
Финансиска конструкција: изработка- 100.000 ден.

2. Име на проектот: Мини спортски Бамбино терени
Цели и задачи:
- Здрава навика за здрав живот од најраното детство
- Социјализација- нарочно со колективните спортови
- Развивање на моториката кај децата

Финансиска конструкција: 8 мини спортски терени за одбојка, кошарка, фудбал, ракомет, 
бадминтон, мини голф -8 терени * 30.000
ВКУПНО- 240.000 ден.

3. Име на проектот: Едукација на стручниот, воспитниот и негователскиот кадар за 
инклузијата во ЈДГ
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Цели и задачи:

- Информираност на кадарот за карактеристиките на децата со посебни потреби
 ( работилници, практична работа и брошура) 

- Стекнување нови знаења за начинот на работа, комуникација и третман на децата со 
посебни потреби

- Поттикнување на позитивна работна атмосфера во групите со деца со посебни потреби
- Анализа на ставовите на кадарот за процесот на инклузија
- Надминување на негативните предрасуди
- Придобивки од инклузијата, знашењето на здравата средина
- Запознавање со важноста на профилот- дефектолог (советување, превенција, дијагностика 

и третман)
- Информирање на родителите со флаер за развојот на децата и консултации на институции 

за соодветен третман родители.

Времетраење на проектот: 12 месеци цела 2013 година
Организација: ОКВ, ЈДГ
Финансиска конструкција:
Брошури, флаери, друг репрезентативен материјал- 30.000 ден
Работни материјали за работилници- 40.000 ден.
Обучувачи(3)- 18.000 ден.
Прирачник -изработка - 60.000 ден.
Храна, освежување- 6.000 ден.
ВКУПНО- 154.000 ден.

4. Име на проектот: Отворање на група за деца со посебни потреби во состав на редовна 
група
Цели и задачи:
- Истакнување на важност за инклузија на децата со посебни потреби со децата од редовната 

група
- Учење за живот на децата со посебни потреби, учење преку игра во друштво со своите 

врсници, стекнување на позитивна слика за припадност, шуство на сигурност, отвореност за 
комуникација, практично учење, за надминување конфликти и стекнување нови ситуации и 
искуства

- Учење на децата со хуманист, солидарност, помош и безгрижно детство заедно со децата 
со посебни потреби

- Континуиран индивидуален рехабилитациски третман од стручни лица
- Вклучување на родителите во секојдневните активности “родител едукатор”
- Родителски терапевтски групи- надмионување на проблемите за состојбата на детето

Времетраење на проектот: 12 месеци цела 2013 година

Организација: ОКВ, ЈДГ
Финансиска конструкција:
Работни материјали за работилници- 25.000 ден.
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Обучувачи(2)- 12.000 ден.
Подготовка на простории- 90.000 ден.
Дидактички материјали и играчки- 35.000 ден.
ВКУПНО- 162.000 ден.

5. Име на проектот: Кога е чисто, бебето е здраво
Цели и задачи:
- Поттикнување на негователскиот кадар и родителите за поголема грижа за бебињата и 

нивното здраво одгледување

Времетраење на проектот:  12 месеци цела 2013 година
Организација: ОКВ, ЈДГ, А.Д Алкалоид- Скопје.
Финансиска конструкција: 
Обука со стручни предавачи низ ЈДГ + издавање брошура со практични совети за негователите 
и родителите. Предавач лекар педијатар
Обучувачи(2)- 12.000 ден.
Предавач, лекар,педијатар- 6.000 ден
Брошура-  работен материјал-  работилница-40,000 ден 
ВКУПНО- 58,000 ден.

6. Име на проектот: Првите чекори во светот на сообраќајот
Сообраќајно ранче- здрави и безбедни
Цели и задачи:
- Успешно и безбедно вклучување во брзиот, густ и динамичен сообраќај заедно со возрасните
- Запознавање со опасностите од непочитување на сообраќајните правила
- Будење на еколошката свест кај родителите и поттикнување на децата за радосно живеење 

во здрава животна средина.

Времетраење на проектот:  12 месеци цела 2013 година
Организација: ОКВ ЈДГ, Сообраќајна полиција

Финансиска конструкција: 
Ппреведувачи, обучувачи, стрип прирачник, знаци(карти), стручни соработници,  илустратор, 
еко ранче
Предавачи(3)- 18,000 ден.
Брошури- работен материјал, стрип прирачник, знаци во карти и работилница-  45,000 ден.
Еко ранчиња- 32,000 ден.
ВКУПНО-  95,000 ден.
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7. Име на проектот: Јас сум среќно дете
Цели и задачи:
- Поттикнување за здрав развој, среќно детствои безгрижно секојдневие на децата на 

предучилишна возраст
- Ангажирање на телото и духот преку спортот и чистиот воздух
- Соодветна работа со семејства( период на развод, бебе во семејството, загуба на член, 

стресот од секојдневието)
- Заштита на децата од брзиот начин на живот и славење на уметноста, хармонијата и 

љубовта
- Учење на децата на нивните права и почитување на истите.

Времетраење на проектот:  12 месеци цела 2013 година
Организација: ОКВ, ЈДГ.
Финансиска конструкција:
Стручни лица, предавачи, брошури и подготовка на една детска едукативна пиеса. Караван 
низ градинките на општина Кисела Вода
Предавач (1)- 6,000 ден
Актер (1)- 6.000 ден.
Работен материјал- 35,000
ВКУПНО- 47,000 ден. 

За успешна реализација на зацртаниот предлог план за предучилишно воспитување, потребен 
е Буџет од вкупно 856,000 денари.
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П О Д П Р О Г Р А М А
( В10 )

ПРЕДУЧИЛИШНО ВОСПИТУВАЊЕ – КАПИТАЛНИ РАСХОДИ

1. ВОВЕД
Со оваа програма се уредува:
• Извори на финансирање на програмата
• Пресметување на трошоците за реконструкција на училишта и градинки
• Динамика на извршување на програмата
• Преодни и завршни одредби

2. ИЗВОРИ И ФИНАНСИРАЊЕ НА ПОДПРОГРАМАТА
• Општината обезбедува капитални средства за реконструкција и уредување на Основните 

училишта од Буџетот на Општината Кисела Вода за 2013 година.

3. ТРОШОЦИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПОДПРОГРАМАТА

Расходи за реализација, според намената и по поединечни видови на елементи се:

Категорија Ставка Подставка Опис на ставка Износ во денари
48 Капитални Расходи 12.100.000,00

482 Други градежни објекти 12.100.000,00

482910 Подготвување на проекти, дизајн 
и други објекти    100.000, 00

482930 Реконструкција на други објекти 12.000.000,00

* Образлoжение на подпрограмата
*подставка 482930

 Општината Кисела Вода од Буџетот за 2013  година ќе издвои средства за:

Реконструкција на кровови, јарболи, реновирање на тоалети, замена на прозори и врати и други 
градежно-занатски работи на ЈДГ во општина Кисела Вода:

• ЈДГ 8 Март Расадник                         1900 м2       3.000.000, 00 ден
• ЈДГ 8 Март Пржино                              820 м2       1.000.000, 00 ден.
• ЈДГ 8 Март Драчево                            820 м2        1.000.000, 00 ден
• ЈДГ 8 Март Драчево                          1210 м2        1.000.000, 00 ден.
• ЈДГ Весeли Цветови 11 Октомври    290 м2         3.000.000, 00 ден.
• ЈДГ Весeли Цветови Бирарија         1350 м2        1.000.000, 00 ден.
• ЈДГ Весeли Цветови 11 Октомври    250 м2         1.000.000, 00 ден
• ЈДГ Весeли Цветови Кисела Вода    760 м2         1.000.000, 00 ден



"Slu`ben glasnik na Op{tina Kisela Voda" Broj 13 / Strana 115 30 Noemvri 2012

4. ДИНАМИКА НА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПОДПРОГРАМАТА
Динамиката на извршување ќе зависи од приливот на средствата во Буџетот на Општината Кисела 
Вода за 2013 година.

5. ПРЕОДНИ ОДРЕДБИ
Реализацијата на подпрограмата ја врши Градоначалникот на Општина Кисела Вода преку Секторот 
за комунални работи, инфраструктура, сообраќај и заштита на животната срединa.

II. ДИНАМИКА НА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Динамиката на извршување на Програмата ќе зависи од створените технички услови, како и 
приливот на средства во буџетот на општина Кисела Вода.

III. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Реализацијата на Програмата ја врши Градоначалникот на општина Кисела Вода и Секторот за 
образование, предучилишно воспитување, култура и спорт.

Оваа Програма влегува во сила со денот на донесувањето, ќе се објави во  “Службен гласник на 
општина Кисела Вода”, а ќе се применува од 01.01.2013 година.

 Број 07-8628/11                                                                         ПРЕТСЕДАТЕЛ
  29 ноември 2012 година                      на Советот на Oпштина Кисела Вода                
   С к о п ј е                             Звонко Спасовски с.р.
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 57 став 1  алинеа 3 од Статутот на Општина Кисела Вода 
(„Службен гласник на Град Скопје“ бр. 8/05 и „Службен гласник на Општина Кисела Вода“ бр. 13/06), 
Градоначалникот на Општина Кисела Вода, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување Програма (Н1) основно образование 
за 2013 година 

1.Се објавува Програмата (Н1) основно образование за 2013 година, донесена на седницата на 
Советот на Општина Кисела Вода, одржана на 29 ноември 2012 година.

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

 Број 08-8821/12            ГРАДОНАЧАЛНИК
        30.11.2012 година                                           на Општина Кисела Вода
      С к о п ј е                        Марјан Ѓорчев с.р.  
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Врз основа на член 62 точка 1 од Законот за Локална самоуправа ( Службен весник на РМ бр. 
5/02), член 16 од Законот за основно образование (,,Службен весник на РМ,, бр. 103/08) и член 34, 
став 1, точка 8 од Статутот на Општина Кисела Вода(,,Службен гласник на Град Скопје,, бр. 8/05 и 
Службен гласник на Општина Кисела Вода бр.13/06, Советот на Општина Кисела Вода на Педесет и 
втората пленарна седница одржана на 29 ноември 2012 година, донесе

ПРОГРАМА ( H1 ) ЗА

 ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 2013 ГОДИНА

1 .    Име  на  проектот
ДЕН НА МАЈЧИНИОТ ЈАЗИК 

–  Јавен литературен и ликовен конкурс за учениците од ОУ 
Цел на проектот:

Негување на мајчиниот јазик – творење и потикнување, оддавање признанија 
Време на реализација

21 – ви   февруари,  2013 година
Реализатор

Општина Кисела Вода во соработка со сите основни училишта 
Потребни  средства

Три автобуси за еднодневна посета на спомен куќи  на познати и истакнати македонски книжевници 
преродбеници, со учениците од сите ОУ на територија на општината, учесници на конкурсот, 
наградените ученици, нивните ментори и претставници од општина Кисела Вода по повод  Ден на 
мајчиниот јазик.
 Награди, дипломи, за учесниците на конкурсот и нивните ментори, со пригодна      програма  на 21– 
ви   февруари  за доделување на наградите во чест на мајчиниот 
јазик: 

Потребни  средства
- Прва награда ( книги ) 6.000,00 денари 
- Втора наградa ( книги )  4.000,00 денари 

- Трета награда ( книги )   2.000,00 денари 

- Три автобуси – автоден 

- Озвучување, фотографирање и снимање на манифестацијата.....20.000,00 денари
                                Вкупно ..............................  32.000,00 денари 

2 .  Име на проектот
                                                  

ЛИТЕРАТУРЕН  КАРАВАН

Цели на проектот
Доближување на убавиот пишан збор до учениците, запознавање со творештвото на  македонските и 
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светските автори и воедно поттик за творење на учениците. 
- Организирани посети на саем на книгата за сите ученици.
- Организирање на посета во градски библиотеки и запознавање со делата на најзначајни светски 

автори за учениците од VII и VIII одделение.
- Организирање на посета на спомен куќи на познати македонски писатели и поети во повеќе 

градови во  Македонија и организирање на креативен поетско – литературен  час на учениците 
инспирирани од  местото кое го посетуваат.

- Заеднички средби со познати македонски автори, на кој ќе се презентира дел од творештвото 
на  писателите и поетите пред младите љубители на пишаниот збор во основните училишта.

- Збогатување на библиотечниот фонд со лектирни изданија и дополнителна литература на 
библиотеките во училиштата според потребите .

Време на реализација: 2013 година
Реализатор

Општина Кисела Вода во соработка одговорните наставници на 
литературните и библиотекарските секции од основните училишта .

Потребни средства за реализација
-Осум автобуси за еднодневна посета на саем на книгата за сите училишта ( автоден )
-Осум автобуси за организирање на посета во градски библиотеки, запознавање со делата на 
најзначајни светски автори за учениците од VII и VIII одделение ( автоден )
-Осум автобуси организирање на посета на спомен куќи на познати македонски писатели и поети во 
Македонија ( автоден ).
-За купување на атласи,  книги, лектирни изданија за  учениците од ОУ

8 х 30.000,00.......................... за основните училишта = 240.000,00 
                       Вкупно .................................................. 240.000,00

3 .    Име  на  проектот

8 МАРТ - ДЕН НА МАЈКАТА  
–  Јавен литературен и ликовен конкурс за учениците од ОУ 

Цел на проектот:
Одбележување и чествување на Денот на мајката – жената, творење и потикнување, оддавање 

признанија на  успешните ученици и нивните ментори
Време на реализација: 8 – ми   Март,  2013 година

Реализатор
Општина Кисела Вода во соработка со сите основни училишта 

Потребни  средства
                              За награди за учениците од сите ОУ  и нивните ментори

Награди, дипломи, за учесниците на конкурсот:
- Прва награда ( книги ) 6 000 денари

- Втора наградa ( книги )  4 000 денари 
- Трета награда ( книги )   2 000 денари 

-Награди, дипломи, за учесниците на конкурсот и нивните ментори, со пригодна програма  за 
доделување на наградите во чест на Денот на мајката – жената.
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-Озвучување, фотографирање и снимање на манифестацијата.....20.000,00 денари
         

    Вкупно .........................  32.000,00 денари

4.  Име  на  проектот

ШТО СО ОТПАДОТ ?
- Рециклираме, селектираме...

Цели на проектот
Будење и развивање на свеста кај учениците за значењето и вредноста на здравата животна средина. 
Негување, активен однос на младите кон средината во која живеат и делуваат со цел подобрување 
на истата. Превенција и подигнување на хигиената во основните училишта. Едукација на учениците, 
наставнците, родителите, вклучени во најразлични активности од повеќе области во животната 
средина. Стекнување со вештини за работа во тим, (самодоверба, одговорност, припадност, хуманост). 
Збогатување на библиотечниот фонд со литература во сверата на екологијата.

Време на реализација 
  2013 година

   Реализатор на проектот: Невладина организација                                   
Потребни средства за реализација

Презентација за сите ученици учесници во проектот на тема:-  Што со отпадот?  - од страна на 
надворешни соработници, координатори на проектот
 Озвучување, снимање, фотографирање на настанот  Март  2013 год. .... 30.000,00 ден
Организирање на работилници во сите училишта на тема : Отпадот од домот; Отпадот во 
училиште; Отпадот во заедницата; Истаржувања; Идеи за понатамошна работа   - од страна на 
надворешни соработници, координатори на проектот по еден одговорен за секое училиште, вкупно:  
………………………………8  лица х  5.000,00 = 40.000,00 
Материјали за работа за работилниците : алат за работа, средства за заштита при работа,  хамер, 
фломастери, бои, четки)   за  8  училишта   х   10.000,00 =  80.000,00
Набавка на литература за секое  училиште:   ...................  8 х  20.000,00 = 160.000,00 
Награда за најуспешното училиште ...................................................................60.000,00
Вкупно ................................................................................................................370.000,00

5.  Име  на  проектот
                            

   Традицијата и здравите навики во исхраната

Име на проектот Традиција и здрави навики во исхраната

Целна група Основни училишта на подрачје на општина Кисела Вода
Директни корисници наставници, ученици, родители

Ниво Општинско 
Целно подрачје Традиција, здрав живот, едукација, екологија

Локација ОУ на територија  на Општина Кисела Вода
Временски период 6 месеци во 2013 година
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Носител и партнери НВО, Основни училишта и ОКВ
 Спроведувачи НВО, стручни соработници, наставници
          Финансиски план
 Вкупен износ 341.150,оо

Учество на општина Кисела 
Вода 341.150,оо

6. Име на проектот: Еко свест

Време на реализација
Во текот на учебна 2013 година (Временски период – 4 месеци)

Носител и партнери: НВО,основни училишта и Општина Кисела Вода
Спроведувачи: НВО, стручни соработници, наставници

Општа  цел : Будење и развивање на свеста кај учениците за значењето и вредноста   
                       на здрава животна средина

Цел на проектот
Потикнување на младите луѓе и нивните блиски да размислуваат за заштита на Мајката Земја од 
глобалното затоплување  и итноста на потребата од превземање активности  кои ќе ги намалат успорат 
негативното влијание врз опстанокот на животинскиот и растителниот свет

• Подготовка на младите луѓе за одржливо урбано живеење
• Влијание врз младите луѓе да изградат правилен однос  кон животната средина 
• Да негуваат активности кои ќе водат кон подобрување на истата
• Да се развиват и оспособуваат да живеат во  трајни заедници

Целна група, целно подрачје
Целна група ја сочинуваат ученици од основни училишта на подрачје наОпштина Кисела Вода, нивни 
натавници, родители и блиски

Опис на спроведени активности

Активностите на проектот ќе се спроведуваат во 2013 година  во училиштата и во блиската околина.

Потребни средства за реализација
- Набавка на литература  од сверата на екологија...4 x 10000 за секое ОУ  = 40000 ден.
- Консултанти - стручни лица по договор    ........................................................ 168800ден
- Материјали  за училиштата Фотоапарат,принтер, хартија за печатење, хамери, фломастери, бои, 

четки,лепила ..........................4 x 15000 за секое училиште = 60000 ден
- Трошоци за публикација Изработка на планови, прашалници,прирачници,брошури,покани, 

флаери, еко  дневници  .................100000 ден.
- Трошоци за транспорт и  комуникација  .............................................................35000 ден
- Останати директни трошоци
- Озвучување, снимање, фотографирање за главен настан......... .................. 60000 ден.                                                        
- Награди за најуспешните училишта    ........................................  4 x 30000  = 120000 ден.
                                  Вкупно:______________________________ 583.800 ден.
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  7.  Име на   проектот

ИЗУЧУВАЊЕ НА РУСКИ ЈАЗИК ВО ОУ 

Цели на  проектот
Подигање на основното ниво на учениците – создавање база за  надградба, можност за размена на 

искуства и културни наследства со други народи. 
Време за реализација на проектот

  2013година
Реализатор на проектот

Надворешен соработник – преку авторска агенција
Потребни средства за реализација на проектот

За еден реализатор 18.600,00 месечно ,
 за 5 месеци х 18.600,00 = 93.000,00

                                             Вкупно ...............................93.000,00

8.  Име на   проектот

ИЗУЧУВАЊЕ НА КИНЕСКИ ЈАЗИК ВО ОУ

Цели на  проектот
Подигање на основното ниво на учениците – создавање база за  надградба, можност за размена на 

искуства и културни наследства со други народи
Време за реализација на проектот

2012 година
Реализатор на проектот

Надворешен соработник – преку авторска агенција
Потребни средства за реализација на проектот

За еден реализатор 18.600,00 месечно ,
за 5 месеци х 18.600,00 = 93.000,00

 Вкупно ...............................93.000,00

9.  Име на   проектот

  НОВА ГОДИНА 2013  
Организирање и посета на учениците од основните училишта од 

Општина Кисела Вода во Универзална сала по повод новогодишните празници

Цел на проектот:
Присуство на настан за одбележување на Новата Година

Време на реализација
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декември  2013 година
Реализатор

Општина Кисела Вода во соработка со сите основни училишта 
Потребни  средства

Карти за 1500 ученици х 150,00 денари = 225.000,00 денари
Автобуски превоз за учениците - 15 автобуси - автоден

Вкупно: .................. 225.000,00 

10 .  Име  на  проектот

,, ИГРАМ, ИСТРАЖУВАМ И УЧАМ ,,

Цели на проектот 
За успешна реализација на воспитно образовниот процес со подобрени услови за работа, 

истражување, учење, потребно е збогатување со нагледни средства, дидактички материјали, технички 
помагала, спортска опрема според дадени нормативи кои позитивно ќе влијаат врз квалитетот за 
реализацијата на наставните програми за учениците во ОУ . 

Време за реализација на проектот 
2013 година

                   Потребни средства за реализација на проектот
- Набавка на нагледни средства и помагала за учениците со ПОП за подобрување на    воспитно 

образовниот процес во ОУ
- Набавка на нагледни средства и материјали за работа според потребите во ОУ  геогравски 

карти, глобуси, енциклопедии, музички системи, телевизори и други потребни материјали и 
технички помагала за работа

- Набавка на топки за фудбал, кошарка, одбојка, душеци за гимнастика, душеци за атлетика, 
маси за пинг – понг, јажиња за скокање, обрачи

8 ОУ  х  100.000,00 = 800.000,00
Вкупно............................... 800.000,00

                                           11.  Име  на  проектот

,,100 ТАЛЕНТИ ОД ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА,,

Цели на проектот 
Откривање, развој и поддршка на талентирани ученици од основното образование во областа 

на науката, уметноста, културата.
Време за реализација на проектот

Мај – Јуни 2013 година
Заради постигнатите резултати на учениците во изминатата учебна година 2012/2013 година од 

повеќе области, од основните училишта кои се на територија на општина Кисела Вода при реализација 
на многубројните проекти, Општина Кисела Вода по втор пат оваа година доделува еднократна парична 
награда за 100 талентирани ученици од повеќе области ( уметност, наука, култура ).

Оваа еднократна парична помош ќе претставува дополнителна мотивација кај младите таленти 
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за понатамошен развој  и надградување на сопствената личност.
 Изборот ќе се направи во училиштата со посебно наведени критериуми со Одлука на Наставнички 

совет, Совет на родители, Училишен одбор, а пристигнатите предлози ќе бидат разгледувани од 
Комисија со решение  од градоначалник формирана за таа намена. 
                                    

Потребни средства за реализација на проектот
- Доделување на парични награди за 100 талентирани ученици од основните училишта за 

учебната 2012/2013 година 
- 100 х 10.000,00 денари .......................................вкупно 1.000.000,00 денари  
- 100  сувенири за наградените х 500,00 денари..... вкупно 50.000,00 денари 
- 100 ваучери за наградените ученици......вкупно 100 х 50 = 5.000,00 денари

Вкупно:................................................................................ 1.055.000,00 денари
                  
                                         

12 .  Име  на  проектот

ПАТРОНЕН ПРАЗНИК НА ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА

6 – ти  МАЈ,  ЃУРЃОВДЕН,
Цели  на  проектот

Негување на традицијата, поттикнување на творештво, запознавање на младата популација со 
обичаите и значењето на верскиот празник, оддавање на признанија, взаемна соработка на училиштата, 
учениците и нивните родители

Време  на  реализација  на  проектот
2013 година

 –  Јавен литературен и ликовен конкурс за учениците од ОУ 
Реализатор

Општина Кисела Вода, 
Потребни на средства за реализација на проектот

- Книги  за награди за учениците и менторите 
- Благодарници  за наградените ментори  

- Дипломи за наградените ученици за ликовен и литературен конкурс 

- Ликовен конкурс за учениците од ОУ 6 награди од
                            1 до 8 одд.  6 х 300,00 = 1.800,00 денари

-  Литературен конкурс за учениците од ОУ 6 награди од
                            1 до 8 одд.  6 х 300,00 = 1.800,00 денари

- Избор за ученик на генерација од секое ОУ ....8 х 3.000,00 = 24.000,00
- Просветен работник (предметен) на годината во ОУ...............3.000,00
- Просветен работник (одделенски) на годината во ОУ.............3.000,00
- Родител – соработник во ОУ  .....................................................3.000,00
- Превоз за учениците учесници на Цветното дефиле  -  три автобуси - автоден
- Превоз за учениците учесници на Свечена Академија  -  три автобуси - автоден

Вкупно.......................................................................................36.600,00

13 .  Име  на  проектот
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,, ОБОИ - ПИШУВАЈ - ИЗБРИШИ ,,
Цели  на  проектот

Можност да се откријат нови начини на интерактивна соработка, меѓу учениците и 
наставниците. Потикнување на креативноста кај децата, олеснување на пренесување на 

информации.Изразување на креативноста . 
Време  на  реализација  на проектот

2013 година
Реализатор  на  проектот
Општина Кисела Вода 

Потребни  средства  за  реализација  на  проектот
Потребни материјали: еколошка боја која ја трансформира секоја мазна површина во простор за 

пишување со маркери за бела табла  за  8 објекти во основните училишта 
Боја со подлога за боја за 8 објекти х  70.000,00  = 560.000,00

               Маркери за бела табла 10 х 8 = 80 маркери х 40 денари = 3.200 денари 
Вкупно .......................................................................... 563.200,00

14 .  Име  на  проектот

,,НАСИЛСТВО ВРЗ ДЕЦАТА И МАЛОЛЕТНИЦИТЕ,,

Цели  на  проектот
Децата да се изградат како позитивни, креативни и одговорни личности кои ќе создаваат 

среќни семејства каде ќе владее љубов, хармонија и самопочитување.  Да се подобри 
комуникацијата помеѓу возрасните и младите која ќе се заснова на меѓусебно пошитување, 
соработка, дискусија и подршка. Децата и малолетниците да се изградат како личности кои 

проблемите ќе ги решаваат на мирен , ненасилен и компромисен начин.
Време  на  реализација  на проектот

2013 година
Реализатор  на  проектот

Општина Кисела Вода и одделението за поддршка
на граѓани и фондации  во соработка со ученици и стручни служби од ОУ

Проектот е одобрен од МОН
Потребни  средства  за  реализација  на  проектот

                                  Вкупно ….........................796.000,00

15. Име на проектот

ЗАПОЗНАВАЊЕ И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЗНАЕЊАТА НА НАСТАВНИЦИТЕ ОД ОСНОВНИТЕ 
УЧИЛИШТА ОД ОБЛАСТА НА МЕТОДИТЕ И ТЕХНИКИТЕ ВО РАБОТАТА СО УЧЕНИЦИТЕ СО 

ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ

Цели на проектот
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Унапредување на знаењата и практична примена методите и техниките за работа со учениците со 
посебни потреби

Време  на  реализација  на проектот
2013 година

Реализатор  на  проектот
Општина Кисела Вода и Сојуз на дефектолози на РМ
Потребни средства за реализација на проектот

                    Вкупно .............................................................................100.000,00 денари
                      Трансферирани финансиски средства на Сојуз на дефектолози на РМ

16.  Име   на  проектот

СЕМИНАРИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ ВО СЕКТОРОТ 

Цели   на   проектот
Обуки   за  стекнување  на едукација  на вработените во Секторот за образование, предучилишно 

воспитување, култура и спорт  
Време : 2013 година

                      Потребни средства Превоз, котизација, сместување .....60.000,00 ден.

                    Вкупно .............................................................................60.000,00

17.  Име   на  проектот

ЕДНОДНЕВНИ РАБОТИЛНИЦИ  ЗА ВРАБОТЕНИТЕ ВО СЕКТОРОТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И 
ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА 

Цели   на   проектот
Еднодневни работилници со цел едукација за подобрување и афирмирање на:

 - образованието; педагошки-психолошки, социјален и спортско рекреативен аспект, заштита 
на животната средина; запознавање со културата и културните вредности во сите сфери на 

живеењето; активности кои потпомагаат во подобрувањето на квалитетот на нашето живеење. 
Време : 2013 година

                      Потребни средства Превоз, котизација, сместување .....100.000,00 ден.
                         Вкупно .............................................................................100.000,00

18.  Име   на  проектот

” МАКЕДОНИЈА – ОД  ИЗГРЕВ ДО ЗАЈДИСОНЦЕ”
Време : 2013 година
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Цели на проектот
Проект направен со цел да се промовира Република Македонија преку дигитална содржина. 

Опфетени се повеќе градови и знаменитости.
Вкупно .....................1.200.000,00 денари

19. Научно истражувачки проект

  NA UNIJATA NA SPORTSKI PEDAGOZI - KISELA  VODA

rб Aktivnosti Celi Rok Iznos Realizator

1

Sledewe na 
razvojnata tendenci-

ja na nekoi antro-
pometriski po ka za-
teli, funkcionalni 

i motorni sposo-
bnosti kaj u~enicite 
od 6 do 14 godiшna 
vozrast od ОУ  vo 

ОКВ;
-Kontrolno merewe- 

USP  - KV
 Pokrovitel:            

Gradona~alnik i
Sovet na OKV

Utvrduvawe na nivoto 
na nut-ritivniot, 
funkcionalniot, 
kondiciskiot i 

socio-ekonom-skiot 
status na decata od 
JDG i  u~enicite od 

osnovnite u~i-liшta 
vo OKV.

januari
fevruari, 

mart, 
april, maj, 
juni, juli, 
avgust i 

septemvri - 
2013

1.400.000.o0 USP - KV

2

 Univerzalna 
sportska  [kola za  

deca na vozrast od 3 
do 6  godini

-Sport i sportski 
aktivnosti

vo  ЈДГ-
USP  - KV

Pokrovitel: 
Gradona~alnik
i  Sovet na OKV

Razvoj na 
funkcionalnite, 

motori~kite i 
kondiciski spo-

sobnosti, naso~uvawe 
i stvara-we na naviki 
za bavewe so sport i 

sportsko rekreativni 
aktivnosti so krajna 
cel vrшewe na rana 

predselekcija za 
bavewe so sport

Tekovn2013 
godina

300.000,oo USP - KV

3

 Univerzalna 
sportska  [kola za  

deca na vozrast od 7  
do 11  godini

Osnovni u~ili[ta;
(Ko[arka,  Fudbal, 

Karate, {ah, Fitnes-
Aerobik, Odbojka, i 

Planinarewe)  
USP  - KV

Pokrovitel: 
Gradona~alnik
i  Sovet na OKV

300.000,oo USP - KV
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5

 Bebijada;  USP  - 
KV

Pokrovitel:  
Gradona~alnik 
i  Sovet na OKV

Afirmacija na 
sportskite ak-

tivnosti kaj decata od 
JDG vo OKV

Juni - 2013 
god.

150.000,oo USP - KV

6  Organizacija na me\
unaroden  Simpozium na 
tema  ,,Sport i fizi~ko 
obrazovanie”; USP  - KV

Pokrovitel: 
Gradona~alnik
i  Sovet na OKV

Promocija i 
afirmacija na 

stru~no nau~nata 
misla vo oblasta na 
sportot i fizi~koto 

obrazovanie

Septemvri-
2013 god.

100.000,oo
USP - KV

7
 Izdava~ka  dejnost:

Bilteni, ~asopis i sl.; 
USP  - KV

Pokrovitel:  
Gradona~alnik

 i   Sovet na OKV

Promocija i 
afirmacija na 
sportot vo OKV 

preku  sport-
sko edukativni  

aktivnosti  
predvideni so 

programata

Tekovna  2013
godina 150.000,oo

USP - KV

8   Rabota na organi i 
tela, kancelariski 

materijal, prostor-ni 
uslovi, promotiven  

materijal potreben  za  
afirmacija na sportot i 
fizi~koto obrazova-nie, 
intelektualni  uslugi i 

dr.
za rabota; USP  - KV

Reprezentacija:
rekviziti, pehari, 
medali, plaketi,  

diplomi, plakati, 
video materijal i 

drugo.

Tekovna  2013
godina 200.000,oo

USP - KV

VKUPNO: 2.600.000,oo

Ред.
Број Име  на  проектот Потребни  средства

1. ДЕН НА МАЈЧИНИОТ ЈАЗИК 32.000,00
2. ЛИТЕРАТУРЕН  КАРАВАН 240.000,00
3. 8 МАРТ - ДЕН НА МАЈКАТА 32.000,00
4. ШТО СО ОТПАДОТ ? 370.000,00

    5. ТРАДИЦИЈАТА И ЗДРАВИТЕ НАВИКИ ВО ИСХРАНАТА 341.150,00
6. ЕКО - СВЕСТ                  583.800,00
7. ИЗУЧУВАЊЕ НА РУСКИ ЈАЗИК ВО ОУ 93.000,00

   8. ИЗУЧУВАЊЕ НА КИНЕСКИ ЈАЗИК ВО ОУ 93.000,00
9. НОВА ГОДИНА 2013  225.000,00

10. ,, ИГРАМ, ИСТРАЖУВАМ И УЧАМ ,, 800.000,00
11.   ,,100 ТАЛЕНТИ ОД ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА,,                 1.055.000,00
12. ПАТРОНЕН ПРАЗНИК НА ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА   6 – ти  МАЈ  

ЃУРЃОВДЕН 36.600,00

13. ,, ОБОИ – ПИШУВАЈ - ИЗБРИШИ ,, 583.200,00
14. ,,НАСИЛСТВО БРЗ ДЕЦАТА И МАЛОЛЕТНИЦИТЕ,, 796.000,00

15.

ЗАПОЗНАВАЊЕ И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЗНАЕЊАТА НА 
НАСТАВНИЦИТЕ ОД ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА ОД ОБЛАСТА НА 
МЕТОДИТЕ И ТЕХНИКИТЕ ВО РАБОТАТА СО УЧЕНИЦИТЕ СО 
ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ 100.000,00

16. СЕМИНАРИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ ВО СЕКТОРОТ  60.000,00
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17. ЕДНОДНЕВНИ РАБОТИЛНИЦИ  ЗА ВРАБОТЕНИТЕ ВО СЕКТОРОТ ЗА 
ОБРАЗОВАНИЕ И ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА 100.000,00

18. ” МАКЕДОНИЈА – ОД  ИЗГРЕВ ДО ЗАЈДИСОНЦЕ” 1.200.000,00

 19.     НАУЧНО  ИСТРАЖУВАЧКИ  ПРОЕКТ
НА  УНИЈАТА  НА  СПОРТСКИ  ПЕДАГОЗИ  - КИСЕЛА ВОДА 2.600.000,oo

ВКУПНО................................................................ 9.340.750,00

Динамиката на извршување на Програмата за образование (Н1)
Динамиката на извршување на Програмата за образование (Н1) ќе зависи од приливот на 

средствата во Буџетот на Општина Кисела Вода за 2013 година.
Преодни и завршни одредби
Реализацијата на Програмата ја врши Градоначалникот на Општина Кисела Вода преку 

Секторот за образование, предучилишно воспитување, култура и спорт.

 
ПРОГРАМА

(НA0)

ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

I. ПРОГРАМАТА НA0 ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 2013 ГОДИНА ЈА СОДРЖИ СЛЕДНАТА  
ПOДПРОГРАМА:

Н10 - Основно образование

II. ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПОДПРОГРАМАТА ПО ВИДОВИ РАСХОДИ СПОРЕД СЛЕДНИОТ ПРИКАЗ:
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П Р О Г Р А М А
( НA0 )

ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

1. ВОВЕД
Со оваа програма се уредува:

• Извори на финансирање на програмата
• Пресметување на трошоците за реконструкција на училишта и градинки
• Динамика на извршување на програмата
• Преодни и завршни одредби

2. ИЗВОРИ И ФИНАНСИРАЊЕ НА ПОДПРОГРАМАТА
• Општината обезбедува капитални средства за реконструкција и уредување на Основните 

училишта од Буџетот на Општината Кисела Вода за 2013 година.

3. ТРОШОЦИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПОДПРОГРАМАТА

Расходи за реализација, според намената и по поединечни видови на елементи се:

Категорија Ставка Подставка Опис на ставка Износ во денари
48 Капитални Расходи 32.600.000,00

482 Други градежни објекти 32.600.000,00

482910 Подготвување на проекти, дизајн 
и други објекти    100.000, 00

482930 Реконструкција на други објекти 17.500.000,00

482920             Изградба на други објекти                 15.000.000,00

* Образлoжение на подпрограмата
*подставка 482930 
Општината Кисела Вода од Буџетот за 2013 година ќе издвои средства за:

Промена и реконструкција на кровови на училиштата, промена на кровна конструкција на 
училишна спортска сала, фасада, реновирање на тоалети, замена на прозори и врати, подови 
во училиниците,  јарболи  и други градежно-занатски работи на ОУ во општина Кисела Вода:

• ЦОУ “Рајко Жинзифов” - подрачно Пинтија, 850 м2      - 1.200.000, 00 ден.
• ОУ “Кузман Шапкарев”                                  3500 м2     -  3.500.000, 00 ден.
• ОУ “Круме Кепески” (централно)                  1900 м2    -  2.000.000, 00 ден.
• ОУ “Круме Кепески” (подрачно)                     820 м2      - 1.000.000, 00 ден.
• ОУ “Кузман Јосифовски Питу” (централно) 1400 м2    -  1.500.000, 00 ден.
• ОУ “Кузман Јосифовски Питу” (подрачно)   1800 м2      -  1.500.000, 00 ден.
• ОУ “Кирил Пејчиновиќ” квадратура на објектот 3 ката х 1800 м2  = 5400 м2 ,    за  фасада                     
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2500 м2,          -  3.500.000,00 ден.
• ОУ “Партение Зографски”          700 м2                 -  800.000, 00 ден.
• ОУ “Невена Георгиева Дуња”     960 м2                 - 15.000.000.00 ден. 
• ОУ “Климент Охридски”                800 м2                   -  2.500.000.00 ден.

  4. ДИНАМИКА НА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПОДПРОГРАМАТА
Динамиката на извршување ќе зависи од приливот на средствата во Буџетот на Општината Кисела 
Вода за 2013 година.

5. ПРЕОДНИ ОДРЕДБИ
Реализацијата на подпрограмата ја врши Градоначалникот на Општина Кисела Вода преку Секторот 
за комунални работи, инфраструктура, сообраќај и заштита на животната срединa.

Оваа Програма влегува во сила со денот на донесувањето, ќе се објави во ,,Службен гласник 
на Општина Кисела Вода,, а ќе се применува од 01.01.2013 година.

 Број 07-8628/12                                                                          ПРЕТСЕДАТЕЛ
29 ноември 2012 година                           на Советот на Oпштина Кисела Вода                
 С к о п ј е                               Звонко Спасовски с.р.
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 57 став 1  алинеа 3 од Статутот на Општина Кисела Вода 
(„Службен гласник на Град Скопје“ бр. 8/05 и „Службен гласник на Општина Кисела Вода“ бр. 13/06), 
Градоначалникот на Општина Кисела Вода, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување Програма за активностите на Општина Кисела Вода 
од областа на социјална  заштита во 2013 година

1.Се објавува Програмата за активностите на Општина Кисела Вода од областа на социјалата 
во 2013 година, донесена на седницата на Советот на Општина Кисела Вода, одржана на 29 ноември 
2012 година.

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

 Број 08-8821/13            ГРАДОНАЧАЛНИК
         30.11.2012 година                                          на Општина Кисела Вода
     С к о п ј е                        Марјан Ѓорчев с.р.   
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Врз основа на член  22 точка 7 и 62 точка 1 и 2   од Законот за локална самоуправа    ( Службен 
весник на Р.М. бр. 5/02) и член 3 точка 3; член 11 точка  1,2 и 3 и член 12  од Законот за социјална 
заштита ( Службен весник на Р.М. број 79/09) и член 34 точка 8 од Статутот на Општина Кисела Вода 
(„Службен гласник на Град Скопје“ бр. 8/05 i “Slu`ben glasnik na op{tina Kisela Voda” br.13/06), Советот на 
Општина Кисела Вода на Педесет и втората пленарна седница одржана на 29 ноември 2012  година, 
донесе

ПРОГРАМА

за активностите на Општина Кисела Вода од областа на
социјална  заштита во 2013 година

            Со процесот на децентрализација, општините покрај другото се соочуваат и со една нова 
надлежност, а тоа е спроведување и организирање на социјалната заштита преку донесување 
сопствени развојни програми, обезбедување на обврски утврдени со законот за социјална заштита и 
донесување на општи акти од областа на социјалната заштита. Во тој контекст и општина Кисела Вода 
се соочува со многу отворени прашања и проблеми од областа на социјалната заштита.

 Во развојот и унапредување на мрежата на социјални услуги во процесот на 
деинституционализација и воедно реализаирање на програми за социјална заштита, при што, 
неопходно е општината:

- Да развива и јакне соработка меѓу владини и невладини институции кои вршат работи во област 
на социјална заштита;

- Да донесува развојни програми од областа на социјалната заштита;
- Основање на јавни установи за социјална заштита;
- Развивање на вонинституционални форми за социјална заштита;

     Институциите за социјална заштита, со вклучување на други актери од социјалната политика, 
со заинтересирани поединци и организации, да се обезбеди интегрален пристап во планирање, 
имплементација и евалуација на социјална заштита, развивање на меѓусекторска и меѓуопштинска 
соработка, работа на прибирање и обединување на информации за лицата во ризик, работење за 
подигање на чувствителноста на заедницата за проблемите на ранливите групи, обезбедување на 
услуги во склад со стручните стандарди, информирање на граѓаните за нивните права, поттикнување 
и обезбедување на учество на корисниците во планирање и предлагање на ефикасни решенија за 
подршка, планирање на стручните капацитети во согласност со потребите за развивање на услуги и 
опфаќање на кориснички групи, планирање и обезбедување на потребни средства преку разни форми 
на финансирање.

План на мерки носители и рок на исполнување на активности на Општина Кисела Вода за социјална  
заштита

  Во  текот на 2013 година Општина Кисела Вода ќе спроведе низа на мерки и активности од различни 
области во склоп на социјалната заштита со која ќе се опфатат повеќе групи на граѓани.
 1.Реализација на програма “Спортуваме - Другаруваме” за деца со посебни потреби 
 носители:Општина Кисела Вода, ЦОУ “Златен Сремац”,ДСУ “Димитар    Влахов”

рок: април - мај
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вкупно средства: 60.000,00ден (спортски реквизити, маици,коктел,благодарници-дипломи)
 2.Евалуација и продлабочување   на процесот на инклузија во Општина Кисела Вода и вклучување на 
дефектолози  во работата со децата со ПОП во ОУ и ЈДГ на кој тоа им е најпотребно.

носители: Општина Кисела Вода,Сојуз на дефектолози на Р. Македонија
рок: тековно цела година
вкупно сретства: 120.000,00ден. (трансферирани средства на Сојуз на дефектолози на 
р.Македонија)
 

3.Подобрување на квалитетот на образованието на децата со посебни потреби вклучени во редовните 
основни училишта и градинки преку организирање на стручни семинари и работилници за наставниците 
и воспитувачите, како и за родителите на децата со посебни потреби за изготвување на индивидуални 
образобни планови, работа со дете со ПОП, карактеристики на децата со ПОП идр.

носители: Општина Кисела Вода,Сојуз на дефектолози на Р. Македонија
рок: тековно цела година
вкупно сретства: 120.000,00ден. (трансферирани средства на Сојуз на дефектолози на 
Р.Македонија)

4.Спроведување на низа активности и кампања за сензибилизирање на граѓаните на Кисела Вода за 
проблемите и односот на пошироката околина кон корисниците на психотропни супстанци

носители: Општина Кисела Вода, МТСП, НВО , Координативно тело на Град Скопје, 
Меѓуопштински центар за  социјални работи и надворешни соработници
рок: во текот на годината
вкупно средстава:100.000,00ден. (хонорари за надворешни соработници,канцелариски матерјал, 
флаери)

5.Собирна акција “Биди хуман” на носена-стара облека во Општина Кисела Вода
носители: Општина Кисела Вода, Црвен крст на Општина Кисела Вода, приватен сектор
рок: септември-октомври

6.Организирање и учество  на обуки, симпозиуми, семинари од областа на социјална заштита. 
Обуките кои вработените ќе ги посетуваат ќе бидат внимателно одбирани и спроведени од страна на 
релевантни институции од споменатата област.Подготовка на флаери, брошури,ѕидни информатори 
за правата на граѓаните од област на социјална заштита. 

носители: Општина Кисела Вода
рок: во текот на годината
вкупно средства: 120.000,00 ден. (котизации за учества и патувања, печатење на материјали)

7.Донирање на школски прибори (боици,сликовници, пластелин и др.)  и пакетчиња на Дневниот 
центар за деца на улица во Општина Кисела Вода и децата на загинати  бранители на Р. Македонија  
поповод новогодишните празници.
            носители:Општина Кисела Вода

рок: декември
            вкупно средства: 50.000,00 ден.

8.Иницирање и формирање на база на податоци на интернет страната на Општина Кисела Вода за 
слободни работни места на правните субјекти на ниво на општина.

носители: Општина Кисела Вода, правни лица од ОКВ
             рок:  во текот на годината         
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 9. Иницирање за определување на процедури и критериуми за подршка на социјални сервисни служби 
во Општина Кисела Вода       

носители: Општина Кисела Вода, МТСП, Завод за социјални дејности и       надворешни 
соработници

             рок:  во текот на годината
             вкупно средства: 130.000,00 ден (канцелариски матерјали, хонорари за      надворешните 
соработници)
10. Иницирање за утврдување на критериуми за спроведување на Јавен повик до невладиниот сектор 
за изработка и реализација на проекти од областа на социјална заштита

носители: Општина Кисела Вода, МТСП, Меѓуопштински центар за  социјални работи, Завод за 
социјални дејности,надворешни соработници 
рок:  во текот на годината
вкупно средства: 120.000,00 ден (хонорари за надворешните соработници, канцелариски 

матерјал)
11. Реализирање на проект “Во светот на баба и дедо” 

носители: Општина Кисела Вода, ОУ,надворешни соработници
рок:  во текот на годината
вкупно средства: 60.000,00 ден (изнајмување на костими, коктел, училишен прибор, прехранбени 

продукти, музички цедеа, хонорари за надворешни соработници)
12. Спроведување на проект  “Промоција на хумани вредности “ – за конфликти и конфликт менаџмент, 
тимска работа, лидерство и др.
          носители: Општина Кисела Вода , ОУ, надворешни соработници 
          рок:  во текот на годината

          вкупно средства: 120.000,00 ден. ( канцелариски матерјал, фотокопирање, хонорари за 
надворешните соработници)
13.Учествување и изготвување на  проект  “Зајакнување на релевантните актери за социјална инклузија 
на локално ниво” со други    релевантни партнери  за потребите на општина Кисела Вода
          носители: Општина Кисела Вода , надворешни соработници 
          рок:  во текот на годината
          вкупно средства: 200.000,00 ден. ( канцелариски матерјали,хонорари за надворешни соработници)
14.Реализирање на проект за социјално вклучување на  жените од ралниви групи преку креативност 
и едукација
          носители: Општина Кисела Вода, НВО- Отворена Порта, релевантни институции 
          рок:  во текот на годината
          вкупно средства: 100.000,00 ден. ( трансферирани средства на НВО- Отворена порта)
15.Иницирање, изготвување и  реализација на локална стратегија и  активности, произлезени од 
Националната стратегија за намалување на сиромаштија  

носители: Општина Кисела Вода, МТСП, надворешни соработници, НВО, релевантни             
институции 

         рок:во текот на годината
вкупни средства:  120.000,00 ден. ( хонорари за надворешни соработници,      печатење на 
брошура, коктел,огласи во весници)

16.Советувалиште и едукација за превенција од употреба на дрога кај  ученици од ОУ  во  Општина 
Кисела Вода.
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         носители: Општина Кисела Вода,Координативно тело на Град Скопје,      НВО,надворешни 
соработници
         рок: во текот на годината
         вкупно средства :  130.000,00ден. ( канцелариски матерјал, хонорари на      надворешни 
соработници)

Вкупно: 1.550. 000ден.

        Динамика на извршување на програмата

     Динамиката на извршување на Програмата ќе зависи од создадените  технички услови и соодветен 
прилив на финансиски средства на буџетот на Општина Кисела Вода.
     Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во “Службен Гласник на 
Општина Кисела Вода”, a ќе се применува од 01.01.2013 година.

       Број 07-8628/13                                                                              ПРЕТСЕДАТЕЛ
29 ноември 2012 година                          на Советот на Oпштина Кисела Вода                
           С к о п ј е                              Звонко Спасовски с.р.
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 57 став 1  алинеа 3 од Статутот на Општина Кисела Вода 
(„Службен гласник на Град Скопје“ бр. 8/05 и „Службен гласник на Општина Кисела Вода“ бр. 13/06), 
Градоначалникот на Општина Кисела Вода, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување Програма за спорт и рекреација 
за 2013 година

1.Се објавува Програмата за спорт и рекреација за 2013 година, донесена на седницата на 
Советот на Општина Кисела Вода, одржана на 29 ноември 2012 година.

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

 Број 08-8821/14            ГРАДОНАЧАЛНИК
         30.11.2012 година                                        на Општина Кисела Вода
     С к о п ј е                       Марјан Ѓорчев  с.р. 
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Врз основа на член 22 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа(Службен весник на 
Р.М. 5/02) и член 34 точка 8 од Статутот на општина Кисела Вода (Службен гласник на Град Скопје 
број 8/05 и Службен гласник на општина Кисела Вода број 13/06), Советот на Општина Кисела Вода на 
Педесет и втората пленарна седница одржана 29 ноември 2012 година, донесе 

ПРОГРАМА ЗА СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА ЗА 2013 ГОДИНА  

Ред
Бр.

 Активности      Цели рок   Сума  Извршител

1.

У~ili{еn  sport na 
OKV

Пokrovitel: 
Градоначалник на 
ОКВ и Совет на 

Op{tinaта 

Рazvoj, otkrivawe 
i nadgraduvawe na 

sportskiot talent kaj 
u~enicite

 Тekовна 
2013-ta 
godina

1904560 
den. 

Sektorot za 
obrazovanie 

kultura i sport 
pri OKV

 Сојуз за  u~ili{en 
sport na OKV 

Osnovnite 
u~ili{ta

2.

 Куп на општина 
Кисела Вода ,,Св.

Ѓорѓи“
Pokrovitel:

Gradona~alnik 
na OKV и Совет на 

Општината

Остварување на 
меѓуопштинска 

соработка.
Формирање на селекција 
на таленти во спортовите 
мал фудбал, кошарка, 

одбојка 

Априк –Мај  
2013

1000 000 
den.

Sektorot za 
obrazovanie 

kultura i sport 
pri OKV

Сојуз за училишен 
спорт на ОКВ

Основни училишта

3.

Помагање на 
спортски клубови и 

здруженија
Pokrovitel:

Gradona~alnik 
na OKV и Совет на 

Општината

-помагање во 
реализација на 

спортските програми на 
клубови и здруженија 

Тековна 
2013 год. 3500 000 

Den.

Sektorot za 
obrazovanie 

kultura i sport 
pri OKV

4.

 Pomagawe, 
sponzorstvo i 

soorganizator na 
memorijalnite 

fudbalski turniri 
Pokrovitel;

Gradona~alnik на 
ОКВ

-хунанитарни турнири
- развивање на 

рекреативен спорт
-масовност

-промоција на млади 
таленти

  мај-окт 2013 
год. 100 000 

Den.

Sektorot za 
obrazovanie kultura 
i sport pri OKV
Здружение ,,Бобан 
Трпков“
Здружение ,,Бранко 
Ѓуровски“

5.
Промотори на спортот  
на општина Кисела 

Вода

-промоции, спортски 
трибини, симпозиуми, 

реализација на тренинзи 
предводени од актуелни 

репрезентативци и 
поранешни селектори 

Тековна 2013 
год.

1000.000 
ден.

Sektorot za 
obrazovanie kultura 
i sport pri OKV

6.
Доделување на парична 
награда за 100 таленти 
од основните училишта

-Мотивација 
-афирмација

м а р т - ј у н и 
2013

1071000 
денари

Sektorot za 
obrazovanie kultura 
i sport pri OKV
Основни училишта
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7.

Тековно одржување 
на спортските 

сали ,,Независна 
Македонија“ и 

,,Архиепископ Доситеј“

-спортските сали треба 
да се наѓаат во исправна 
состојба поради дејноста 

за што се наменети: 
-масовност,

афирмација на таленти, 
развој на спортот во ОКВ

Тековна 2013 
година

1 . 0 0 0 . 0 0 0 
денари

Sektorot za 
obrazovanie kultura 

i sport pri OKV

8.

Realizacijata 
na програмата 

,,SПОРТУВАМЕ-
ДРУГАРУВАМЕ “ za deca 
so posebni sportovi.

Pokrovitel:
Gradona~alnik na 

OKV  и Совет на 
Општината

-Социјализација
-Дружење низ игра
-Подобрување на 

психофизичкиот развој кај 
децата,

Тековна 
2013 год.

 50.000
den.

 Sektorot za 
obrazovanie kultura 

i sport pri OKV
Училишта:

 ,,Д-р Златен Стремец“
,, Димитар Влахов“

9.
Промотивен матерјал 
потребен за афирмација 

на спортот 

Репрезентација
-видео 
-дресови
-дипломи,

Тековна 2013 
год.

200. 000 
ден.

Sektorot za 
obrazovanie kultura 

i sport pri OKV

Вовед
Оправданоста и потребата за постоење на програма за спорт во општина Кисела Вода се 

темели врз Уставот на Република Македонија , Законот за спорт и Законот  за локална  самоуправа  
кои предвидуваат и задолжуваат, остварување и задоволување на јавниот интерес  и потребата 
на граѓаните за спорт. Тргнувајќи од тој аспект, општината Кисела Вода обезбеди широк спектар на 
програмски спортски збиднувања кои треба да се реализираат  во 2013 година.  Во нив голем дел е 
посветен  на универзалните вредности на училишниот спорт,  опфатен е рекреативниот спорт,масовниот 
спорт а во еден дел клубскиот и врвниот спорт  преку помагање на спортски клубови кои егзистираат  
на територијата на Општината. 

Општината Кисела Вода  веќе седум години организира училишен спорт  во осумте основни 
училишта кои егзистираат во Општината.  Последните три години  Општината  од  страна на Федерацијата 
за училишен спорт на Македонија  веќе го доби приматот најуспешна Општина во државата во делот 
на програмската реализација  и масовноста  во училишниот спорт.  Но, тука не треба да се застане. 
Програмата  за 2013 година ќе биде насочена кон продукцијата на квалитет како на самите  училишни 
тренинзи, за некои спортови (одбојка, шах и пинг понг за тренери и едукатори ќе бидат ангажирани 
врвни репрезентативни имиња) така, и во делот на одигрувањето на спортските натпревари во лигите. 
Преку развојот на училишниот спорт ќе бидат опфатени голем број на ученици во разни спортски 
дисциплини согласно нивниот афинитет и талент. Училишниот спорт ќе биде бесплатен  и од него 
треба да произлезат   голем број таленти кои подоцна ќе играат во репрезентативните селекции. 
Општината Кисела Вода отсекогаш била расадник на спортски таленти во повеќе спортови. Така ќе 
биде и овојпат, во насока на откривање на талентите и давање шанса за афирмација.  Токму во таква 
креативна смисла е направена програмата за спорт 2013 година во чија содржина се и организираните 
училишни лиги по спортови. Овде треба да се потенцира дека наши деца, произлезени токму од 
училишниот спорт и селекциите на таленти,  во изминатите две до три години, сега веќе, како големи 
таленти со голем успех,  настапуваат во прволигашки и второлигашки клубови. 

Како надградба на проектот ,,Училишен спорт“ се надоврзува реализацијата на проектот ,,Куп 
на Кисела Вода  -Св.Ѓорѓи“. Проектот во еден дел е повисока фаза на организација на училишниот  
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спорт каде талентите се селектираат во селекција на Општината. Тој содржи  организација и 
одигрување на натпревари со нивни врсници од другите Општини,  но, и одигрување на натпревари со 
врсници од  збратимените градови на општината Кисела Вода. Токму поради размената на искуства со 
други држави каде со успех се третира ,,Училишниот спорт“, во 2013 година  ,,Купот Св Ѓорѓи“ ќе има  
меѓународен карактер.   Всушност. проектот ,,Куп на Кисела Вода  -Св.Ѓорѓи“,  покрај училишен  со дел 
од  спортските проекти ќе има рекреативен, афирмативен и масовен карактер.

Во спортската програма за 2013 година со проектот , Спортуваме - другаруваме“ ќе бидат 
опфатени и децата со посебни потреби кои се дел од  посебните училишта  ,,Д-р Златен Стремец“ и 
,,Димитар Влахов“како и други содржини. 

Согласно препораките од владината Агенција за млади и спорт свое место во општинската 
програма за спорт -2013 година ќе заземе проектот ,,Помагање на спортските клубови“, кои егзистираат 
на територијата на Општината, како и проектот ,, Промотори на спортот на општина Кисела Вода“, 
кој е наменет за одржување на промоции, спортски трибини, симпозиуми, реализација на тренинзи 
предводени од афирмирани спортисти, актуелни и сегашни селектори, странски стручњаци и спортски 
легенди. Проектот ,, Промотори на спортот на општина Кисела Вода“  за 2013 година предвидува и 
промовирање спортската стратегија на Општината, поткрепена со организирање на низа трибини како 
и формирање на ,,Спортско друштво Кисела Вода“, во чие функционирање треба да заживее клупскиот 
спорт во Општината, поткрепен со  неколку пропратни проекти кои меѓу другото ќе обезбедат подобри 
услови за развојот на спортот во општината Кисела Вода. 

Вкупната сума потребна за реализација на спортските програми предвидени да се реализираат 
во 2013 година изнесува 9.825560 денари. 
1.Име на проектот: Организирање на училишен спорт во општина Кисела Вода.
Носител на проектот: општина Кисела Вода и Сојузот за училишен спорт на ОКВ.
Генерален покровител: Марјан Ѓорчев,  градоначалник на општина Кисела Вода  и Советот на 
Општината. 
1.1Динамика на реализација на проектот 
Општината Кисела Вода и Сојузот за училишен спорт н ОКВ  во 2013 година ќе одржат натпреварување 
меѓу училишните спортски екипи од осумте основни училишта кои егзистираат во Општината во  
следните спортови: фудбал(машки), кошарка (машки), одбојка (девојчиња), шах , пинг-понг и атлетика.  
Опис на активноста Преку развојот на училишниот спорт во општина Кисела Вода ќе биде опфатен 
голем број на ученици во разни спортски дисциплини согласно нивниот афинитет и талент. 
Организацијата на натпреварите ќе биде согласно правилниците на Федерацијата за училишен спорт 
и пропишаните норми од Агенцијата за млади и спорт. Натпреварите ќе се играат  по ,,Бергеров систем“ 
со ,,плеј-оф“ завршница на првопласираните четири  училишни екипи од лигата. Средбите ќе ги водат 
соодветни судии од спортските федерации, предходно сите ученици учесници во училишниот спорт , 
на трошок на Општината во Заводот за спортска медицина  ќе извршат спортски лекарски прегледа за 
нивното здравје  на самите натпревари  ќе се грижи лекарско лице. Талентираните ученици ќе бидат 
селектирани од страна на стручни лица, тренери, професори по физичка култура и нема да плаќаат 
за својата едукација.  Таа обврска ќе ја преземе општината Кисела Вода. На тој начин ќе се опфатат 
голем број на талентирани спортисти кои не биле вклучени во тренажен и натпреварувачки процес во 
постоечките спортски клубови или приватни спортски школи од причина што нивните родители имаат 
скромен финансиски буџет.

1.2Цели и очекувани ефекти
Целта на училишниот спорт во општина Кисела Вода е откривање, развој и усовршување на спортскиот 
талент на учениците во функција  на развој на здрав дух во здраво тело, во функција на развој на 
демократска личност подготвена да се натпреварува  и да постигнува добри резултати во своето 
подоцнежно ангажирање во работниот и животниот процес. Спортскиот талент на учениците ќе се 
развива  низ стручен тренажен процес а степенот на усовршување ќе се проверува и надградува  низ 
системот на натпревари. Очекувачки ефекти од овој проект се развојот на хуманоста кај учениците, 
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развојот на фер-плеј однесување на спортските терени и надвор од нив, развој на меѓусебна подршка 
кај младите на спортските терени и во секојневниот живот. 
1.3 Финансиска конструкција  За реализација на овој проект предвидени се следните средства по 
спортови:
1.3.1Мал фудбал

Тренери 8 Х 4000 ден. Х 4 месеци                  128 000 ден.
Судии: 7 кола Х 4 натпревари=(28+4)Х800 ден=                24 800 ден.
Топки: 8 екипи Х 6 топки 48 Х 500 ден.=     24 000 ден.
Лекарски прегледи: 8 екипи Х 12 ученици Х 120 ден.=               11 520 ден.
Лекар:          500 ден.
           1.3.2Кошарка
Тренери 8 Х 4000 ден. Х 4 месеци                  128 000 ден.
Судии: 7 кола Х 4 натпревари=(28+4)Х700 ден=                 22 400 ден.
Топки: 8 екипи Х 6 топки 48 Х 500 ден.=      24 000 ден.
Лекарски прегледи: 8 екипи Х 12 ученици Х 120 ден.=                11 520 ден.
Лекар:                       500 ден.
          186 420 ден.
1.3.3Одбојка
Тренери 8 Х 4000 ден. Х 4 месеци                   128 000 ден.
Судии: 7 кола Х 4 натпревари=(28+4)Х500 ден=                 16 000 ден.
Топки: 8 екипи Х 6 топки 48 Х 500 ден.=      24 000 ден.
Лекарски прегледи: 8 екипи Х 12 ученици Х 120 ден.=               11 520 ден.
Лекар:          500 ден.
          180 020 ден.
1.3.4 Пинг-понг
Тренери 8 Х 4000 ден. Х 4 месеци                  128 000 ден.
Судии: 7 кола Х 4 натпревари=(28+4)Х500 ден=                16 000 ден.
Пинг Понг: топчиња, рекети и мрежи 8 екипи Х 1000=               8000 ден.
Семафори за пинг понг 5х2300=                  11500 ден.
Лекарски прегледи: 8 екипи Х 5 ученици Х 120 ден.                4800 ден.
Табли за пинг понг 8Х 10000 ден.      80 000 ден.
                                  248300 ден 1.3.5 Шах
Тренери 8 Х 4000 ден. Х 4 месеци                  128 000 ден.
Шаховски гарнитури и шаховски часовник 4 Х 4 Х 3000 ден.  48 000 ден.
                      176 000 ден.

1.3.6  ВКУПНО ЗА ПЕТТЕ ЛИГИ      970 760 ДЕН.
1.3.7  ОСТАНАТИ ПОТРЕБИ

Дресови      180 Х 1000 ден.                 180000 ден.
Тренерки     30 Х 1500 ден   45000 ден
Озвучување          60000 ден.
Пехари и медаљи        150 000 ден.
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Атлетика (пролетна и есенка трка)      60 000 ден.
Планинарење          30 000 ден.
Превоз          300.000ден.
Бадминтон (промотивно)       30.000 ден.
ВКУПНО                                              855.000 ден.
1.3.7 НАГРАДЕН ФОНД И СИСТЕМ НА НАГРАДУВАЊЕ НА ПЕТТЕ ЛИГИ
Прво место                                                                                              6500 ден.
Второ место                                                                                                          4 500 ден
Трето место                                                                                                          2 000 ден
Четврто место                                                                                                1000 ден.
Вкупно                                                                                                          14 000 ден.
5 лиги Х 14 000 ден                                                                                                 70 000 ден.

ВКУПНО          1 904560 ДЕН.

2.Име на проектот: Куп на општина Кисела Вода ,, Св Ѓорѓи“
Носител на проектот: општина Кисела Вода и Сојузот за училишен спорт на ОКВ
Генерален покровител: Марјан Ѓорчев,  градоначалник на општина Кисела Вода  и Советот на 
Општината. 
2.1Динамика на реализација на проектот
Купот на општина Кисела Вода ,,Св Ѓорѓи“ ќе се одржи по третпат. Најдобрите талентирани  ученици по 
спортовите малф удбал, кошарка и одбојка ќе бидат селектирани од страна на селектори (професори 
по физичка култура и тренери). Оттука ќе се формира Селекција на таленти од општина Кисела Вода  
во спортовите мал фудбал, кошарка и одбојка кои ќе имаат настап на турнирите со своите врсници 
(поканети Општини од Скопје и збратимени општини на Кисела Вода.  Покрај екипните спортови, 
овојпат  програмата се предвидува да биде проширена со пролетен атлетски кроз, натпревари во 
пинг-понг, турнир во шах за сите возрасти,  турнир во баскет за сите возрасти, планинарење  и други 
спортови. Манифестацијата покрај натпреварувачки ќе има и масовен карактер. Месеците  април- мај 
се предвидени за реализацијата на проектот  ,,Куп  Св. Ѓорѓи“. 

2.2 Цели и очекувани ефекти
Купот ,,Св.Ѓорѓи“ претставува  повисока фаза на усовршувње на талентираните ученици од училишниот 
спорт. Да се биде дел од  Селекцијата на таленти на Општината, за самиот ученик ќе значи мотив 
повеќе за спортување  и желба за  усовршување. Исто така значајна е и меѓуопштинската соработка 
со збратимените Општини како и со општините кои егзистираат во  Скопје.  

2.3 Финансиска конструкција
За реализација на проектот ,,Куп Св.Ѓорѓи“ потребни се 1.000.000 денари. Истите средства ќе се 
искористат за: хотелско сместување 250.000 денари, судии 15.000 денари, лекар 10.000 денари, 
озвучување 40.000 денари, превоз 60.000, хонорари за стручни лица 60.000 денари, риквизити 70.000, 
фото-водео материјал 10.000 денари, награди 150.000 денари, спортска опрема 150.000 денари, 
брошура 50.000 денари, ресторански услуги 100.000 денари,освежителни пијалоци  (вода и сокови) 
10.000 денари, обезбедување 25.000 денари.
3.Име на проектот: ,,Помагање на спортски клубови и здруженија“
Носител на проектот: општина Кисела Вода 
Генерален покровител: Марјан Ѓорчев,  градоначалник на општина Кисела Вода  и Советот на 



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

 

Broj 13 / Strana 142 30 Noemvri 2012

Општината. 
3.1Динамика и реализација на проектот
Во општината Кисела Вода егзиститираат околу 70 спортски клубови и спортски асоцијации и спортски 
здруженија. Залагајќи се за поголем развој на спортот, согласно своите финансиски можности 
Општината е подготвена да ги помогне годишните програми на одделни спортски клубови и здруженија  
по предходна категоризација на спортовите и дефинирани критериуми од страна на комисијата за 
спорт при Советот на општина Кисела Вода.
3.2Цели и очекувани ефекти
Клубовите и спортските здруженија кои егзистираат на територијата на Општината практично се 
спортско огледало на најстарата скопска општина. Кисела Вода е  расадник на таленти и расадник на 
легендарни спортисти и теренери кои својот прв чекор во спортот и своите први успеси  ги направиле 
токму во општината Кисела Вода. Оттука, не само законска , туку и морална обврска е Општината да 
се грижи за спортот кој практично преставува најефтин и најголем амбасадот на општината Кисела 
Вода во својата држава и надвор од неа.   

3.3Финансиска конструкција 
3.3.1 За реализација на проектот ,,Помагање на спортски клубови и здруженија“ предвидени се 
3.500.000 денари. Средствата ќе се доделуваат по пат на оглас со назнака ,,За оглас за материјална 
подршка на спортските клубови, спортските здруженија, спортските сојузи и спортските друштва“ 
и право на учество треба да имаат сите  спортски клубови, спортски здруженија, спортски сојузи 
и спортски друштва  кои егзистираат во општината Кисела Вода и ги исполнуваат следните 
критериуми:
-Да имаат, решение за дејност спорт, издадено од Агенцијата за млади и спорт, со седиште на 
подрачјето на општина Кисела Вода  најмалку 3  (три) години од објавата на огласот.  
-Сите спортски субјекти, кои аплицираат на овој оглас, своите
активности и програми , треба да ги реализирале на територијата на општина Кисела Вода во 
изминатите  3(три) години.
-Спортските субјекти задолжително да достават годишна програма за 2013 година.
- Доколку спортските субјекти во своите програми имаат натпреварувачки карактер, да се достави 
степенот на натпреварувањето. 
- Да се нагласат спортските успеси, на спортските субјекти, во последните 3 (три) години, поткрепени 
со докази, задолжително од соодветните спортски федерации и од  други спортски институции. 
- Спортските клубови да достават  информација за  пионерските, младински школи (доколку 
ги имаат организирано), да достават нивна програма  за  2013, како и да ги нагласат нивните  
спортски резултати,  во изминатите 3 (три) години, задолжително поткрепено со доказен материјал 
од соодветните спортски федерации и државни спортски институции.

 
3.3.2 Место на поднесување на документите.
 Документите по дадениот оглас, треба да се достават до архивата на општина Кисела Вода, улица 
Првомајска Б.Б. – Скопје, со назнака ,,За оглас за материјална подршка на спортските клубови, 
спортските здруженија, спортските сојузи и спортските друштва“.
-Огласот треба да трае седум работни денови од огласувањето, а по дадените апликации ќе 
одлучува,  Комисијата за спорт при Советот на општина Кисела Вода.

  
4.Име на проектот: Одржување на меморијалните фудбалски турнири ,,Бобан Трпков“ и ,,Бранко 
Ѓуровски“
Носител на проектот: општина Кисела Вода 
Генерален покровител: Марјан Ѓорчев,  градоначалник на општина Кисела Вода  и Советот на 
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Општината.
4.1Динамика и реализација на проектот
Меморијалните фудбалски турнири ,,Бобан Трпков“ и ,,Бранко Ѓуровски“ традиционално се одржуваат 
во Општината. Фудбалските турнири имаат хуманитарен карактер. На турнирот учествуваат екипи од 
Градот Скопје. 
4.2Цели и очекувани ефекти
 
Целта на турнирите е хуманитарна. Исто така турнирите значат развој на рекреативниот спорт во 
Општината. Квалитетот на турнирите донесува и масовност и афирмација на младите фудбалски 
таленти. 
4.4Финансиска конструкција 
За реализација на проектот ,,Меморијални фудбалски турнири ,,Бобан Трпков “ и ,,Бранко Ѓуровски“ 
предвидени се 100.000 денари. Истите треба да бидат префрлени на сметката на  соодветните 
здруженија.   

5. Име на проектот:  ;,Промтори на спортот  на општина Кисела Вода“
Носител на проектот: општина Кисела Вода 
Генерален покровител: Марјан Ѓорчев,  градоначалник на општина Кисела Вода  и Советот на 
Општината.
Динамика и реализација на проектот
,,Промотори на спортот на општина Кисела Вода“ е проект наменет за одржување на промоции, спортски 
трибини, симпозиуми, реализација на афирмативни тренинзи предводени од актуелни и поранешни 
селектори и тренери. Заради усовршување на водење на спортски тренинг во повеќе спортови, но и на 
многу други значајни теми од спортот,  предвидено е во проектот да продефилираат со свои предавања 
, стручни лица од ФФК но и странски стручњаци. Овој проект предвидува формирање на ,,Спортско 
друштво Кисела Вода“ . Анализите во изминатите три години покажуваат дека плејада на успешни 
таленти кои потекнуваат токму од училишниот спорт, едноставно престануваат да се занимаваат со 
спорт во периодот на идното нивно двегодишно школување во средното образование. Оттука улогата 
на ,,Спортското друштво Кисела Вода“ ќе биде во делот на згрижувањето на талентите во организирани 
клубови и овозможување квалитетен тренажен процес како и обезбедување соодветни услови за 
работа.  Се предвидува во првата фаза да се формираат клубови во кошарка (мажи), одбојка  (жени), 
ракомет (мажи и жени), фудбал (мажи), пинг-понг (мажи и жени), шах (мажи и жени) и карате (мажи и 
жени). Промотори на спортот на општината Кисела Вода, во чиј состав ќе се најдат истакнати спортски 
легенди, поранешни репрезентативци, спортски експерти, професори по физичко воспитување, 
спортски новинари, спортски работници и други лица кои можат да придонесат за успешен развој на 
спортот во Општината. ), треба да биде креатор и двигател на спортот во Општината. 

5.1Цели и очекувани ефекти
 Размената на искуство, збогатување на знаењето, усовршувањето, издаваштвото, изработка  и 
реализација на  сопствени проекти се само мал дел на целите и очекуваните ефекти на проектот, кој 
прктично значи и развивање и усовршување на спортот во Општината.

5.2Финансиска конструкција 
За реализација на проектот ,,Промотори на спортот на општина Кисела Вода “ предвидени се 
1.000.000 денари. Истите средства ќе се искористат за: хонорари за стручни лица 100.000 денари, 
флаери,брошури 50.000 денари, ресторански услуги 30.000 денари, видео-озвучување 20.000 денари, 
превоз 20.000 денари, средства предвидени за СД. Кисела Вода 760.000 денари, освежителни пијалоци 
(вода и сокови) 20.000 денари.  
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6. Име на проектот:  ; ,,Доделување на парична награда за 100 талентирани ученици од основните 
училишта за учебната 2012/2013 година“. 
Носител на проектот: општина Кисела Вода 
Генерален покровител: Марјан Ѓорчев,  градоначалник на општина Кисела Вода  и Советот на 
Општината.
6.1 Динамика и реализација на проектот
 Општината Кисела Вода има голем напредок во рамките на училишниот спорт. Во осумте училишта 
кои гравитираат во општина Кисела Вода од година во година се афирмираат плејада на таленти во 
повеќе спортови. Нивниот талент го искажуваат во натпревари кои се во рамките на организација на 
Општината или пак на клупско и репрезентативно  ниво во домашни и меѓународни рамки. Изборот 
на најуспешните во училиштата го прават, самите училишта преку училишните  одбори и формирани 
посебни комисии со посебни критериуми за постигнати резултати во учебната 2012/2013 година. 
Проектот треба да се реализира во текот на мај 2013 година.  
6.2Цели и очекувани ефекти
Општината Кисела Вода со овој проект сака да ги стимулира талентираните спортисти за постигнување 
вредни резултати. Општината сака да го афирмира спортот како и да ја поттигне мотивацијата на 
младите таленти во делот на понатамошниот  спортски развој. 
6.3Финансиска конструкција
Со овој проект, предвидени се средства од 1.071.000 денари. Секој од 100-те талентирани ученици да 
добие еднократна парична награда од по 10 000 денари. Бидејќи паричните награди ќе се делат на 
манифестација која ќе се одржи во спортската сала ,, Независна Македонија“, се предвидува средства 
за 100 сувенири (100х500ден) 50.000 денари, за 100 ваучери (100х50 ден)  50.000 денари, озвучување 
10.000 денари, како и за фото- видео материјал 6000денри. 

7. Име на проектот:  ; Тековно одржување на спортските сали ,,Независна Македонија“ и ,,Архиепископ 
Доситеј“
Носител на проектот: општина Кисела Вода
7.1.Динамика и реализација на проектот
Спортските сали ,, Независна Македонија“ и ,,Архиепископ Доситеј“ се од исклучително значење 
за афирмацијата на спортот во општината Кисела Вода. Истите треба да се одржуваат и да бидат 
во беспрекорна состојба за да можат спортистите непречено да ги спроведуваат своите програми.  
Тековното одржување на спортските сали ,,Независна Македонија“ и ,,Архиепископ Доситеј“ , во делот 
на хигиенските услови и во делот на поправка на инвентарот во салите, треба да се спроведува во 
текот на целата 2013 година. 
7.2Цели и очекувани ефекти
 Термини за тренинг, натпревари и рекреација  во спортските сали се издаваат по усвоен ,,Правилник“ 
од страна на Советот на општината Кисела Вода во кој децидно се дефинирани  условите, начинот,  
и постапката на давање на користење на спортските сали ,,Независна Македонија“ и ,,Архиепископ 
Доситеј“. Главна цел на овој проект е да се подобруваат условите за спортување во спортските сали.
7.3 Финансиска конструкција
За овој дел предвидени се вкупно 1.000.000 денари. За реконструкција на седиштата –  300.000 денари, 
за средства и риквизити за хигиена 50 .000 денари, за озвучување 150.000 денари, за амортизација 
на инвентар 200.000 денари, решавање на пробленмот со затоплување (грејни тела) 300.000денари \

 8.Име на проектот:  ,Спортуваме –другаруваме“ 
Носител на проектот: општина Кисела Вода 
Генерален покровител: Марјан Ѓорчев,  градоначалник на општина Кисела Вода  и Советот на 
Општината.
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8.1Динамика и реализација на проектот
Проектот ,,Спортуваме –другаруваме“ е наменет за децата со посебни потреби. Во Општината има 
две школи со посебни потреби:  ,, Д-р Златен Стремец“ и ,,Динмитар Влахов“. Оттука и потребата за 
спорт во овие две школи е голема ако се земе фактот дека е голема заинтересираноста на самите 
ученици за спортување и натпреварување во неколку  спортови, кои ќе бидат по избор на стручни 
лица. Реализацијата на овој проект е предвидена за крајот на мај или почетокот на јуни  2013 година.
8.2Цели и очекувани ефекти
 Децата од учуилиштата ќе се натпреваруваат во повеќе спортови и игри, наменети на нивната возраст. 
Проектот ќе помогне во социјализација на децата, дружењето низ игра и забава, подобрување на 
психофизичкиот развој на децата но и за усовршување, развој, откривање и надградување на 
спортскиот талент кај децата.
8.3Финансиска конструкција
За реализација на проектот ,,Спортуваме -другаруваме “ предвидени се 50.000 денари за следните 
потреби: риквизити 10.000 денари, награди 10.000 денари, маици 10.000 денари, сокови,сендвичи 
10.000 денари, видео-озвучување 10.000 денари.  

9. Име на проектот:  ;, Промотивен материјал за развој на спортот“ 
Носител на проектот: општина Кисела Вода 
Генерален покровител: Марјан Ѓорчев,  градоначалник на општина Кисела Вода  и Советот на 
Општината.
9.1Динамика и реализација на проектот
За  да добијат спортските проекти афирмативен карактер, потребно е секој проект да има свој 
промотивен материјал. На истиот ќе биде афирмирана пораката на проектот низ брошури, видео 
материјали, дипломи, соодветни награди, маици, дрсеови, плакати, флаери и друг промотивен 
материјал.
9.2Финансиска конструкција
За реализација на проектот предвидени се 200.000 денари. Истите средства се наменети за: брошури 
35.000 денари, дипломи 5.000 денари, плакети 20.000 денари, дресови и тренерки 35.000 денари, 
риквизити 20.000 денари, видео-фото 15.000 денари, озвучување 20.000 денари, медали и пехари 
50.000 денари.

Оваа програма влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен гласник  
на општина Кисела Вода,, а ќе се применува  од 01.01.2013 година.

 Број 07-8628/14                                                                           ПРЕТСЕДАТЕЛ
    29 ноември 2012 година                          на Советот на Oпштина Кисела Вода                
   С к о п ј е                              Звонко Спасовски с.р.
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 57 став 1  алинеа 3 од Статутот на Општина Кисела Вода 
(„Службен гласник на Град Скопје“ бр. 8/05 и „Службен гласник на Општина Кисела Вода“ бр. 13/06), 
Градоначалникот на Општина Кисела Вода, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување Програма (К4) за културни манифестации и творештво 
и Програма (КА) за културни манифестации и творештво (Капитални трошоци) 

за 2013 година

1.Се објавува Програмата (К4) за културни манифестации и творештво и Програма (КА) за 
културни манифестации и творештво (Капитални трошоци) за 2013 година, донесена на седницата на 
Советот на Општина Кисела Вода, одржана на 29 ноември 2012 година.

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

 Број 08-8821/15            ГРАДОНАЧАЛНИК
         30.11.2012 година                                            на Општина Кисела Вода
     С к о п ј е                        Марјан Ѓорчев   с.р. 
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Врз основа на член 22, став 1 точка 5 и член 62,точка 1 од Законот за локална самоуправа 
(’’Службен весник на РМ’’ бр.5/02), член 34 став 1, точка 8 од Статутот на општина Кисела Вода 
(“Службен гласник на Град Скопје“ бр.8/05 и  ,,Службен гласник на Општина Кисела Вода,, бр.13/06), 
Советот на Општина Кисела Вода  на Педесет и втората пленарна седница одржана на   29 ноември 
2012 година, донесе 

                                  ПРОГРАМА (К4) ЗА КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ И ТВОРЕШТВО
ЗА 2013 ГОДИНА

1.  ИМЕ НА ПРОЕКТОТ

БАДНИК- ПОСЕТА НА БАДНИКОВИ ОГНОВИ ПО УРБАНИ И МЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

Цели:

Чување и  негување на верските обичаи.
Време на реализација:

Петти јануари 2013 година.
Реализатор:

Урбани и месни заедници при општина Кисела Вода.
Потребни средства:

Материјали – репрезентација................ 15.000,00 денари
Вкупно:..........................15.000,00 денари

2.  ИМЕ НА ПРОЕКТОТ

ВОДИЦИ—ФРЛАЊЕ НА КРСТОТ

Цели:

Зачувување на верските обичаи и традицијата.
Време на реализацијата:
19-ти јануари 2013 година.

Реализатор:
Општина Кисела Вода
Потребни средства:

Изнајмување на базен..................100.000,00 ден.
Културна програма( сцена, озвучување, брза помош, обезбедување, водител,)..................64.500,00

Пригодни подароци: бањарки, кошули , факели, телевизор, памфлети, балони, кокт
ел....................150.000,00

Вкупно......................314.500,00
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3. ИМЕ НА ПРОЕКТОТ

А Н Г А Ж И Р А Њ Е  НА Т В  М Е Д И У М

Цели:
  Медумско информирање на  жителите на општина Кисела Вода како и медиумско документирање 
на настаните од културата , културните манифестации и информирање на јавноста за сите други 
активности за работата и случувањата во  општината.

Време на рализација:
Во текот на целата 2013 година.

Реализатор:
Општина Кисела Вода.
Потребни средства:

          За изработка на кратки комерцијални презентации , изработка на специјални емисии, 
рекламирање,репризи,  соопштенија и друго:
--- За 12 месеци во 2013 година месечно по 30.000,00  =  360.000,00

Вкупно................................360.000,00

4. ИМЕ НА ПРОЕКТОТ

ПОДРШКА НА  АФИРМИРАНИТЕ  И НА МЛАДИТЕ ТАЛЕНТИРАНИ  УМЕТНИЦИ ,ПИСАТЕЛИ И 
ДРУГИ  КУЛТУРНИ РАБОТНИЦИ ОД ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА

Цели:

           СО ПЕЧАТЕЊЕ НА КАТАЛОЗИ, МОНОГРАФИИ, КНИГИ И СО ФИНАНСИСКА ПОДРШКА ДА 
СЕ ПОМОГНЕ  ВО РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТИ ОД КУЛТУРАТА И УМЕТНОСТА,ЗА ИЗЛОЖБИ , 
КОНЦЕРТИ И  ПРЕТСТАВИ КАКО КАЈ НАС ТАКА И НА МЕЃУНАРОДЕН ПЛАН НА ВЕЌЕ АФИРМИРАНИ 
УМЕТНИЦИ И МЛАДИ ТАЛЕНТИРАНИ УМЕТНИЦИ КОИ ЌЕ ПРИДОНЕСАТ ЗА АФИРМАЦИЈА НА 
ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА

Време на реализација:
Текот на 2013 година
Потребни средства:

За печатење на каталози, монографии , книги ,финансиска помош за реализација на проекти  
од културата и уметноста , изложби, концерти и претстави 

Потребни средсва  ...........................................  500.000,00 денари
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5. ИМЕ НА ПРОЕКТОТ

НАСТАПИ НА МАЖОРЕТКИ НА КУЛТУРНИ ,СПОРТСКИ И ДРУГИ МАНИФЕСТАЦИИ 

Цели: 
          Создавање на свечена  естетскa димензија  на ситемузички, културни, спортски и други настани во 
општина Кисела Вода, развивање и покренување на спортско-победнички дух меѓу натпреварувачите 
и публиката , како и давање акцент на социјалната улога на танцот за меѓусебната комуникација меѓу 
младите, развивање на музичкиот вкус и култивирање на телесните особини кај младите-правилното 
држење и стекнување самодоверба преку настапи пред масовна публика. Целна група на одвивање на 
оваа масовна активност се деца на возраст од 6 до 14 години во рамките на училиштата во општината.

Време на реализација:
Во текот на цела 2013 година

Реализатор:
Општина Кисела Вода
Потребни средства:

 Костими и реквизити за спортски манифестации,
 Костими и реквизити  со етно елементи,
 Костими и реквизити за други манифестации ........................... 150.000,00
 Изнајмување на простор ................................................................   60.000,00
Авторски хонорари ( кореографија, костимографија)...................   60.000,00
                                        Вкупно ................................... 270.000,00 

6. ИМЕ НА ПРОЕКТОТ 

ПАТРОНЕН ПРАЗНИК НА ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА-ЃУРЃОВДЕН
6-ти МАЈ

Цели:
           Зачувување на традицијата и запознавање на младата популација со обичаите и значењето на 
верскиот празник кој е воедно и Патронен празник на Општина Кисела Вода

Време на реализација:
6-ти мај 2013 година.
Потребни средства:

Традиционално чествување на празникот со општонародна веселба .
Храна ,пијалок  и музика за десет илјади граѓани......................500.000,00

Вкупно...............................................500.000,00

7. ИМЕ НА ПРОЕКТОТ

НАСТАПИ НА КАМЕРЕН ХОРСКИ СОСТАВ
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Цели:
               Промовирање,афирмирање и негување на духовното, историското и културното наследство. 
Преку црковната духовна музика со неделните литургиски настапи во нашите православни храмови 
да ги доближиме до граѓаните, традиционалните, верските и културните вредности и обичаи.  
Ангажирањето на камерен хорски состав со богат музички репертоар, кој ќе даде акцент на црковната 
духовна музика, ќе придонесе за промовирање на трајни и универзални вредности инспирирани од 
богатата традиција на нашите предци меѓу граѓаните а посебно меѓу младите.

Време на реализација:
Во текот на 2013 година.

Реализатор:
Одделение за култура на општина Кисела Вода.

Потребни средства:
За неделните утрински литургии и празничните настапи  во православните храмови преку цела година 
- 12 x 40.000,……………………………..................480.000,00
Четири настапи на културни манифестации (Водици, Ѓурѓовден, Три круши и др.)...................................
.4 x 50.000,00.......................................200.000,00

ВКУПНО............................................680.000,00

8. ИМЕ НА ПРОЕКТОТ

ИСТРАЖУВАЧКА РАБОТА ЗА СОСТАВУВАЊЕ И ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАР ЗА ДВИЖНО И 
НЕДВИЖНО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО НА ТЕРИТОРИЈА НА ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА

Цели:
         
  Целокупното Културно наследство на општина Кисела Вода да биде евидентирано, регистрирано 
и официјализирано и пријавено  во еден каталошки документ кој ќе биде достапен и од голема 
корист за сите кои се заинтересирани за податоци од таа област (пр.туристи, културни работници, 
институции на државата и меѓуопштинска соработка). Со оваа активност општина Кисела Вода ќе има 
документирани, каталогизирани и пријавени податоци за Културното движно и недвижно наследство 
кое ќе остане како база на податоци за идните генерации.

Време на реализација:
Во текот на 2013 година.

Реализатор:
Одделение за култура на Општина Кисела Вода.

Потребни средства:
За подигање на документација од Архивот на Р. Македонија ,Архивот на град Скопје од дру-
ги институции,  увид и фотографирање на движното и недвижното културно наследст
во........................................................30.000,00

9. ИМЕ НА ПРОЕКТОТ
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МУЛТИМЕДИЈАЛЕН ЛИКОВНО- МУЗИЧКИ ХЕПЕНИНГ НА ОТВОРЕН ПРОСТОР
Цели:

           
  Со цел да се приближи ликовната уметност  на пошироката популација а во недостаток на галериски 
простор , талентираните ученици од основните училишта од ОКВ ќе сликаат , пеат, играат, читаат 
поезија .

Време на реализација:
Пролет-лето 2013 година.

Реализатор:
Општина Кисела Вода.
Потребни средства:

Боја поликолор, хамер хартија, четки, .......................................40.000,00
Изнајмување на штафелаји............................................................6.000,00
Музика и озвучување....................................................................10.000,00
Пропаганден материјал...................................................................4.000,00

Вкупно.............................60.000,00

10.ИМЕ НА ПРОЕКТОТ

ПУШКИНОВИ ДЕНОВИ 

Цели:

Денови на рускиот јазик, литература и култура во Република Македонија.
Време на реализација:

06-10 јуни
Реализатор:

Општина Кисела Вода
Потребни средства:

Авторски хонорари....................................................................20.000,00
Преводи од македонски на руски, англискијазик................100.000,00

Хотелско сместување..................................................................75.000.00
Вкупно...................................................................................195.000,00

11. ИМЕ НА ПРОЕКТОТ

ДЕН НА ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА

Цели:
Одбележување на 58-годишнината од формирање на Општина Кисела Вода.

Време на реализација: 
29-јуни 2013 година
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Реализатор:
Општина Кисела Вода.
Потребни средства:

Свечена седница и коктел.......................60.000,00

12. ИМЕ НА ПРОЕКТОТ

,, ЛИКОВНА КОЛОНИЈА – КИСЕЛА ВОДА,,

Цели:
               Сликарската ликовна колонија во Општина Кисела Вода ,  ќе ги опфати  уметниците  од  нашето  
опкружување , кои живеат и творат или потекнуваат од Општина Кисела Вода , како и гости уметници 
од други општини и други држави . Одржувањето на оваа ликовна колонија ќе ја доближи ликовната 
уметност до граѓаните со начинот на организација кој ќе биде транспарентен и достапен за јавноста. 
Делата од ликовните уметници ќе бидат оставени на општината со што ќе се создаде убава и вредна 
колекција на уметнички слики.

Време на реализација:
Пролет – лето 2013 година

Реализатор:
Општина Кисела Вода

Потребни средства:
                       Материјали за работа за 10 до петнаесет учесници : сликарски платна, сликарски  мрсни 
бои, сликарски четки, боров терпентин ,разредувач, палети, штафелаи, врамување и изработка на ка
талог.......................................... 100.000,00 денари

--- Сместување со полн пансион, превоз................................. 100.000,00 денари
                    Вкупно ............................................................. 200.000,00 денари

13. ИМЕ НА ПРОЕКТОТ

КУЛТУРНО ЛЕТО ТРИ КРУШИ-ПОКРОВИТЕЛ ГРАДОНАЧАЛНИК

Цели:
            Културна манифестација која трае два месеца и изобилува со разновидни културни содржини, 
наменети за различни целни групи кои истовремено ќе уживаат во природните убавини на Верско 
културно-рекреативниот центар Три Круши.

Време на реализација:
Од средината на јуни до средината на август 2013 година.

Реализатор:
 Општина Кисела Вода
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Потребни средства:
Хотелско сместување и превоз...................................1.700.000,00
Авторски хонорари .....................................................1.800.000,00

Детски фестивал..........................................300.000, 00
Фолк-фестивал................................................350.000,00
Рекламен материјал........................................100.000,00

Огномет, балони,флаери, знаменца,памфлети ...340.000,00
Снимање на манифестацијата.......................330.000,00
 Сценографија...................................................310.000,00
Изнајмување на бина.....................................360.000,00

Вкупно.................5.590.000,00

14. ИМЕ НА ПРОЕКТОТ

ДЕН НА МУЗИКАТА НА ШОПЕН ВО ПАРКОТ ШОПЕН

Цели:
              Чествување на музичкото творештво на великанот Фредерик Шопен и популаризирање на 
класичната музика и промовирање на општоцивилизациските вредности од културата и уметноста.

Време на реализација:
29.09.2013 година.

Реализатор:
Одделението за култура при Општина Кисела Вода.

Потребни средства:
Концерт на класична музика....................60.000,00

15. ИМЕ НА ПРОЕКТОТ

11-ТИ ОКТОМВРИ ДЕН НА НАРОДНОТО ВОСТАНИЕ

Цели:
Чествување на денот на востанието на македонскиот народ 11-ти октомври 1941 година против 

фашистичкиот окупатор
Време на реализација:

11-ти октомври 2013 година.
Реализатор:

Општина Кисела Вода во соработка Сојузот на борците од Општина Кисела Вода
Потребни средства:

Чествување на празникот................................60.000,00
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16. ИМЕ НА ПРОЕКТОТ

23-ТИ ОКТОМВРИ ДЕН НА МАКЕДОНСКАТА РЕВОЛУЦИОНЕРНА БОРБА

Цели:
            Чествување на 23-ти октомври 1893 година денот на создавањето на Внатрешната Македонско-
Одринска револуционерна организација со што започнува организираното револуционерно 
дејствување на Македонскиот народ за формирање на самостојна национална држава и негување на 
националните чувства и поттикнување на патриотизмот.

Време на реализација:
23-ти октомври 2013 година

Реализатор:
Општина Кисела Вода.
Потребни средства:

Чествување на празникот.....................................60.000,00
                                                        

    17. ИМЕ НА ПРОЕКТОТ

АКТИВНОСТИ НА КУЛТУРНО УМЕТНИЧКИТЕ ДРУШТВА НА ТЕРИТОРИЈА НА ОПШТИНА 
КИСЕЛА ВОДА

Цели:
Културни манифестации и патувања во странство.

Време на реализација:
Во текот на 2013 година 
Потребни средства:

КУД ,,Китка.,,................................................250.000,00
КУД,,Јордан Мијалков,,...............................250.000,00
КУД,,Питу Гули,,.............................................70.000,00
Вкупно...........................................................570.000,00

18. ИМЕ НА ПРОЕКТОТ

ДОЧЕК НА НОВАТА ГОДИНА 

Цели:
Општо народна прослава, дочек на Нова Година.

Време на реализација:
Декември 2013 година.

Реализатор:
Општина Кисела Вода
Потребни средства:

Авторски хонорари.................................1.350.000,00
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Сценографија.............................................200.000,00
Пакетчиња..................................................200.000,00
Коктел ,храна..........................................1.050.000,00
Дедо Мраз.....................................................10.000,00

                                              Вкупно:.........................................2.810.000,00

19.ИМЕ НА ПРОЕКТОТ

ПОГРАМА ЗА РАЗВОЈ И УНАПРЕДУВАЊЕ НА СВЕСТА ЗА ЗНАЧЕЊЕТО НА КУЛТУРАТА 
И УМЕТНОСТА СО ЦЕЛ РАЗВИВАЊЕ НА КРЕАТИВНИОТ ПОТЕНЦИЈАЛ НА МЛАДИТЕ И 

ДОУСОВРШУВАЊЕ НА ВОСПИТНО – ОБРАЗОВНИОТ КАДАР

Цели:
Иницирање и поттикнување активности за развивање на свеста за културата и уметноста меѓу 
младите и нивно вклучување во современите културни и уметнички случувања во Градот Скопје 
со сеопфатна едукативна програма наменета за градинките и за основните и средни училишта. Во 

проектот че биде вклучена и доедукација на воспитно – образовниот кадар.
Време на реализација:
Во текот на 2013 година

Реализатор:
Општина кисела Вода во соработка со Град Скопје

Потребни средства:

Вкупно.........................................500.000,00 денари

 ПРОГРАМА (КА)
КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ И ТВОРЕШТВО (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ) за 2013 година

1.ИМЕ НА ПРОЕКТОТ

ИЗГРАДБА на ,, КУЛТУРЕН ЦЕНТАР - ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА,,

Цели:
               На  територија на Општина Кисела Вода не постои простор од затворен тип за  реализација 
на сите културни манифестации . Во недостаток на галериски простор, простор за театарски претстави 
, концертна дворана , конференцисиска сала и простор за други содржини за потребите на граѓаните 
потребно е да се изгради културен центар во урбаниот дел на општината кој е воедно и многу блиску до 
Центарот на Градот  и ќе биде достапен на располагање на поголем број на посетители на културните 
збиднувања.

Време на реализација: 
Почеток на 2013  година

 Реализатор: 
Општина Кисела Вода

Потребни средства-Прва фаза



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

 

Broj 13 / Strana 156 30 Noemvri 2012

Вкупно...........................30.000.000,00 денари

2. ИМЕ НА ПРОЕКТОТ

ПОСТАВУВАЊЕ НА СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈЕ БИСТА НА ПОСТАМЕНТ НА АНГЕЛ ДИМОВСКИ ,
ЗАГИНАТ БОРЕЦ ОД ШПАНСКАТА ГРАЃАНСКА ВОЈНА

ЦЕЛИ:
                 
 Спомен обележјето ,, Биста на загинат Шпански  борец,, ќе биде поставена  во чест на Ангел Димовски 
загинат борец од Шпанската граѓанска војна  во 1936/37 година. Тој бил два пати ранет  и го изгубил 
својот живот во борбите во Шпанија покрај реката Харама. Иницијативата за поставување на ова 
спомен обележје е од страната на негововите наследници , кои потекнуваат од Општина Кисела 
Вода.  Локација е спроти Општината Кисела Вода, на аголот меѓу улиците ,,Божидар Аџија ,, и ,,Борис 
Трајковски .

Време на реализација:
2013 година
Реализатор :

Општина Кисела Вода:
Потребни средства:

Вкупно.......................... 1.000.000,00 

3. ИМЕ НА ПРОЕКТОТ
РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ДОМОТ НА КУЛТУРАТА ДРАЧЕВО (КАЈ КИНО ДРАЧЕВО)

ЦЕЛИ:
           
 За потребите од областа на културата и други потреби  на граѓаните од Драчево потребна е 
реконструкција на веќе постоечкиот ,, Дом на културата – кино Драчево,,.Поради територијалната 
одалеченост на Драчево од урбаниот дел на Општината и Градот Скопје за организирање и следење 
на различни културни манифестации , реконструираноит ,,Дом на културата Драчево,, ќе ги анимира 
граѓаните од сите старосни групи и ќе придонесе за побогат и посодржаен културен живот во Драчево 
и во општина  Кисела Вода.

Време на реализација:
Во текот на 2013 година

Реализатор:
Општина Кисела Вода

Потребни средства:

Вкупно...................................5.000.000,00 денари
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4. ИМЕ НА ПРОЕКТОТ

МЕМОРИЈАЛНА ФОНТАНА СО ПАРТЕРНО УРЕДУВАЊЕ  И ПРОПРАТНА 
ФИГУРА НА ПОСТАМЕНТ ВО ЧЕСТ НА ЗАГИНАТИТЕ БРАНИТЕЛИ ОД 

ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА ВО КОНФЛИКТОТ ВО 2001 ГОДИНА

Цели:

Да се оддаде почит на шесте загинати бранители од општина Кисела Вода во конфликтот од 2001 
година

Време на реализација: 
Во  текот на 2013 година

Реализатор :
Општина Кисела Вода
Потребни средства :

Вкупно..................5.000.000,00

1.Бадник – посета на бадникови огнови по УЗ и МЗ.......................................15.000,00
2.Водици – фрлање на крстот..............................................................................314.500,00 
3.Ангажирање на ТВ медиум................................................................................360.000,00
4.Подршка на уметници, писатели и други културни работници од Општина Кисела Вода
...................................................................................................................................500.000,00
5.Настапи на мажоретки на културни, спортски и други манифестации..... 270.000,00
6.Ѓурѓовден-Патронен празник на ОКВ..............................................................500.000,00
7.Настапи на камерен хорски состав..................................................................680.000,00
8.Регистар за движно и недвижно културно наследство................................30.000,00
9.Мултимедијален хепенинг на отворено..........................................................60.000,00
10.Пушкинови денови...........................................................................................195.000,00
11. Ден на општина Кисела Вода.........................................................................60.000,00
12.Ликовна колонија – Кисела Вода...................................................................200.000,00
13. Културно лето – Три Круши............................................................................5.590.000,00
14. Ден на музиката на Шопен..............................................................................60.000,00
15. 11-ти октомври ден на народното востание................................................60.000,00
16.Ден на македонската револционерна борба 23-ти октомври....................60.000,00
17.Активности на КУД  од ОКВ.............................................................................570.000,00
18. Дочек на Нова година......................................................................................2.810.000,00
19. Програма за развој и унапредување на свеста за значењето на културата и уметноста со цел 
ра звивање на креативниот потенцијал на младите и доусовршување на воспитно – образовноит 
кадар......................................................................................................................500.000,00 ден

 ВКУПНО............................................................................................................... 12.834.500,00
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ПРОГРАМА (КА)
КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ И ТВОРЕШТВО (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ) ЗА 2013 ГОДИНА

1.  Изградба на ,,Културен центар – Општина Кисела Вода,, --- ПРВА ФАЗА.................................
...................................................................30.000.000,00 ден. 

      
2.  Поставување на спомен обележје биста на постамент на Ангел Димовски , загинат борец 
од Шпанската граѓанска војна 

        3.   Постамент од мермер и бронзена биста ................................................ 1.000.000,00

4.  Реконструкција на Домот на култура Драчево............................... 5.000.000,00

5.  Меморијална фонтана со партерно уредување и пропратна фигура на постамент во чест 
на загинатите бранители од ОКВ во конфликтот во 2001 година

Вкупно................5.000.000,00

ВКУПНО...................... 41.000.000,00 денари
 

СЕ ВКУПНО........................53.834.500,00 ДЕН. 
 

  ДИНАМИКА НА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА (К4) И ПРОГРАМАТА (КА

          Динамиката на извршување ќе зависи од приливот на средствата во Буџетот на Општината 
Кисела Вода за 2013 година.

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Реализацијата на Програмата (К) ја врши Градоначалникот на Општина Кисела Вода преку 
Секторот за образование, предучилишно воспитување, култура и спорт.

Оваа Програма влегува во сила со денот на донесувањето, ќе се објави во „Службен гласник 
на Општина Кисела Вода„, а ќе се применува од 01.01.2013 година.

 Број 07-8628/15                                                                          ПРЕТСЕДАТЕЛ
   29 ноември 2012 година                          на Советот на Oпштина Кисела Вода                
   С к о п ј е                             Звонко Спасовски  с.р.
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 57 став 1  алинеа 3 од Статутот на Општина Кисела Вода 
(„Службен гласник на Град Скопје“ бр. 8/05 и „Службен гласник на Општина Кисела Вода“ бр. 13/06), 
Градоначалникот на Општина Кисела Вода, донесе 

       Р Е Ш Е Н И Е

за објавување Одлука za  imenuvawe preтstavnici na Op{tina Kisela Voda 

                           vo u~ili{nite odbori во �snovnite u~ili{ta 

                  na podra~jeto na Op{tina Kisela Voda

1.Се објавува Одлуката za  imenuvawe preтstavnici na Op{tina Kisela Voda vo u~ili{nite 
odbori во �snovnite u~ili{ta na podra~jeto na Op{tina Kisela Voda, донесена на седницата на 
Советот на Општина Кисела Вода, одржана на 29 ноември 2012 година.

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

 Број 08-8821/16            ГРАДОНАЧАЛНИК
         30.11.2012 година                                           на Општина Кисела Вода
     С к о п ј е                         Марјан Ѓорчев   с.р.
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Vrz osnova na ~len 124 став 2 и 3 д Законот за основно образование (,,Службен весник на РМ,, 
бр.103/08) и член 16  точка 6 алинеа 1 од Statutot na Op{tina Kisela Voda, (“Slu`ben glasnik na Grad 
Skopje” br. 8/05 и ,,Службен гласник на Општина Кисела Вода,, бр.13/06, Sovetot na Op{tina Kisela 
Voda na Педесет и втората пленарна седница odr`ana na 29 ноември  2012 godina, donese

   O D L U K A

                      za  imenuvawe preтstavnici na Op{tina Kisela Voda 

                           vo u~ili{nite odbori во �snovnite u~ili{ta na 

             podra~jeto na Op{tina Kisela Voda

 
  
                        ^len 1

So ovaa Odluka se imenuvaat prestavnici na Op{tina Kisela Voda vo u~ili{nite odbori  �� 
�snovnite u~ili{ta na podra~jeto na Op{tina Kisela Voda.

                     ^len 2 

Za prestavnici vo u~ili{nite odbori na osnovnite u~ili{ta se imenuvaat: 

1. OU “"NEVENA GEORGIEVA DUWA"” ц.о. Скопје

- Михаил Кочубовски 
- Весна Зафировска

2. OU “"KIRIL PEJ^INOVIK"” ц.о. Скопје

- Зоран Зарев 
- Дора Алексовска 

3. OU “PARTENIE ZOGRAFSKI” ц.о. Скопје

- Тања Јоксимовска 
- Лорена Беќаровска 

4. OU “"KUZMAN JOSIFOVSKI-PITU"” ц.о. Скопје

- Константин Василевски 
- Анета Таневска Зрмановска
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5. OU "KRUME KEPESKI "Скопје

- Анета Фидановска
-Димитар Селев

6. OU "“RAJKO @INZIFOV"” ц.о. н. Драчево Скопје

- Никола Ѓуровски
- Борче Арсовски

7. OU”" KUZMAN [APKAREV"” н. Драчево Скопје

- Кристина Трајковска
- Тони Крстевски

8. OU �"SV.KLIMENT OHRIDSKI”" с. Драчево Скопје

- Жаклина Неделковска
- Надица Спасовска

^len 3

 So donesuvawe na ovaa Odluka prestanuva da va`i Odlukata za imenuvawe prestavnici �� 
Op{tina Kisela Voda во училишните одбори во основните училишта на подрачјето на Општина Кисела 
Вода (broj 07-5085/1 од 25 јуни 2009 година); Одлуката за изменување на Одлкуката за именување 
претставници на Општина Кисела Вода во училишните одбори на основните училишта на подрачјето 
на Опшитна Кисела Вода (број 07-8940/6 од 21 декември 2010 година); и Одлуката за изменување на 
Одлуката за именување претставници од Општина Кисела Вода во училишните одбори  на подрачјето 
на Општина Кисела Вода (број 07-8027/10 од 27 декември 2011 година).

^len 4

Мандатот на членовите ќе трае 3 години.

Член 5

Ovaa Odluka vleguva vo sila osmiot den od denot na objavuvaweto vo “Slu`ben glasnik na 
Op{tina Kisela Voda”.

 Број 07-8628/16                                                                        ПРЕТСЕДАТЕЛ
 29 ноември 2012 година                       на Советот на Oпштина Кисела Вода                
   С к о п ј е                             Звонко Спасовски  с.р. 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 57 став 1  алинеа 3 од Статутот на Општина Кисела Вода 
(„Службен гласник на Град Скопје“ бр. 8/05 и „Службен гласник на Општина Кисела Вода“ бр. 13/06), 
Градоначалникот на Општина Кисела Вода, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување Одлука за  давање на стопанисување  на  пазар - урбана  опрема 
- тезги   на  ул.„Ф.Х.Манинг„  УЗ Кисела Вода,  на ЈКП „ Комуналец„  Кисела Вода

1.Се објавува Одлуката за  давање на стопанисување  на  пазар - урбана  опрема - тезги на  
ул.„Ф.Х.Манинг„  УЗ Кисела Вода,  на ЈКП „ Комуналец„  Кисела Вода, донесена на седницата на 
Советот на Општина Кисела Вода, одржана на 29 ноември 2012 година.

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

 Број 08-8821/17            ГРАДОНАЧАЛНИК
         30.11.2012 година                                           на Општина Кисела Вода
    С к о п ј е                         Марјан Ѓорчев с.р.  
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Врз основа на член 34 став 1 точка 24 и член 118 став 1 од Статутот на Општина Кисела Вода 
( „Сл.гласник на Град Скопје„ бр.8/05 и „Сл.гласник на општина Кисела Вода„ бр.13/06), Советот на 
Општина Кисела Вода на Педесет и втората пленарна седница  одржана на 29 ноември 2012 година, 
донесе

О Д Л У К А

за  давање на стопанисување  на  пазар - урбана  опрема 
- тезги   на  ул.„Ф.Х.Манинг„  УЗ Кисела Вода,  на ЈКП „ Комуналец„  Кисела Вода

Член 1
Со ова Одлука новоизградениот пазар на ул. „Ф.Х.Манинг„ сопственост на Општина Кисела 

Вода се дава на стопанисување без надомест на ЈКП  Комуналец„ Кисела Вода. 

Член 2

Новоизградениот пазар е со површина Р= 250 м2 , кој е дефиниран како простор за поставување 
на урбана опрема, и ќе функционира како зелен пазар со капацитет од 40 тезги.
Во рамките на пазарот се поставени две санитарни кабини за потребите на трговците, 4 канти за 
отпадоци до 250 литри, ПП апарати како и хидрант и чешма за снабдување со чиста вода  за пиење. 

Просторот на пазарот е ограден со ограда од мрежеста структура со висина од 2 м.

Член 3

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

 Број 07-8628/17                                                                         ПРЕТСЕДАТЕЛ
29 ноември 2012 година                            на Советот на Oпштина Кисела Вода                
   С к о п ј е                              Звонко Спасовски с.р.
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РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА
Бр.08-8795/3 од  30.11.2012година
С К О П Ј Е
                       

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),  
Градоначалникот на Општина Кисела Вода  донесе:

Р  Е Ш  Е  Н  И  Е

1. Да се објави во Службен гласник на Општина Кисела Вода, Јавната објава бр.22-8795 од 
29.11.2012 година, согласно член 86 од Законот за општа управна постапка(„Службен весник 
на РМ” 38/2005,110/2008 51/2011), поради неможност за уредно доставување на Решението 
уп.бр.22-2068 од 27.09.2012 година  и Заклучок за дозвола за извршување уп.бр.22-2068 од 
27.09.2012год до АД ЦЕНТРО ВО СТЕЧАЈ од Скопје со последна адреса на седиште  на ул.Даме 
Груев бр.10 во Скопје, како и поради неможност за уредна достава на Решението уп.бр.22-2069 
од 03.10.2012 година  и Заклучок за дозвола за извршување уп.бр.22-2069 од 03.10.2012год 
до ЖИВИНАРСКА ФАРМА БЕЛИМБЕГОВО АД СКОПЈЕ  со последна адреса на седиште  во 
Илинден. 

2. Ова решение да го изврши Секторот за инспекциски работи,Одделение за урбанистичка, 
градежна, патна, сообраќајна, животна средина и комунална инспекција

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

                                     ГРАДОНАЧАЛНИК 
                                                                                          на Општина Кисела Вода

                                   Марјан Ѓорчев с.р.
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РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА
Sektor za inspekciski raboti

Oddelenie za urbanisti~ka,grade`na,patna,

soobraќajna,`ivotna sredina i komunalna inspekcija

br.22-8795  od  29.11.2012god.

S K O P J E

ЈАВНА ОБЈАВА

 Општина Кисела Вода - Сектор за инспекциски работи, Одделение за урбанистичка, градежна,
патна,сообраќајна,животна средина и комунална инспекција поради неможност за уредна достава на 
Решението уп.бр.22-2068 од 27.09.2012 година  и Заклучок за дозвола за извршување уп.бр.22-2068 од 
27.09.2012год до АД ЦЕНТРО ВО СТЕЧАЈ од Скопје со последна адреса на седиште  на ул.Даме Груев 
бр.10 во Скопје, со кое според чл.137 став 1 и чл.135 став 1 алинеа 6 од Законот за градење(Службен  
весник на РМ”бр.59/11 od 20.04.2011 година) i Zakonot za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot 
za gradewe („Службен весник на РМ”бр.13/12 od 27.01.2012година) се наредува  отстранување на 
градба-деловен објект со дим.4.70м.х6.80м. во висина приземје кој е изграден на ул.Петар Дељан 
бр.бб КП бр.1106 КО Кисела Вода 1 во Скопје за што се повикува именуваната странка веднаш а 
најдоцна во рок од три дена од објавата, да се обрати до овој орган (барака 2 соба 2) заради прием на 
Решението уп.бр.22-2068 од 27.09.2012 година  и Заклучок за дозвола за извршување уп.бр.22-2068 
од 27.09.2012год.
 Општина Кисела Вода - Сектор за инспекциски работи, Одделение за урбанистичка, градежна,
патна,сообраќајна,животна средина и комунална инспекција поради неможност за уредна достава на 
Решението уп.бр.22-2069 од 03.10.2012 година  и Заклучок за дозвола за извршување уп.бр.22-2069 од 
03.10.2012год до ЖИВИНАРСКА ФАРМА БЕЛИМБЕГОВО АД СКОПЈЕ  со последна адреса на седиште  
во Илинден, со кое според чл.137 став 1 и чл.135 став 1 алинеа 6 од Законот за градење(Службен  
весник на РМ”бр.59/11 od 20.04.2011 година) i Zakonot za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot 
za gradewe („Службен весник на РМ”бр.13/12 od 27.01.2012година)  се наредува отстранување на 
градба-деловен објект со дим.3.10м.х3.00м. во висина приземје кој е изграден на ул.Петар Дељан 
бр.бб КП бр.1108 КО Кисела Вода 1 во Скопје за што се повикува именуваната странка веднаш а 
најдоцна во рок од три дена од објавата, да се обрати до овој орган (барака 2 соба 2) заради прием на 
Решението уп.бр.22-2069 од 03.10.2012 година  и Заклучок за дозвола за извршување уп.бр.22-2069 
од 03.10.2012год.
 Оваа објава се смета за уредна достава според член 86 и член 87 од Законот за општа управна 
постапка(„Службен весник на РМ” 38/2005,110/2008 51/2011)  а негативните последици кои можат да 
настанат ги сносат самите странки.

      Sektor za inspekciski raboti

                                                                                             Oddelenie za urbanisti~ka,grade`na,patna,

                                                                                        soobraќajna,`ivotna sredina i komunalна инспекција 
                                                 Раководител на Сектор

                                                  Христо Челебиев диа s.r.                    
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