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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 бесправeн објект за коj  може да се изврши вклопување

во КП 5339/1 КО Кисела Вода 2

 
 

1.Се објавува Одлуката за утврдување правен статус на бесправeн објект за коj  може 
да се изврши вклопување во КП 5339/1 КО Кисела Вода 2,  донесенa на седницата на Советот 
на Општина Кисела Вода, одржана на  28 јануари  2015 година.

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

   Број 08-815/1        ГРАДОНАЧАЛНИК
2.02.2015 година                           на Општина Кисела Вода
     С к о п ј е                           Билјана Беличанец-Алексиќ 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) и член 10, став 
4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 23/11, 54/201, 155/2012, 72/13, 44/14, 115/14 и 199/14) 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 и 162/2012), Советот на Општина Кисела 
Вода на Дваесет и четвртата пленарна седница, одржана на 28 јануари  2015 година,  донесе 

О Д Л У К А

за утврдување правен статус на бесправен објект
за кој може да се изврши вклопување во КП 5339/1 КО Кисела Вода 2

Член 1

Се донесува одлука за утврдување на правен статус на дел од објект со деловна 
намена (Б4-6) кој се наоѓа на КП број 5339/1, КО Кисела Вода 2, ул. “Првомајска” бб дека 
може да се изврши вклопување во урбанистичко-планска документација за Четврт Ј Реон 
Ј20.01 – Општина Кисела Вода, каде ќе се изврши промена на трасата на сообраќајната 
инфраструктура во согласност членот 2, став 1, алинеја 6 од Правилникот за стандарди за 
вклопување на бесправен објект во урбанистичко планска документација (Службен весник на 
Република Македонија бр. 56/2011 и 162/2012).
                                                                                                                                                             

Член 2

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

        Број 09-373/3                  ПРЕТСЕДАТЕЛ
28 јануари 2015 година                     на Советот на Општина Кисела Вода
          С к о п ј е                                                       Трајче Донев с.р.
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 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 57 став 1  алинеа 3 од Статутот на 
Општина Кисела Вода („Службен гласник на Град Скопје“ бр. 8/05 и „Службен гласник на 
Општина Кисела Вода“ бр. 13/06), Градоначалникот на Општина Кисела Вода, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување Одлука за доделување на еднократна
парична помош на семејства со новороденчиња 

на подрачје на Општина Кисела Вода

 
 

1.Се објавува Одлуката за доделување на еднократна парична помош на семејства со 
новороденчиња  на подрачје на Општина Кисела Вода,  донесенa на седницата на Советот на 
Општина Кисела Вода, одржана на  28 јануари  2015 година.

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

    Број 08-815/2        ГРАДОНАЧАЛНИК
2.02.2015 година                          на Општина Кисела Вода
    С к о п ј е        Билјана Беличанец-Алексиќ с.р.   
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Врз основа на член 22 точка 7 и член 62 точка 1 и 2 од Законот за локална самоуправа  
(,,Службен весник на Р.М. бр. 5/02), член 34 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) и Програмата за активности на Општина Кисела Вода од областа на социјална заштита 
во 2015 година (,,Службен гласник на Општина Кисела Вода бр.14/2014), Советот на Општина 
Кисела Вода на Дваесет и четвртата пленарна седница одржана на 28 јануари 2015 година, 
донесе   

О Д Л У К А

за доделување на еднократна парична помош на семејства
со новороденчиња на подрачје на Општина Кисела Вода

Член 1

 Со оваа Одлука се утврдува доделување на еднократна парична помош на семејства со 
новороденче, кои се со живеалиште на подрачје на Општина Кисела Вода.

Член 2

 На секое семејство со новороденче од 01-01-2015 година до 31-12-2015 година со 
живеалиште на подрачје на Општина Кисела Вода, ќе му биде доделена еднократна парична 
помош,  во износ од 6.000,00 денари.

Член 3

 Еднократната парична помош ќе се доделува врз основа на поднесено барање до 
Општина Кисела Вода од страна на семејството, со уредно приложена документација на увид 
која ќе го потврди раѓањето на новиот член во семејството и територијалната припадност 
(живеалиште) на подрачје на Општина Кисела Вода. 
 Територијалната припадност (живеалиштето) на подрачје на Општина Кисела Вода, 
ќе се потврди со приложување на увид важечка лична карта или друга исправа за лична 
идентификација, од двата родитела, со исклучок на новороденче на самохран родител. 
 За самохран родител на дете се смета родител на: 

- дете кое го издржува, ако другиот родител е починат, 
- дете од разведен брак, ако родителот кај кого детето живее не живее во брачна, 
односно вонбрачна заедница, 
- дете на кое едниот родител е непознат и
- дете на кое едниот родител се води за исчезнат.
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 Својството на самохран родител се докажува на следниот начин: 
- доколку едниот родител е починат, со препис на извод од матична книга на умрените; 
- за разведен брак со правосилна судска пресуда, 
- доказ дека родителот не е во брачна заедница со препис на извод од матична книга 
на родени не постар од шест месеци, или дека родителот не е во вонбрачна заедница 
со изјава дека не е во вонбрачна заедница, 
- доказ од надлежен суд дека едниот родител се води за исчезнат, 
- а за родител кој се води за непознат препис на извод од матична книга на родените 
на детето.

 Барателите,  потребно е да приложат фотокопија од трансакциска сметка.
 Доставената документација, по основ на поднесеното барање ќе се чува од страна на 
Општина Кисела Вода.
 Рокот за поднесување на потребната документација е 90 дена, од денот на раѓањето на 
новороденчето.

Член 4

 Средствата за оваа намена ќе се издвојуваат од Буџетот на Општина Кисела Вода за 2015 
година, од подпрограмата АО–Совет, ЕО- Општинска администрација и ДО- Градоначалник, 
потставка 464990 – Други трансфери.

Член 5

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

        Број  09-373/4                    ПРЕТСЕДАТЕЛ
28 јануари 2015 година  на Советна Општина Кисела Вода
          С к о п ј е              Трајче Донев с.р.
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 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 57 став 1  алинеа 3 од Статутот на 
Општина Кисела Вода („Службен гласник на Град Скопје“ бр. 8/05 и „Службен гласник на 
Општина Кисела Вода“ бр. 13/06), Градоначалникот на Општина Кисела Вода, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување Одлука за именување членови на
Локален комитет за изработка и спроведување на

Локален еколошки акционен план за животна средина (ЛЕАП)
на Општина Кисела Вода 

 

1.Се објавува Одлуката за именување членови на Локален комитет за изработка и 
спроведување на Локален еколошки акционен план за животна средина (ЛЕАП) на Општина 
Кисела Вода,  донесенa на седницата на Советот на Општина Кисела Вода, одржана на  28 
јануари  2015 година.

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

    Број 08-815/3        ГРАДОНАЧАЛНИК
2.02.2015 година                          на Општина Кисела Вода
     С к о п ј е                 Билјана Беличанец-Алексиќ с.р.   
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Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на РМ,, 
бр. 05/02), член 34 од Статутот на Општина Кисела Вода (,,Службен гласник на Град Скопје,, 
бр. 08/05 и ,,Службен гласник на Општина Кисела Вода,, бр. 13/06), член 1 и 3 од Одлуката за 
формирање на организациона структура за изработка и спроведување на Локален еколошки 
акционен план за животна средина (ЛЕАП) на Општина Кисела Вода бр. 07-247/13 (,,Службен 
гласник на Општина Кисела Вода,, бр. 15/2014)   а во врска со член 60 од Законот за животна 
средина (,,Службен весник на РМ,, бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 124/10, 51/11, 123/12), 
Советот на Општина Кисела Вода на Дваесет и четвртата пленарна  седница одржана на 28 
јануари 2015 година, донесе

О Д Л У К А

за именување членови на Локален комитет за изработка и спроведување на Локален 
еколошки акционен план за животна средина (ЛЕАП)  

на Општина Кисела Вода

Член 1

  Со оваа Одлука се именуваат членовите на Локалниот комитет за изработка и 
спроведување на Локален еколошки акционен план за животна средина (ЛЕАП) на Општина 
Кисела Вода во состав:

1. Цветанка Андреевска – Соработник во Сектор за комунални работи, инфраструктура, 
сообраќај и заштита на животната средина

2. Јасминка Николова – Помлад соработник во Сектор за комунални работи, 
инфраструктура, сообраќај и заштита на животната средина

3. Милан Колоски – Самостоен референт во Сектор за комунални работи, инфраструктура, 
сообраќај и заштита на животната средина

4. Антонио Таневски – Овластен комунален инспектор во Сектор за инспекциски работи

5. Сашка Аџулеска Оџаклиеска – Советник во Сектор за образование, предучилишно 
воспитување, култура и спорт во Општина Кисела Вода

6. Доц. Д-р. Македонка Стојановска -  професор на Шумарски факултет

2.-
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7. Наташа Бакреска Кормушоска – Менаџер за животна средина во Цементарница УСЈЕ 
АД

8. Д-р Љупчо Костадиновски –Специјалист по хигиена во ЈЗУ Центар за јавно здравје

9. Илинка Кољозова –Советник во Општина Кисела Вода

10. Д-р Стерја Начески – професор на Шумарски факултет

11. Александар Георгиев – Раководител за Општина Кисела Вода во индивидуална 
комунална хигиена

12. Сунчица Георгиевска-Раководител во ПЕ за земјоделство, шумарство и водостопанство 
во Општина Кисела Вода

13. Петре Јаневски - Раководител на Сектор - Градско зеленило во ЈП Паркови и зеленило

14. Снежана Сотироска - Раководител на одделение за соработка со невладин сектор на 
Општина Кисела Вода

Член 2

На членовите на Локалниот комитет за изработка и спроведување на ЛЕАП за животна 
средина (ЛЕАП) на Општина Кисела Вода не им следува никаков надомест. 

Член 3

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

        Број  09-373/5                    ПРЕТСЕДАТЕЛ
28 јануари 2015 година  на Советна Општина Кисела Вода
          С к о п ј е                 Трајче Донев с.р.
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