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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 измена на Одлуката за задолжување
на средства добиени од меѓународната банка за обнова и развој

(Светска банка) преку проектот за подобрување на општински услуги
број 09-9158/3 од 2 ноември 2018 година

1.Се објавува Одлуката за измена на Одлуката за задолжување на средства добиени 
од меѓународната банка за обнова и развој (Светска банка) преку проектот за подобрување 
на општински услуги број 09-9158/3 од 2 ноември 2018 година, донесена на седницата на 
Советот на Општина Кисела Вода, одржана на 22 јануари 2019 година.

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

Број 08-1129/1                                                          ГРАДОНАЧАЛНИК
06.02.2019 година                                                           на Општина Кисела Вода 
С к о п ј е                                                        Филип Темелковски с.р. 
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Врз   основа  на  член 22, став 1 точка 4 и член  36  од  Законот  за  локалната  самоуправа 
(“Службен весник на  Општина Кисела Вода Македонија“ број  05/02) и член 16 став 1 точка 
4 и член 34 од Статутот на Општина Кисела Вода( Службен гласник на град Скопје бр.8/05 
и Службен гласник на Општина Кисела Вода бр.13/2006 и бр.15/14), Советот на Општина 
Кисела Вода на Дваесеттата пленарна седница одржана на 22 јануари 2019 година, донесе 

О Д Л У К А 

за измена на Одлуката за задолжување
на средства добиени од меѓународната банка за обнова и развој

(Светска банка) преку проектот за подобрување на општински услуги
број 09-9158/3 од 2 ноември 2018 година

Член 1

Членот 2 од Одлуката за задолжување на средства добиени од меѓународната 
банка за обнова и развој(Светска банка) преку проектот за подобрување на општински 
услуги  број 09-9158/3 од 2 ноември 2018 година  се менува и  гласи:

“Се одобрува долгорочно задолжување на општина Кисела Вода за реализација на 
Проектот за подобрување на општински услуги, Потпроект за  Основен градежен проект 
за ул.Саса од ул.Саса 2 до раскрсница со ул.1440 фаза 1 од ул.Саса 2 до раскрсница 
со ул.Јабланица и Основен проект за реконструкција и санација на дел од ул.Саса 6 и 
крак на ул.Јабланица во вкупен износ од 16.000.000,00, Основен проект за атмосферска 
канализација за ул.Саса 6 и крак на ул.Јабланица и Основен сообраќен проект за ул.Саса 
од ул.Саса 2 до раскрсница со улица 1440 во населба Пинтија на територија на Општина 
Кисела Вода во вкупен износ од 10.000.000,00 (десетмилиони денари) или во вкупна 
вредност  од 26.000.000,00 денари (дваесет и шест милиони денари)   под следниве услови:

-Каматна стапка која е еднаква на каматната стапка што ја плаќа Република  
Македонија кон Светска банка.

-Рок на отплата 12 години со вклучен грејс период од 3 години.

Член 2

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

                                                                              
Број 09-389/3                                                                                        ПРЕТСЕДАТЕЛ
22 јануари 2019 година                                            на Советот на Општина Кисела Вода
С к о п ј е                                       Дарио Шимиќ с.р.
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С О Д Р Ж И Н А:

1. Одлука за измена на Одлуката за задолжување на средства добиени од меѓународната 
банка за обнова и развој (Светска банка) преку проектот за подобрување на општински услуги  
број 09-9158/3 од 2 ноември 2018 година;
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