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Почитувани дами и господа, ценети сограѓани, драги пријатели

На крајот од одреден период, за конкретна работа, вообичаено е да биде вреднуван вложениот труд на се-
која личност. Според овaа цивилизациска норма, тоа значи дека и мојата работа е предмет на оцена од граѓа-
ните на Oпштина Кисела Вода, од јавноста и од други институции и субјекти.
Гледано од аспект на политиката што ја деклариравме и која ја преточивме во наше мото на локалните избо-
ри 2009-та година -”Заедно можеме повеќе”, можам со сигурност да заклучам дека НИЕ добиената доверба од 
граѓаните ја оправдавме. Сега ќе ми дозволите ова големо НИЕ да го прецизирам, без намера нечија работа 
да ја намалам и со целосен ризик некого да не испуштам. Вработените во Oпштината, претставниците на 
граѓаните, претставени во Советот на Oпштината, претставниците на месните заедници, претставниците од 
граѓанскиот сектор и многубројни активисти вклучени по разни основи во нашите активности, се големото 
НИЕ на Oпштина Кисела Вода. Со еден збор, тоа се  многубројни стопанственици, работници, уметници, спор-
тисти – граѓаните на Oпштина Кисела Вода кои целосно во изминатиот четири годишен период беа посвете-
ни на подобрување на животот во општината и заедно со локалните власти имаа волја и визија каква сакаат 
да биде нашата Oпштина.
Отчетот, што се надевам со задоволство ќе биде прочитан, нема намера да претставува маркетинг порака, 
туку е одговорност и одговорен однос кон работата и кон оние што ја доделиле довербата на јавно избрани-
те личности. Тоа претставува сублимиран приказ на она што го креиравме и реализиравме на многубројните 
локации во Oпштина Кисела Вода за време на еден административен општински мандат од 4 години. Нема 
потреба од фалбени интонации, ниту повикување на максимална ангажираност и искористеност на работ-
ното време. Едноставно, тоа е тоа што сите ние заедно моравме и требаше да го направиме, пред сè, како 
одговорни луѓе. Истовремено, отчетот е и барање прошка за сето она што не можевме или не стигнавме да 
го направиме како наше изборно ветување. За мене лично, отчетот на некој начин е и искрена надеж дека 
меѓусебната доверба не ја загубивме во лавиринтите на општинската администрација, а тоа значи наше зае-
дничко чекорење кон иднината на Кисела Вода со крената глава, гордо, спокојно и достоинствено. 
Изминатото време од 2009-та до 2012-та година е само една временска отсечка во безвременоста на прос-
торот Кисела Вода. Работата во локалната самоуправа никогаш не  престанува. Секогаш ќе се појавуваат  
нови потреби, нови идеи, нови проекти. Сето тоа е во насока за подобро секојдневие на граѓаните на Кисела 
Вода. Нов асфалт на улиците во Општината, инсталирање штедливо улично осветление, училишта со импле-
ментирана енергетска ефикасност, подобри услови во предучилишното воспитание, нови стопанственички 
објекти и работа за стотици млади луѓе, нови спортски терени, културно извишување на граѓаните. Списокот 
на граѓанските потреби е бескраен, како и стремежот на граѓаните за подобри услови за живот во својата 
Општина.
На крајот на овој мој предговор за отчетот, би сакал да им порачам на сите граѓани на Кисела Вода - Не ве из-
неверивме. Работевме заедно. Ве посетувавме секои три месеци во вашите месни заедници, црпевме идеи за 
работа, ги разгледувавме заедно резултатите од работењето, трпевме критики, но и добивавме пофалби. На-
шата  работа беше наш заеднички влог за иднината на Кисела Вода. Наш заеднички поглед кон хоризонтот на 
нашите желби, надежи, можности и перспективи што се пред нас, како луѓе, како сограѓани, како пријатели.

Со почит,
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KISELA  V ODA

ОПШТИНА
КИСЕЛА ВОДА

Мар jан  Горчев

Градоначалник Марјан Ѓорчев
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Почитувани граѓани на Општина Кисела Вода,

Голем предизвик е да се создадат услови за поквалитетен живот на жителите на нашата општина. 
Дадената шанса обврзува, но и продуцира креативна енергија што придвижува кон остварување на 
потребите, замислите, желбите и очекувањата. Општината Кисела Вода под раководство на Градо-
началникот Марјан Ѓорчев, а со целосна поддршка на Советот, успеа да реализира поголем дел од 
проектите кои на почетокот беа зацртани како приоритетни, но не се запоставија ниту проектите 
кои граѓаните, како горлив проблем, ги посочија во текот на овие три и пол години. Најголемиот дел 
од нив беа од градежно-комуналната сфера, што, практично практично е и од највитално значење за 
подобрување на квалитетот на живот на жителите на нашата општина.
Во функционирањето на локалната самоуправа, секако од големо значење е и институцијата Совет на 
Општина Кисела Вода, која впрочем е и законодавната власт на локално ниво и која досега, слободно 
можам да кажам дека функционира како орган избран од и за граѓаните на Кисела Вода. Советот на 
Општина Кисела Вода, особено советничката група предводена од коалицијата на ВМРО-ДПМНЕ, со 
несебична поддршка придонесе да се реализираат сите проекти на Општината, особено оние капи-
тални проекти, кои се најголема придобивка  токму за Вас-граѓаните. 
Тука ќе ги спомнам проектите за изградба на атмосферска канализација во нас. 11-ти Октомври - ба-
раки, атмосферската канализација на улиците “Мариовска” и “Народни Херои”, 10-километарскиот 
водовод во нас. Пинтија, проектите за реконструкција на локалните патишта “Драчевска”, “Китка”, 
“Киро Фетак”, “Теферич” и “Речиште”, набавката на камиончињата за подигнување комунален смет, из-
градбата и реконструкцијата на големите паркови, детски и спортски игралишта. Во  активностите на 
општинскиот Совет не беа занемарени ниту најмладите, оние во детските градинки кои добија бес-
платно физичко образование, но и основците кај кои се следат антропометриските, функционалните 
и моторни показатели и се води личен спортски картон, кој овозможува превентивно делување во де-
лот на појава на одредени физички дисфункционалности. Советот донесе и 20 Детални урбанистички 
планови, преку кои се отворија вратите за нови инвестиции и развој на Општината.
Реализацијата на овие проекти не можеше да се изведе без активно вклучување на Советот и носење 
Одлуки за практична имплементација. 
Почитувани граѓани, искрено сметам дека успешноста на Советот на Општина Кисела Вода во голема 
мера се должи токму на вас, затоа што со вашите сугестии, предлози и совети ни бевте коректив во 
нашата работа. Искрено се надевам дека ја оправдавме вашата доверба и Општината Кисела Вода ја 
направивме поубаво место за живеење.

Со почит,
Звонко Спасовски

Претседател на Советот на Општина Кисела Вода
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KISELA  V ODA

ОПШТИНА
КИСЕЛА ВОДА

Претседател на Советот, Звонко Спасовски
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ЗАТЕКНАТИ СОСТОЈБИ
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Во 2009 година по доаѓањето на сегашното раководство на чело со Градона-
чалникот на Кисела Вода Марјан Ѓорчев успешно е решен долгогодишниот 
проблем на делбениот биланс меѓу општините Кисела Вода и Аеродром. 

Првата задача која ја постави новиот градоначалник Марјан Ѓорчев во 2009 
година беше потпишувањето на делбениот биланс меѓу пштините Кисела 
Вода и Аеродром. Со тоа беше решен повеќегодишниот спор што произлезе 
по донесувањето на Законот за територијална организација на локалната 
самоуправа во Република Македонија со кој се регулираат односите на ло-
кално ниво.

Во изминатиот период 2009-2012 година општинската власт успеа да извр-
ши целосно порамнување со Oпштина Аеродром и да ги намири преземе-
ните обврски.

Во периодот на доаѓањето на Г-динот Марјан Ѓорчев за Градоначалник на 
Општина Кисела Вода, Општината имаше голем број судски спорови насле-
дени уште од претходниот период, но во периодот по 2009 година со коор-
динираното водење на судските спорови преку ангажиран адвокат, голем 
број на судски спорови беа добиени во корист на Општина Кисела Вода, а 
исто така, склучени се и спогодби за вонсудско решавање на извесен број 
на судски, извршни и вонсудски предмети, во насока на избегнување на по-
натамошно течење на затезните камати и натрупување на судски и други 
трошоци по постапките.  На тој начин значително се подобри работењето и 
финансиската состојба на Општина Кисела Вода.

Само како илустрација на она што беше направено за изминатиот 4 годишен 
период, a се однесува на состојбата на обврските кон доверителите, ќе го 
споделиме следниот податок: пред почетокот на мандатот на Градоначални-
кот Марјан Ѓорчев, на 31.12.2008 година, обврските изнесуваа 71.8 милиони 
денари, а состојбата на 30.06.2012 година по кварталниот извештај изнесува 
47.9 милиони денари. Намалувањето на обврските кон доверителите пред 
сé, се должи на добрата стратегија на планирање на приливите и одливите. 

Доброто финансиско работење на Општината во изминатиот период овоз-
можи реализација на низа капитални проекти во повеќе општествени сфе-
ри. Реализацијата на многубројните проекти придонесе значително да би-
дат подобрени условите за живот во Општината. На овој начин, во споредба 
со состојбата пред 4 години, и земено во целина, реално може да кажеме 
дека со реализацијата на идеите во проекти значително ја подобривме сли-
ката за Кисела Вода како урбана и просперитетна локална самоуправа. 
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ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА

ПОЗНАЧАЈНИ РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ
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Во декември 2009 год., Градоначалникот Марјан 
Ѓорчев официјално ја пушти во употреба новата 
водоводна мрежа за месноста “Порупи”. Станува 
збор за заеднички проект со Министерството за 
транспорт и врски, кое ги обезбеди финансиски-
те средства за практична имплементација на овој 

проект во висина од 9,5 милиони денари. За таа 
цел, се изгради пумпна станица, резервоар со ка-
пацитет од 250 метри кубни, изливен базен и пум-
пен цевковод со лиено-железни цевки, полиети-
ленски цевки Ф 80 милиметри, во вкупна должина 
од 2500 метри. Градежните работи ги изведе фир-
мата “НEЛА – АР”. Поради грешка во техничкиот 
проект, по реализација на проектот беше појавен  
проблем со притисокот на водата помеѓу горната 
и долната зона. Имено, во моментот кога се вклу-
чи пумпата за доставување на вода до манастирот 
“Пеленица”, кај еден дел од жителите на ул. “Тошев-
ска” се јави проблем со притисокот на водата. За 
целосно решавање на овој проблем, Општината во 
соработка со ЈП “Водовод и канализација” – Скопје 
изработи нов проект, со кој во следниот период ќе 
се постави нова водоводна мрежа во должина од 
400 метри, на потегот од главниот цевковод на ул. 
“Драчевска” до ул. “Тошевска”.

ВОДА ЗА ПИЕЊЕ И ВО МАНАСТИРОТ “РУСА СРЕДА” – ПЕЛЕНИЦА
Нова водоводна мрежа за месноста “Порупи”

КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА
2009 ГОДИНА
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ПОЗНАЧАЈНИ РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ
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Кон крајот на 2009 година, Oпштината Кисела Вода 

доби две нови спортски сали, како дел од проектот на 

Владата на Република Македонија за изградба на 35 

нови спортски сали, а во организација и реализација 

на Агенцијата за млади и спорт. Спортските сали се 

сместени во дворовите на две основни училишта во 

Oпштината и со нивната изградба Oпштината Кисела 

Вода доби нови, модерни спортски објекти кои 

претставуваат одлична поддршка за сите спортски 

лиги и за сите спортски клубови и поединци. 

Салата “Архиепископ Доситеј” е лоцирана во 

дворот на ОУ “Круме Кепески”, а салата “Независна 

Македонија” е сместена во дворот на училиштето 

“Невена Георгиева – Дуња”. Двете сали, со кои 

стопанисува Oпштината Кисела Вода, дополнително 

придонесуваат за развивање на училишниот, 

масовниот, рекреативниот и професионалниот 

спорт во Oпштината. 

КАКО ДЕЛ ОД ПРОЕКТОТ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Промоција на салите “Архиепископ Доситеј” и “Независна Македонија”

2009 ГОДИНА
СПОРТСКА ИНФРАСТРУКТУРА
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Жителите на горниот дел од с. Усје во континуитет 

во летниот период се соочуваа со огромен проблем 

со недостиг на вода, односно слаб притисок 

на водата, со што не можеа да ги задоволат 

најосновните животни потреби. Со изградбата на 

системот за водоснабдување за горниот дел од с. 

Усје, овој проблем, конечно се надмина. Изградбата 

на водоводот се одвиваше во две фази. Првата 

фаза беше реализирана во 2009 година и опфати 

изградба на армирано – бетонски резервоар за 

вода со капацитет од 2x150 кубни метри. Втората 

фаза беше реализирана во 2010 и 2011 година при 

што се изгради нов потисно - повратен цевковод 

со полиетиленски цевки Ф 160 мм во должина од 

1364 метри и Ф 110 мм во должина од 644 метри и 

Ф75 мм од 526 метри. Истовремено, беше извршена 

и реконструкција на пумпната станица, каде што 

се изврши замена на постојните пумпи со  три 

нови пумпи со капацитет 3x4,5 литри во секунда 

и манометарска висина од 87 метри. Водоводната 

мрежа е поставена во должина од 2,5 километри, со 

што и последната куќа во ова населено место доби 

вода. 

Добрата соработка со Градот Скопје и со градските 

јавни претпријатија резултираше со реконструкција 

на неколку сервисни улици во ова населено 

место. Нов асфалт во должина од 400 метри доби 

реконструираната Улица број 1 во населбата Усје, а се 

проширија уште четири улици - улиците број 2, број 

3, број 4 и број 22 во вкупна должина од 600 метри.  

Со овој проект на Градот Скопје беше асфалтирана 

вкупна површина од 1. 600 квадратни метри. Притоа, 

беше саниран и прекопот од претходно поставената 

водоводна мрежа. Средствата за изградба на 

новата водоводна мрежа за населеното место Усје 

во висина од околу 17.000.000 денари ги издвои 

Општината Кисела Вода, додека пак, за проширување 

и асфалтирање на улиците во населбата Усје, Градот 

Скопје од Буџетот одвои 3,3 милиони денари. На 

терен работеа екипите на ЈП „Улици и патишта“. 

ВО НАСЕЛЕНОТО МЕСТО УСЈЕ
Нов водовод и реконструирани улици

КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА
2011 ГОДИНА

ПОЗНАЧАЈНИ РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ
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Општината Кисела Вода во 2010 

година започна да го реализира 

проектот за реконструкција на 

локални патишта, како дел од 

поширокиот проект за реконструкција 

и санирање на локални патишта во 

Република Македонија. Проектот е 

финансиран од Меѓународната банка 

за обнова и развој, според кој беа 

реконструирани пет локални патишта. 

Проектот започна во 2010 година со 

изградба на тротоари од двете страни 

на локалниот пат “Драчевска” и со 

целосна реконструкција на локалниот 

пат “Китка”, каде што Општината со 

свои средства изгради атмосферска 

канализациона мрежа во должина од 

околу 500-тина метри. Беше изграден 

и локалниот пат “Р 302 – Теферич” со 

тротоари од двете страни, во должина 

од 952 метра. Во 2012 година  целосно 

беше реконструиран коловозот на 

локалниот пат “Драчевска” на потегот 

од бензинската пумпа на “Макпетрол” 

до мостот на “Мала Рада” во должина од 

973 метри. Со овој проект беа опфатени 

и локалниот пат “Киро Фетак”, кој беше 

реконструиран во должина од околу 

400 метри, а Општината претходно за 

овој локален пат изгради фекална и 

атмосферска канализација. Последниот 

локален пат што беше опфатен со овој 

проект е локалниот пат “Речиште”, 

на кој Општината изгради фекална 

канализација во должина од 960 метри. 

РЕКОНСТРУКЦИЈА НА 

ЛОКАЛНИ ПАТИШТА

Пет локални патишта 

добија нов асфалт

СООБРАЌАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА
2010-2012 ГОДИНА

Локален пат - „Киро Фетак“

Локален пат - „Китка“

Локален пат - „Драчевска“
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Кон крајот на 2011 година и почетокот на 2012 година 

беше реализиран капиталниот проект за изградба 

на атмосферска канализација на ул. “Мариовска” 

и ул. “Народни Херои”, за кој Општината обезбеди 

средства преку проект на Светската банка вреден 

15.399.474 денари. Атмосферската мрежа се состои 

од цевки со различни дијаметри (Ф 500 мм, Ф600 мм, 

Ф700 мм), што беа поставени во вкупна должина од 

околу 700 метри. За подобар прием на атмосферските 

води, беа изградени 5 континуални сливни решетки 

со должина од 6 метри и со широчина од 0,5 метри, 

кои според хидрауличките пресметки пропуштат 

проток на дождовните води од 460 литри во секунда. 

По целокупната должина на цевководот се поставија 

9 монтажни и 10 монолитни шахти, а беа изградени 

и 22 сливници. Оваа атмосферска мрежа за 

зафаќање и одведување на атмосферските води од 

улицата "Мариовска" беше поврзана со постојната  

атмосферската канализациона мрежа во градот. 

КОНЕЧНО РЕШЕН ДЕЦЕНИСКИОТ ПРОБЛЕМ СО ПОПЛАВУВАЊЕТО
Улиците “Мариовска” и “Народни Херои” добија атмосферска 

канализација

КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА
2011-2012 ГОДИНА
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Иако се наоѓаат на само шест километри од 

центарот на градот, жителите на населбата Пинтија 

со децении се соочуваат со проблемот од недостиг 

на вода, особено во летниот период. Проблемот што 

претставуваше “рак – рана” на локалната самоуправа, 

конечно ќе биде решен. Имено, Општината во 

2011 година започна со реализација втората 

фаза од проектот за довршување на системот за 

водоснабдување на населбата Пинтија. 

За комплетно решавање на проблемот, пред неколку 

години Општината Кисела Вода изработи проектна 

документација за водоснабдување, која предвидува 

изградба на пумпна станица, резервоар, потисно – 

повратен цевковод и улична дистрибутивна мрежа. 

Првата фаза од проектот беше реализирана во 2008 

и во 2009 година, кога беше изграден резервоарот 

со капацитет од 900 кубни метри, како и потисно – 

повратниот цевковод кој започнува од пумпната 

станица и ќе ја транспортира водата низ мрежата 

и резервоарот. Во моментов се работи втората и 

завршна фаза од проектот која опфаќа изградба 

на пумпната станица, во која ќе бидат сместени 

пумпи со капацитет од 37 литри во секунда, кои ќе 

ја обезбедат нормата за водоснабдување од 500 

литри/ден/жител, како и уличната дистрибутивна 

мрежа, која се состои од примарна – прстенеста по 

поголемите улици и детална по помалите улички и 

сокачиња. По целата должина на мрежата веќе се 

поставени цевки со различни дијаметри, а целата 

водоснабдителна мрежа  се протега во вкупна 

должина од околу 10 километри. Во согласност со 

целите на проектот, секое домаќинство добива куќен 

приклучок, а поради обезбедување од пожар на 

одредени локации се поставени и противпожарни 

хидранти за гасење пожар. Општината Кисела Вода 

за реализација на овој капитален проект кредитно 

се задолжи кај Светската банка во висина од околу 

625.000 евра, преку проектот за подобрување на 

општинските услови во Република Македонија.  

ВО ЗАВРШНА ФАЗА РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА ПРОЕКТОТ ЗА 

ВОДОСНАБДУВАЊЕ 
Населба Пинтија ќе добие нов водовод

Резервоар за вода за населбата Пинтија
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Едно од приоритетните капитални барања, кое 

го посочија жителите на селото Драчево за 

подобрување на условите за живот во оваа населба 

беше изградба на мост на коритото на каналот 

“Мала Рада”. Ова барање беше целосно исполнето 

по изградбата на конструкција во должина од 

21,80 со плочеста конструкција со три отвори, 

а самиот мост се состои од два строја. Главната 

носечка конструкција од горниот строј се состои од 

монтажни, класично - армирани плочести носачи 

со должина од 7.1 м и дебелина од 0.50 м (во фаза 

1) и монолитна плоча со дебелина од 0.20 цм.(фаза 

2). Долниот строј е составен од два крајни, два 

средни столбови и четири крилни ѕидови, кои се 

изведени од армиран бетон. Коловозот на мостот 

е со широчина од 6 метри, со тротоари од двете 

страни, а во следниот период ќе бидат поставени 

банкини и канделабри. Градежните работи ги 

изведуваше ГД “Бетон”, а Општината Кисела Вода за 

овој проект од општинската каса издвои 20 милиони 

денари за изградба на мостот и за реконструкција на 

пристапните улици во должина од околу 800 метри. 

КАНАЛОТ НА “МАЛА РАДА” ДОБИ УШТЕ ЕДЕН МОСТ
Реализирано едно од приоритетните барања на Драчевци

КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА
2011 - 2012 ГОДИНА
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Неколкудеценискиот проблем, поплавувањето по 

секој пороен дожд, за жителите на населба “11-

ти Октомври” – бараки, конечно стана минато. Со 

реализацијата на капиталниот проект за изградба 

на атмосферска канализација, оваа населба го 

изгуби прекарот “мала Венеција”, а жителите 

конечно заборавија на поплавите што се создаваа 

по секој пороен дожд. Во согласност со техничкото 

решение, атмосферската мрежа се состои од цевки 

со различни дијаметри (од Ф 300 до Ф 800 мм), во 

вкупна должина од околу пет километри, а по целата 

должина на цевководот беа поставени 100 сливници 

и 116 ревизиони шахти. Со атмосферската мрежа 

се опфатија вкупно 27 улици во оваа населба. Оваа 

атмосферска мрежа за зафаќање и одведување на 

атмосферските води од населбата “11-ти Октомври” 

се поврза на веќе изградениот атмосферски 

колектор на булеварот “Србија”. 

Овој проект Општината го реализираше со средства 

од Светската Банка, во висина од околу 600.000 евра. 

НАСЕЛБА 11-ТИ ОКТОМВРИ – БАРАКИ ГО ЗАГУБИ ПРЕКАРОТ 

“МАЛА ВЕНЕЦИЈА”

Се изгради атмосферска канализација во должина од 5 километри
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Во април 2011 година, Претседателот на Владата 

Никола Груевски, Градоначалникот на Град Скопје, 

Коце Трајановски и градоначалниците на општините 

Кисела Вода и Аеродром, Марјан Ѓорчев и Ивица 

Конески, свечено го пуштија во употреба булеварот 

“Србија”, кој беше проширен на потегот од булеварот 

„Видое Смилевски Бато" до улицата „Првомајска", 

со вкупна должина од 2.000 метри. Станува збор за 

нова сообраќајна траса со 3 коловозни ленти со 

широчина од по 3,5 метри. На овој потег сега има 

вкупно 5 коловозни ленти, средишно зеленило, 

тротоари со велосипедски патеки и странично 

зеленило. Асфалтирана е вкупна површина од 42.200 

квадратни метри, при што се вградени 16.500 тони 

асфалтна маса. Крстосницата пред цементарницата 

„Усје" е решена со кружен тек со пречник од 40 метри. 

По должината на булеварот е изведена и секундарна 

атмосферска мрежа во должина од 794 метри. 

Изградбата на булеварот Србија ја подобри 

комуникацијата меѓу трите општини, Гази Баба, 

Кисела Вода и Аеродром, ја зголеми проточноста 

на сообраќајот, а со тоа го намали загадувањето на 

средината. Проектот го реализираше Градот Скопје, 

а најголема придобивка од истиот имаат жителите на 

Општината Кисела Вода.

РЕШЕНО УШТЕ ЕДНО ТЕСНО СООБРАЌАЈНО ГРЛО
Свечено пуштен во употреба Булевар „Србија“

СООБРАЌАЈНА (КОМУНАЛНА) ИНФРАСТРУКТУРА
2011 ГОДИНА
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Општина Кисела Вода е првата скопска Општина 

која набави 2 специјализирани возила за собирање 

и пренос на смет. Овие возила вршат собирање на 

комуналниот смет од домаќинствата во руралните 

делови на Општина Кисела Вода. Двата камиона 

од марката Мицубиши имаат капацитет од 5 

метри кубни и го собираат домашниот смет од 

населените места Припор, Усје, Пинтија и с. Драчево, 

каде конфигурацијата на теренот е таква што не 

дозволува пристап на големите камиони на ЈП 

“Комунална Хигиена” Скопје. Овој чекор следеше 

по донесената одлука од страна на Град Скопје, 

Јавното претпријатие “Комунална Хигиена” - Скопје 

да го собира комуналниот смет и од руралните 

делови на сите 10 скопски општини. Двете 

специјализирани возила, Општина Кисела Вода ги 

донираше на ЈП “Комунална Хигиена”, за собирање 

на сметот исклучиво во четирите рурални делови во 

Општината.

“Ова е прв пример една Општина, на ваков начин 

да му помага на Јавното претпријатие “Комунална 

Хигиена”. Овие два специјализирани камиони 

работат само на територијата на Општина Кисела 

Вода. Вработените ќе бидат од Општина Кисела Вода 

и ќе работат за ЈП “Комунална Хигиена”, – изјави 

Градоначалникот на Град Скопје, Коце Трајановски, 

на промоцијата на двете камиончиња.

ЗА ПОКВАЛИТЕТНО СОБИРАЊЕ НА КОМУНАЛНИОТ СМЕТ 

Општината набави две нови камиончиња

ЖИВОТНА СРЕДИНА
2011 ГОДИНА
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Соработката на Општината Кисела Вода со 

странските претставништва и амбасади во државава, 

во последните четири години се одвива на највисоко 

ниво. Покрај активностите во делот на промовирање 

на културата, заедничките вредности, општинското 

раководство оствари соработка со неколку 

амбасади, која резултираше со реализација на 

одредени капитални проекти во делот на партерното 

уредување на јавните површини. Во 2009 година во 

соработка со Амбасадата на Руската Федерација, 

Општината успешно го реализираше проектот 

“Спомен парк на Александар Сергеевич Пушкин” на 

улицата “Пушкинова”. Паркот беше хортикултурно 

и партерно уреден со повеќе значајни содржини и 

свечено беше пуштен во употреба на 8-ми јуни 2009 

година, по повод 210-годишнината од раѓањето 

на големиот руски и светски поет, Александар С. 

Пушкин. 

Плод на слична успешна соработка меѓу Општината 

и Амбасадата на Република Полска, претставува 

изградбата на паркот “Фредерик Шопен”, којшто се 

наоѓа зад основното училиште “Невена Георгиева – 

Дуња”. Изградбата на паркот беше дел од проектот 

“Одбележување 200 години од раѓањето на 

Фредерик Шопен” и претставува продолжение на 

успешната соработка меѓу Општината и Амбасадата 

на Република Полска. Соработката започна во 2010 

година со поставување на плакета Фредерик Шопен 

на истоимената улица во Општината Кисела Вода. 

Паркот беше свечено пуштен во употреба на 29 

НОВИ ПАРКОВИ ВО ОПШТИНАТА
Пуштени во употреба парковите “Пушкин”, “Шопен” и “Македонија”

ПАРКОВИ
2011 - 2012 ГОДИНА

Парк „Пушкин“
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септември 2010 година од страна на Министерката 

за култура Елизабета Канческа- Милевска, 

Амбасадорот на Република Полска Карол Бахура и 

Градоначалникот Марјан Ѓорчев. 

Паркот е целосно хортикултурно уреден, 

поставена е нова урбана опрема, детски реквизити, 

мултифункционална бина и импозантна фонтана која 

во вечерните часови е осветлена во повеќе бои. Во 

паркот е поставена биста на великанот на полската и 

светската музика Фредерик Шопен, што претставува 

прво одбележување на овој уметник, во Република 

Македонија.

Во 2011 година, по повод патрониот празник на 

Општината “6-ти Мај – Ѓурѓовден” беше извршена 

целосна реконструкција на паркот кај старото кино 

во Кисела Вода, кое доби сосема нов изглед и ново 

име – парк “Македонија”. Во паркот се поставени нови 

детски реквизити, нова урбана опрема, изградени 

Фонтана во паркот „Шопен“

Мини плоштад во село Драчево

Парк „Шопен“

Парк „Македонија“
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Во 2012 година по прв пат, а со намера ова да пре-
расне во традиција Градоначалникот на Општина-
та Кисела Вода, Марјан Ѓорчев во салата „Незави-
сна Македонија” додели 100 еднократни парични 
награди во износ од по 10.000 ден. за талентирани 
и надарени ученици од областа на спортот, култу-
рата, науката и уметностите.
“Оваа година го правиме првиот чекор и отсега 
секоја година, Општината Кисела Вода ќе ги сти-
мулира талентираните ученици, нашите надежи и 
перспективи да постигнуваат значајни резултати 
во сите општествени области, да бидат достојни 
граѓани на нашата држава и да ја претставуваат 
Општината Кисела Вода, градот Скопје и пред сè 
Република Македонија, со своите резултати на-
секаде низ светот.” – им порача Градоначалникот 

Ѓорчев на присутните во салата “Независна Маке-
донија”. 

Кисела Вода, како Општина која постои 57 години, 
дала големи имиња на македонската политичка, 
културна, научна и спортска сцена. Од Кисела 
Вода потекнуваат првиот премиер на Република 
Македонија, академик Никола Кљусев, а во оваа 
Општина живее и Премиерот на Република Маке-
донија, Никола Груевски. Од Кисела Вода се голе-
мите спортски имиња, фудбалерот Дарко Панчев, 
кошаркарот Петар Наумовски, ракометарот Аце 
Станковски, шахистот Роландо Кутиров и многу 
други кои го носеле знамето на Македонија и го 
промовирале македонското име ширум светот. 

ОПШТИНАТА ГИ СТИПЕНДИРА НАЈДОБРИТЕ

Градоначалникот Ѓорчев награди 100 талентирани 

ученици од општината

СПОРТ
2012 ГОДИНА

се пешачки патеки, реконструирано е спортското 

кошаркарско игралиште, а во централниот дел е 

изградена прекрасна фонтана од камен. 

Партерното уредување во 2011 година резултираше 

и со изградба и пуштање во употреба на мини-

плоштад во с. Драчево, каде што на површина од 1100 

квадратни метри е поставена нова урбана опрема, 

изграден паркинг и фонтана во централниот дел. 
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Капиталниот проект за реализирање на системско 

решение за одведување на фекалните отпадни 

води од село, населбата Драчево и месноста 

Потстаница, започната во 1982 година, ја 

добива својата финализација. Низ 30-годишното 

патешествие на сите локални администрации за 

реализација на капиталниот проект за изградба 

на примарна, секундарна и терцијарна фекална 

мрежа во најголемото населено место, општинската 

администрација на чело со Градоначалникот Марјан 

Ѓорчев овој проект во интерес на граѓаните да го 

заврши успешно. Во периодот од 2009 до 2012 

година, во овој реон беа изградени канализации 

на сервисни улици во вкупна должина од околу 5 

километри, а беше изграден и фекален колектор. Со 

завршување на изградбата на препумпната станица, 

целокупната примарна и секундарна канализациона 

мрежа ќе биде ставена во функција. 

ВО НАСЕЛБА ДРАЧЕВО
Изградена фекална канализација во должина од 5 километри

КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА
(2009 – 2012 – ВО КОНТИНУИТЕТ)



23

2
0

0
9

 -
 2

0
1

2

ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА

ПОЗНАЧАЈНИ РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ

Заштитата на животната средина во изминатите четири 

години беше врвен приоритет на Општината Кисела 

Вода. Акциите за детектирање на микролокациите 

(црните точки) каде што се создаваат диви депонии, 

чистењето на депониите, чистењето и одржувањето 

на каналите во Општината, беа редовна активност. 

На иницијатива на Градоначалникот Марјан Ѓорчев 

за прв пат по 15 години, во летото 2009 година, беше 

исчистено коритото на “Мала Рада” во с. Драчево 

во должина од околу 2 километри. Од тогаш беше 

воспоставена пракса за редовно чистење на 

годишно ниво. Редовно се чистеше и бетонскиот 

канал за отпадни води во месноста Потстаница во 

должина од околу 2,8 километри, како и усјанскиот 

канал во должина од околу 800 метри. 

И покрај засилените апели и превентивни 

активности на општинските служби, поставувањето 

на информативни табли со натпис “забрането 

фрлање шут и отпад”, дел од граѓаните, сепак, 

покажаа несовесно однесување спрема животната 

средина. Во насока на подигнување на степенот на 

јавна чистота, Општината во конкретниот период 

изведе преку 30 акции за чистење на диви депонии, 

при што беше собран смет повеќе од 20.000 кубни 

метри. 

Во април 2012, во Општина Кисела Вода беше 

спроведена акцијата “Македонија без отпад 2012”, 

во која голем број граѓани, претставници на 

општинската администрација, извидници, волонтери, 

војници, претставници на странските амбасади во 

државава се активираа за расчистување на дивите 

депонии во Општината Кисела Вода. Беа исчистени 

пет локации: Теферич, Оксиген во Драчево, во нас. 

Расадник, во нас. Пржино кај градинката „8-ми Март“ 

и во нас. 11 Октомври, по должината на пругата, кај 

игралиштето “Вембли”. Со акцијата во Кисела Вода 

беа собрани вкупно 13 тони отпад од ПЕТ-амбалажа, 

9 тони комунален отпад, 130 кубни метри земја и 

околу 20 вреќи отпад од основните училишта, кој 

беше депониран во депонијата “Дрисла”. 

ВО РУРАЛНИТЕ СРЕДИНИ

Редовно чистење на отворените канали и диви депонии

ЖИВОТНА СРЕДИНА
 (2009 – 2012 – ВО КОНТИНУИТЕТ)

Чистење на каналот „Мала Рада“ Чистење на каналот „Мала Рада“ Чистење на Теферич
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Општината Кисела Вода во изминатите неколку 

години презема низа активности за воведување 

мерки за енергетска ефикасност во јавните објекти. 

Во таа насока, Општината изготви Програмата за 

енергетска ефикасност (МЕЕП), чија цел е да се намали 

потрошувачката на енергија во јавните објекти и 

општинските установи, и на тој начин да се намали 

товарот на трошоците за енергија од општинскиот 

буџет. Главната активност на Општината е 

спроведување на проекти за енергетска ефикасност, 

што дополнително придонесуваат за зголемување на 

свеста кај граѓаните од придобивките на креирањето 

на локална енергетска политика. 

Конкретно, Општината применува  мерки за 

енергетска ефикасност во вкупно 40 јавни објекти, 

од кои 13 објекти се бараките во кои е сместена 

Општината и подрачните единици на министерствата, 

13 објекти се на месните и урбани заедници, 12 

објекти се на основните училишта, 8 објекти се на 

детските градинки, а мерките се применуваат и во 

двете спортски сали.

Во 2011 година, Општината изврши нумерација 

на електричните столбови, како првична фаза 

од имплементација на Програмата за енергетска 

ефикасност. Според пресметките на Општината 

Кисела Вода, по имплементација на сите фази од 

Програмата за енергетска ефикасност во делот 

на уличното осветлување, потрошувачката на 

електрична енергија ќе се намали од 2.522 МWh/ 

на 1.442 МWh/год, со што Општината годишно ќе 

заштеди и до 9 милиони денари. 

ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА – ЛИДЕР ВО ЕНЕРГЕТСКАТА 

ЕФИКАСНОСТ

ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ
(2009 – 2012 – ВО КОНТИНУИТЕТ)

ЈДГ „Пеперутка“ во населба Драчево
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ОУ “Партение Зографски”, прв високо енергетски 

ефикасен објект во Oпштината Кисела Вода

Градоначалникот Марјан Ѓорчев кон крајот на месец 

Април 2012 година го промовира реконструираното 

основно училиште “Партение Зографски”, во кое се 

имплементираа мерки за енергетска ефикасност. 

Ова основно училиште, по имплементација на 

проектот, стана првиот високо енергетски ефикасен 

воспитно-образовен објект во Општината Кисела 

Вода. На промоцијата на училиштето присуствуваа 

и државниот секретар во Министерството за 

економија, г-динот Анче Трифунов и тим лидерот на 

проектот од Светска банка, г-динот Питер Јохансен.

Со овој проект, беа опфатени основното училиште 

“Партение Зографски”, објектот “Синоличка” во 

градинката “Весели Цветови” и објектите “Пеперутка 1 

и 2” во градинката “8-ми Март”.  Градежните активности 

за воведување на мерки за енергетска ефикасност во 

ОУ “Партение Зографски” опфати целосна замена на 

прозорците, фасадирање на надворешните ѕидови 

на училишната зграда и замена на светилките со нови 

и поекономични, а претходно Општината Кисела 

Вода изврши надградба на регулаторната топлотна 

станица. Ова практично значи дека училиштето 

„Партение Зографски“ е реконструирано согласно 

сите мерки за енергетска ефикасност што важат во 

ЕУ и е првиот целосно енергетски ефикасен објект 

во Република Македонија. ОУ “Партение Зографски” 

во Општина Кисела Вода е првиот високо енергетски 

ефикасен јавен објект, во кој по имплементацијата 

на мерките за енергетска ефикасност, годишните 

заштеди на топлинска енергија се 83%, а на вкупна 

енергија се 74,5%. Финансиската заштеда на годишно 

ниво ќе изнесува 3.938.163 денари, а CO2 емисиите 

ќе се намалат на 92,5 т/годишно” – информираше 

Градоначалникот Ѓорчев. Инвестицијата чинеше 6.6 

милиони денари, а според проценките вложените 

средства преку заштедата на енергија ќе се повратат 

за 1 година и 7 месеци. Со оваа инвестиција, објектот 

на ова основно училиште од Е-енергетски неефикасен 

објект стана Б-високо енергетски ефикасен објект.

Слични реконструктивни градежни зафати беа 

изведени и во објектите на “Синоличка” во градинката 

“Весели Цветови” и објектите “Пеперутка 1 и 2” во 

градинката “8-ми Март” каде што беше извршена 

изградба на топлотна изолација на надворешните 

ѕидови, замена на маските на радијаторите, надградба 

на регулаторната топлотна станица, замена на 

надворешните врати и прозорци, како и замена на 

светилките со нови и поекономични светилки.
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ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА

ПОЗНАЧАЈНИ РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ

ОУ „Партенија Зографски“
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Со 7-годишна традиција и вкупна рекордна 

посетеност од преку 200.000 посетители, културното 

лето “Три круши” стана препознатлив културен бренд 

во Македонија и пошироко. Секое лето, во период 

од два месеци верско – рекреативниот центар 

“Три круши” во с. Драчево, станува средиште на 

големо културно збиднување на кое се презентира 

македонската традиција, култура, музика и уметност, 

но се промовираат и културно – уметнички друштва 

и ансамбли од светот. На сцената на „Три Круши” 

досега продефилираа повеќе познати имиња 

од нашата музичка естрада како Владо Јаневски, 

Мики Јовановски –Џафер, Сузана Спасовска, Војо 

Стојаноски, Миле Кузмановски, Ефто Пупиновски, 

Тамара, Искра Трпева, Благица Павловска, Верица 

Ристевска, Андријана Јаневска и многу други. 

Македонскиот фолклор го презентираа Ансамблот за 

народни игри и песни “Танец”, КУД “Јордан Мијалков”, 

КУД “Китка”, АКУД “Мирче Ацев”. Организирањето 

на детскиот и етно – фестивалот, полека но 

сигурно станаа традиција, а со организацијата на 

интернационалните вечери и гостувањето на бројни 

гости, “Три круши” стана место познато ширум светот.

Покровител на културното лето е Градоначалникот 

и Советот на Општината, а според посетеноста, 

културното лето „Три круши„ сосема заслужено 

го добива епитетот на една од најпосетените 

манифестации од ваков тип во државата.

ТРАДИЦИЈАТА ПРОДОЛЖИ

Културното лето “Три круши” стана културен бренд на Oпштината

КУЛТУРА
 (2009 – 2012 – ВО КОНТИНУИТЕТ)
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ПРОЕКТИ РЕАЛИЗИРАНИ ПО МЕСНИ И УРБАНИ ЗАЕДНИЦИ

1. Беа асфалтирани улиците “Мариовска 2”, ул.“Мариовска 3”. (2009)

2. На ул. “Стрмашево” беа санирани 455 квадратни метри од оштетениот коловоз. (2010)

3. На ул. “Кочанска”, “Караџиска”, “Полог”, “Пеју Јаворовиќ” и ул. “Кара Трифун” беа санирани вкупно 654 квадратни 

метри од оштетениот коловоз. (2011)

4. Беше поставена нова атмосверска канализација на ул.”Кара Трифун” во должина од 90 метри. (2011)

5. Беше извршен комплетно асфалтирање на ул.”Кара Трифун” во должина од 90 метри. (2011)

6. Беше извршено поплочување на тротоарите со павер елементи  долж улицата Кочанска. (2011)

7. Беше извршена реконструкција во внатрешниот дел на бараката на урбаната заедница. (2011)

УРБАНА ЗАЕДНИЦА ПРЖИНО

Пешачки скали на улица „Полог“
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8. Во месец aприл беше извршено есенското сечење на гранки на улиците “Милан Мијалковиќ”, “Кочанска”, 

“Кавалска”, “Мариовска” и др. (2011)

9. Беа изградени тротоари со павер елементи на ул.”Мариовска” со вкупна површина од 700 метри квадратни. 

(2012)

10.  Беа изградени тротоари со павер елементи на ул.”Кавалска” и беше извршено поплочување на крак од 

истата улица со површина од 2050 метри квадратни. (2012)

11. Беа изградени пешачки скали на ул.”Полог” во должина од 50 метри. (2012)

12. Беше извршина реконструкција на спортското и се изгради ново детско игралиште во комплексот Славија.

Спортски комплекс „Славија“

Тротоари на улица „Кочанска“ Поплочена улицата „Кавалска“
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ПРОЕКТИ РЕАЛИЗИРАНИ ПО МЕСНИ И УРБАНИ ЗАЕДНИЦИ

1. Беше асфалтирана улицата “Наум Охридски”, во вкупна површина од 5790 метри квадратни метри. (2010)

2. Беше асфалтирана крак од ул.”Серска” во должина од 60 метри, а исто така беа санирани ударните дупки на 

улиците: “Кратовска”, “Рилски Конгрес”, “Христо Узунов” и “Чедомир Картанџиев”. (2010)

3. Беше асфалтиран крак од ул.”Банско” во должина од 90 метри. (2011)

4. Беше асфалтиран крак од ул.”Востаничка” во должина од 60 метри. (2011)

5. Беше поставена нова цевка за фекалната канализација на крак од ул.”Востаничка 80”. (2011)

6. Беше извршена реконструкција на внатрешниот дел на урбаната заедница со поставување на гипс плочки. 

(2011)

7. Во месец aприл беше извршено есенското сечење на гранки на улиците: “Наум Охридски”, “Чедомир 

Кантарџиев”, “Рилски Конгрес”, “Баница” и др. (2012)

8. Беа отстранети водоводните цевки од дворовите на куќите на ул. “Баница”. (2012)

УРБАНА ЗАЕДНИЦА ЦРНИЧЕ

Улица „Баница“ Реконструирана улица „Наум Охридски“
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ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА

ПРОЕКТИ РЕАЛИЗИРАНИ ПО МЕСНИ И УРБАНИ ЗАЕДНИЦИ

1. Беа изградени три нови паркинзи на ул. “Огњан Прица”, за станбените згради со бр. 20 (590 метри квадратни), 

22 (520 метри квадратни) и 24 (545 метри квадратни). (2009)

2. Беше изграден паркинг  на ул. “Огњан Прица 7”  со површина од 4565 м2. (2009)

3. Беа изработени пешачки патеки во близина на Амбасадата на Н.Р. Кина на површина од 70 м2. (2009)

4. Беше извршена реконструкција на патеки кај трговскиот центар “Шампионче” на површина од 950 м2. (2009)

5. Беше поставена плакета во чест на Фредерик Шопен на улицата која го носи неговото име во Општина 

Кисела Вода. (2009)

6. Во месец aприл беше извршено есенското сечење на гранки на улиците: “Фредерик Шопен”, “Томе Арсовски”, 

“Огњан Прица” и др. (2011)

7. Беше поставена нова урбана опрема во паркот на ул.”Томе Арсовски” и во дворот на ОУ “Кузман Јосифовски 

– Питу”. (2011)

8. Беа комплетно сменети прозорците во ОУ “Кузман Јосифовски – Питу”. (2011)

9. Беа поставени павер елементи на тротоарите на ул. “Димо Хаџи Димов” и “Огњан Прица”. (2012)

УРБАНА ЗАЕДНИЦА БИРАРИЈА

Нови прозорци во ОУ „Кузман Јосифовски-Питу“

Паркинг на улица „Огњан Прица 22“ Паркинг на улица „Огњан Прица 7“
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ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА

ПРОЕКТИ РЕАЛИЗИРАНИ ПО МЕСНИ И УРБАНИ ЗАЕДНИЦИ

1. На почетокот на октомври свечено беше пуштена во употреба новата (комплетно реновирана) Урбана 

Заедница “Цветан Димов”. (2009)

2. Беа изградени пристапни патеки на ул. “Никола Добровиќ” бр. 13, бр. 15 и бр. 17 во вкупна должина од 3943 

метри квадратни метри. (2009)

3. Беше извршено комплетно асфалтирање на ул.”Иван Козаров” и “Вера Јоциќ” (2010-2011)

4. Беше извршено асфалтирање на ул.”Есенинова” во должина од 150 метри. (2011)

5. Беа поплочени двата крака на ул.”Киро Крстевски” на вкупна површина од 2600 квадратни метри. (2011)

6. Беше извршена промена на водоводните цевки на улиците: “Балканска”, “Жил Верн”, “Есенинова”, “Трпе 

Петровски” и “Јордан Филиповски”. (2011)

7. Беше асфалтирана ул. “Стојан Стојановски” на површина од 500 квадратни метри. (2011)

8. Во месец aприл извршено е есенското сечење на гранки на улиците:”Есенинова”, “Јордан Филиповски”, “Вера 

Јоциќ”, “Жилн Верн”, “Киро Крстевски” и др. (2011)

9. Со павер елементи беше поплочен крак од ул.”Марко Цепенков” на површина од 580 квадратни метри. 

(2012)

УРБАНА ЗАЕДНИЦА ЦВЕТАН ДИМОВ

Реконструирана улица „Киро Крстевски“

Реконструирана улица „Иван Козарев“ Нов водовод и асфалт на улица „Есенинова“
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ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА

ПРОЕКТИ РЕАЛИЗИРАНИ ПО МЕСНИ И УРБАНИ ЗАЕДНИЦИ

1. Беше изграден паркинг  на ул. “Михаил Чаков”  на површина од 310 м2. (2009)

2. Беа изградени пешачки патеки на ул. “Михаил Чаков”  на површина од 300 м2. (2009)

3. Во ОУ “Кирил Пејчиновиќ”, беше извршена реконструкција, односно замена на старите и дотраени прозорци 

со нови алуминиумски прозорци, преку ПЕП- програмата (Проект за Основно Образование). (2009-2010)

4. Во соработка со Руската Федерација успешно е реализиран Проектот “Спомен парк на Александар 

Сергеевич Пушкин” на улица “Пушкинова” во Oпштина Кисела Вода. Паркот беше хортикултурно и партерно 

уреден со повеќе значајни културни содржини и свечено пуштен во употреба на 08.06.2009 година.

5. Беше изградена пешачка патека за ОУ “Невена Георгиева – Дуња” со која се овозможи пристап до новата 

спортска сала за ова училиште. Притоа се поставија 500 квадратни метри бекатон плочки. (2010)

6. Беше изграден паркинг на улицата “Михаил Чаков” на површина од 310 квадратни метри. (2010)

7. Беше изграден паркинг на ул. “Ѓорѓи Сугаре”  на површина од 570 м2. (2010)

8. На 29.09.2010година, свечено беше пуштен во употреба новиот паркот “Фредерик Шопен”, кој се наоѓа зад 

основното училиште “Невена Георгиева – Дуња” во Општина Кисела Вода.

9. Беше изграден нов парк на ул. “Михаил Чаков”  зад Цибус со комплетно нова тревна површина, патеки со 

павер елементи, нова урбана опрема и зимзелени садници на површина од 3000 метри квадратни. (2011)

10. Беше изграден нов јавен паркинг на ул. “Ѓорѓи Сугаре” бр. 16 на површина од 200 квадратни метри. (2011)

11. Беше извршено реновирање на трим патеката долж пругата. (2011)

12. Беше извршено асфалтирање на паркинг на ул.”Народни Херои” бр.19, 21 и 23. (2011)

13. Во месец aприл беше извршено есенското сечење на гранки на улиците: “Михаил Чаков”, “Народни Херои”, 

“Пушкинова” и др. (2012)

14. Беше извршена реконструкција на сите ударни дупки на улиците во урбаната заедница. (2012)

УРБАНА ЗАЕДНИЦА 11-ТИ ОКТОМВРИ – ЗГРАДИ

Паркинг на улица „Ѓорѓи Сугаре“

Пешачка патека на улица „Михаил Чаков“ Трим патека
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ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА

ПРОЕКТИ РЕАЛИЗИРАНИ ПО МЕСНИ И УРБАНИ ЗАЕДНИЦИ

1. Беше изградеа пешачка патека од бул. “Србија” покрај 

железничката пруга на површина од 324 м2. (2009)

2. Беше поплочен тротоарот пред урбаната заедница и се 

постави нова фонтана по барање на граѓаните. (2010)

3. Со павер елементи беше поплочена ул. “Лазар Димитров” бр.1 

со должина од 50 метри. (2010)

4. Меѓу тениското и фудбалското игралиште со должина од 50 

метри беа поставени бекатон плочки. (2010)

5. Беа поставени бекатон плочки во продолжеток на ул. “Лав 

Толстој”. (2010)

6. Беше асфалтирана ул. “Првомајска” бр.15 (Градинар) во 

должина од 130 метри. (2011)

7. Беше асфалтиран крак од ул. “Првомајска” во вкупна должина 

од 65 метри. (2012)

8. Беше завршена  изградбата на новата атмосферска 

канализација за УЗ 11 Октомври-бараки. (2012)

9. Беше извршено  асфалтирање на ул.”Првомајска 12” во должина 

од 120 метри. (2012)

10. Два крака од ул. “Лазар Димитров” во вкупна должина од 110 

метри беа поплочени со павер елементи. (2012)

УРБАНА ЗАЕДНИЦА 11-ТИ ОКТОМВРИ – БАРАКИ

Атмосферска канализација во должина од 5 km

Улица „Првомајска 12“
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ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА

ПРОЕКТИ РЕАЛИЗИРАНИ ПО МЕСНИ И УРБАНИ ЗАЕДНИЦИ

1. Беше изграден резервоар во с. Усје со капацитет од 300 метри 

кубни вода. (2009)

2. Беше изградена пешачка патека кај црквата во с.Усје  со 

површина од 150 м2. (2009)

3. Беше изградено ново детско игралиште кај месноста Крст со 

комплетно нови реквизити и урбана опрема. (2009)

4. Во месната заедница Усје беше асфалтиран дел од ул. бр. 3 со 

должина од 300 метри како крак над месната заедница на Улица 

бр.5 со должина од 60 метри. (2010)

5. Во месната заедница “Стаклара – Каменик” беше извршено 

асфалтирање на ул.”Првомајска” бр.34 со должина од 270 метри. 

(2010)

6. Беше завршена и последната фаза од новиот Водовод за МЗ 

Усје. (2011)

7. Беше извршено чистење на усјанскиот канал со должина од 

800 метри. (2011)

8. Беше поставен нов семафор на влезот во МЗ Усје и истиот 

беше проширен за полесен контакт на граѓаните со улицата 

Првомајска. (2011)

9. Беше проширена главната улица бр.1 со вкупна должина од 

1.000 метри. (2011)

10. Беше асфалтиран крак од улица бр.1 со вкупна должина од 

400 метри. (2011)

11. Беше извршено асфалтирање и реконструкција на ул. 

“Првомајска 34” во вкупна должина од 370 метри. (2012)

МЕСНА ЗАЕДНИЦА УСЈЕ  И СТАКЛАРА – КАМЕНИК

Улицата „Првомајска“ прераснува во булевар

Реконструирани улици во село Усје
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ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА

ПРОЕКТИ РЕАЛИЗИРАНИ ПО МЕСНИ И УРБАНИ ЗАЕДНИЦИ

1. Беше асфалтиран крак на улицата зад хотелот “Најс”, вкупно 

четири десни краци на ул. “Сава Ковачевиќ” како и пристапниот 

пат до црквата “Св. Преображение” во Теферич. (2009)

2. Беше изградено спортско игралиште со површина од 1.700 

метри. (2009)

3. Успешно беше спроведена акцијата “Заедно за природата”, каде 

во соработка со Цементарница Усје-Титан беа засадени вкупно 

1200 садници во должина од 800 метри во реонот на фабриката 

кон М.З. “Припор”. (2009)

4. Беше изграден потпорен ѕид за М.З. “Припор” во должина од 28 

метра и висина 3 метри. (2009)

5. Во месноста Теферич беше изграден нов фекален 

канализационен систем во должина од 80 метри. (2010)

6. Беше изградена пристапна патека на ул. “Сава Ковачевиќ” бр. 

226, каде беа поставени бекатон плочки на површина од 265 

квадратни метри. (2010)

7. Беше изградена пристапна пешачка патека за улица “Сава 

Ковачевиќ” бр. 255, каде беа поставени бекатон плочки на 

површина од 258 квадратни метри. (2010)

8. Беше изградена пешачка патека на крак од улицата “Сава 

Ковачевиќ” бр. 14 со површина од 81 метар квадратен. (2010)

9. На ул. “Сервисна” (Припор – Цементара), беа санирани 302 

квадратни метри од оштетениот коловоз. (2010)

10.  На ул. “Сава Ковачевиќ”, крак 15 (Припор), беа санирани 437 

квадратни метри од оштетениот коловоз. (2010)

11. На ул. “Сава Ковачевиќ”, крак 14 (Пржино), беа санирани 360 

квадратни метри од оштетениот коловоз. (2010)

12. Беа санирани повеќе краци на улицата (“Сава Ковачевиќ”), 

при што на кракот 22 беа поставени 420 квадратни метри асфалт, 

на кракот над автобуската постројка на последна 24-ка беа 

закрпени ударни дупки со површина од 25 квадратни метри. 

Комплетно беше асфалтиран кракот 25 на истоимената улица, во 

должина од околу 50 метри, при што се поставија 712 квадратни 

метри асфалт.

13. Беше изградено и хортикултурно беше уреден детскиот 

забавен парк во состав на подрачното училиште “Круме Кепески” 

во Припор, на површина од 225 квадратни метри.

14. Беше изграден новиот локален пат "P302-Теферич" во должина од 952 метри. Беа асфалтирани две 

коловозни ленти од 2,5 метри, а тротоарот од двете страни беше поплочен со бекатон плочки.(2011)

15. Беше извршено проширување на ул. “Сава Ковачевиќ” бр.14. (2011)

16. Крак на локалниот пат Теферич беше поплочен со павер елементи на површина од 450 квадратни метри 

(2011)

17. Беше изграден потпорен ѕид на Теферич во должина од 43 метри и средна висина од 3,70 метри. (2011)

18. Двата крака на ул. "Ковачевиќ" беа поплочени со павер елементи. Вкупната должина на поплочената 

површина изнесува 110 метри. (2012)

19. Десниот крак на ул. "Ковачевиќ" беше поплочен со павер елементи. Вкупната должина на поплочената 

површина изнесува 150 метри. (2012)

20. Беше извршена реконструкција на главната ул. “Сава Ковачевиќ” со вкупна должина од 2 км. (2012)

21. Беше извршена реконструкција на краците 24,26 и 28 од “Сава Ковачевиќ” со вкупна должина од 500 метри. 

(2012)

22. Беа асфалтирани 6 споредни улици од “Сава Ковачевиќ” со вкупна должина од 550 метри. (2012)

23. Крак од локалниот пат "Р302-Теферич" беше поплочен со павер елементи. Вкупната должина на поплочената 

површина изнесува 300 метри. (2012)

МЕСНА ЗАЕДНИЦА ПРИПОР

Поплочен крак на улица „Сава Ковачевиќ“

Детско игралиште „Детски Сон“

Потпорен ѕид и изграден локален пат „Теферич“
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ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА

ПРОЕКТИ РЕАЛИЗИРАНИ ПО МЕСНИ И УРБАНИ ЗАЕДНИЦИ

1. Беше изграден нов потпорен ѕид за ул. “Сава Ковачевиќ” 

бр. 6, со кој  беше решен долгогодишниот проблем на 

жителите од овој дел, со лизгањето на земјиштето после 

секој пороен дожд. (2009)

2. Беше изграден паркинг на ул.  “Локов” бр. 1 и бр. 3  со 

површина од 650 м2. (2009)

3. Беше изграден паркинг на ул. “Ѓорѓи Димитров” бр. 50  

со површина од 750 м2. (2009) и паркинг простор на ул. 

“Ѓорѓи Димитров” бр.48.

4. Бес изградени пешачки патеки во ОУ “Круме Кепески” 

со површина од 380 м2. (2009)

5. Беша изработен Вреловод во должина од 100 метри 

и Водовод во населба Расадник, при што беа поставени 

лиеножелезни цевки Ф 150 мм, во должина од 55 метри. 

(2009)

6. Беше извршено хортикултурно обликување и 

изградба на нов парк “Срце”, пред дел од станбените 

згради на ул. “Сава Ковачевиќ”. (2009)

7. Беше извршено асфалтирање и реконструкција на 

крак од ул. “Димо Хаџи Димов” со должина од 200 метри. 

(2010)

8. Беше изграден нов детски парк на ул. “Сава Ковачевиќ” 

бр.11 со комплетно нови реквизити. (2011)

9. Беше извршено комплетно реконструирање на 

паркот “Македонија” при што е поставена е сосема нова 

урбана опрема. (2011)

10. Беше извршено е поставување на нова фекална 

канализација на ул. “Марко Орешковиќ”. (2011)

УРБАНА ЗАЕДНИЦА КИСЕЛА ВОДА

Детско игралиште во парк „Македонија“

Паркинг на улица „Локов“
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ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА

ПРОЕКТИ РЕАЛИЗИРАНИ ПО МЕСНИ И УРБАНИ ЗАЕДНИЦИ

1. Беше реализирана првата фаза од изградба на Потисно - повратен цевковод за населба Пинтија со изграден 

резервоар со капацитет од 2X450 метри кубни вода, со лиено железни цевки Ф 200 мм, во должина од 1.200 

метри. (2009)

2. Беа изградени тротоари на ул.”Саса” со површина од 

210 м2 како и на ул.”Јабланица”. (2010)

3. Беа асфалтирани краците 1,2,3 и 4 од улицата  “Саса 18” 

со вкупна должина од 385 метри.

4. Беше асфалтирана ул. 1439 во должина од 140 метри.

5. Беше извршено асфалтирање на два крака од ул.”Саса” 

бр.2 со должина од по 100 метри. (2011)

6. Беше отворена филијала на Македонски пошти во 

објектот на МЗ Пинтија. (2012) 

7. Во тек е втората фаза од изградбата на Водоводот за 

месна заедница Пинтија. (2012)

МЕСНА ЗАЕДНИЦА ПИНТИЈА

11. Извршено е поставување на нова атмосферска канализација со 6 решетки на ул. “Мариовска” и во 

продолжеток кон ул.”Народни Херои”. (2012)

12. Паркинг просторот пред Расадник беше поплочен со павер елементи. Вкупната поплочена површина 

изнесува 1300 метри квадратни. (2012)

Пошта во населба Пинтија

Нов паркинг во населба Расадник

Асфалтирана улица во населба Пинтија
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ПРОЕКТИ РЕАЛИЗИРАНИ ПО МЕСНИ И УРБАНИ ЗАЕДНИЦИ

1. Беше исчистен каналот за атмосферски води во 

Драчево во должина од 1.7 км при што беа извадени 

вкупно 122 камиони со смет и шут. (2009)

2. Во соработка со КРКА – ФАРМА ДООЕЛ Скопје беа 

засадени 54 садници во дворот на поликлиниката 

Драчево. (2009)

3. Беше извршено поплочување со павер елементи 

на улицата “Герника 8” во н. Драчево, при што беа 

поставени бекатон плочки на површина од 897 

квадратни метри. (2010)

4. Со површина од околу 300 квадратни метри беше 

изграден тротоар од павер елементи и на улицата 

“Жарко Зрењанин” покрај основното училиште “Кузман 

Шапкарев” во н.Драчево. (2010)

5. Беше асфалтирана  ул. ”Герника” бр. 7 со должина од 

245 метри. (2010)

6. Во летниот период беше исчистен дел од каналот 

за атмосферски води, што поминува зад игралиштето 

на фудбалскиот клуб ССК “Драчево” во должина од 500 

метри. Притоа, беа исфрлени вкупно 650 кубни метри 

смет (вегетација, градежен и домашен шут). (2010)

7. Беше изграден детскиот забавен парк на улицата 

“Коперникова”, што се оплемени со повеќе детски 

реквизити. Истовремено, се изгради и пешачка патека 

до игралиштето со површина од 24 квадратни метри 

како и кошаркарско игралиште. (2010)

8. Беше изградено Детско забавно изгралиште на ул. 

“Димитрија Чуповски” веднаш до СИМПО. До самото 

игралиште се изгради и пешачка патека со павер 

елементи на површина од 46 квадратни метри. (2010)

9. Беше асфалтирана ул. ”Герника 1” во должина од 1070 

метри. (2010-2011)

10. Беше извршено поплочување со павер елементи 

на платото пред Урбаната заедница и Паркот на 

УРБАНА ЗАЕДНИЦА НАСЕЛБА ДРАЧЕВО

Поплочено платото пред УЗ населба Драчево

Исчистен бетонскиот канал

Ново детско игралиште на улица „Коперникова“
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бранителите со вкупна површина од 682 метри квадратни. (2011)

11. Беше извршено асфалтирање на ул.”Малешевска 1” со должина од 1200 метри. (2011)

12. Беше извршено на крак од ул.”Малешевска 1” со должина од 50 метри. (2011)

13. Беше извршено асфалтирање на друг крак од ул.”Малешевска 1” со должина од 50 метри. (2011)

14. Беше извршено асфалтирање на крак од ул.”Малешевска 1” со должина од 300 метри. (2011)

15. Беше изградена фекална канализација на ул.”Киро Фетак 1” со вкупна должина од 400 метри. (2012)

16. Беше извршено поплочување на ул.”Киро Фетак 1” со павер елементи од 2000 метри квадратни. (2012)

17. Беше изграденa атмосферска и фекална канализација на ул.”Киро Фетак” во вкупна должина од 400 метри. 

(2012)

18. Беше асфалтирана ул. ”Киро Фетак” во вкупна должина од 400 метри, а беа поплочени и тротоарите со 

павер елементи на улицата од двете страни. (2012)
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ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА

ПРОЕКТИ РЕАЛИЗИРАНИ ПО МЕСНИ И УРБАНИ ЗАЕДНИЦИ

1. Беше довршена канализацијата на улица “Ратко Митровиќ” број 13 во село Драчево, со полиетиленски цевки 

Ф 300 мм и четири шахти во должина од 200 метри. (2009)

2. Беше извршено порамнување на полските патишта во атарот на село Драчево со вкупна должина од 50 км. 

(2009)

3. Беше изградена нова водоводна мрежа за месноста “Порупи”. (2009)

4. Беше извршено чистење на каналот за перење на водоводни бунари за снабдување со вода на Драчево во 

должина од 500 метри. (2009)

5. Беше пошумена е месноста Три Круши со 6000 садници. (2009)

6. Беше изведeна акција за чистење на коритото на Мала Рада во селото Драчево со вкупна должина од 2 км, 

a вкупната количина на смет што беше изнесена од коритото изнесуваше 1100 м3. (2009)

7. Успешно беше извршена реконструкција на објектот на ОУ “Св. Климент Охридски”, при што беа поставени 

вкупно 56 нови прозорци во 16 училници и 2 нови влезни врати. (2009)

8. Беше реализиран проектот за реконструкција на дел од локалниот пат “Драчевска”. (2010)

9. Беше изграден паркинг простор за локалитетот “Три Круши” со површина од 1000 метри квадратни. (2010)

10. Во село Драчево беше асфалтирана улицата “Солунска глава” со крак до амбулантата “Ла Вита”, при што беа 

поставени вкупно 690 квадратни метри асфалт. (2010)

11. Беше асфалтирана улицата “Качулевска” со површина од 373 квадратни метри. Се изврши и крпење на 

ударни дупки на улиците: Студеничанска, Речиште (краци), Сердарот, Негоричанска, Мишевска, Тушинска, 

МЕСНА ЗАЕДНИЦА СЕЛО ДРАЧЕВО

Пошумување на „Три Круши“
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крак од Драчевска (кај Аџево). (2010)

12. Беше изграден нов плоштад на ул.”Драчевска” со 

комплетно нова урбана опрема, паркинг од павер 

елементи и e поставена е нова фонтана на површина 

од 1100 метри квадратни. (2011)

13. Беше поставена нова атмосферска канализација 

на ул.”Китка” со вкупна должина од 500 метри. (2011)

14. Беше извршено целосно асфалтирање на ул. 

“Китка” со вкупна должина од 500 метри. (2011)

15. Беше извршено асфалтирање на ул. ”Методија 

Патчев” со вкупна должина од 100 метри. (2011)

16.  Беше извршено асфалтирање на два десни крака 

од ул.”Илија Ристевски” со должина од 200 метри. 

(2011)

17. Со павер елементи на десен крак беше поплочена 

ул. “Драчевска” со должина од 105 метри. (2011)

18. Беше зграден нов мост на реката “Мала Рада”. 

(2012)

19. Ссо павер елементи беа поплочени два крака 

од ул. “Китка” со вкупна површина од 320 метри 

квадратни. (2012)

20. Беше изградена фекална канализација на 

локалниот пат “Речиште” во должина од 960 метри. 

(2012)

21. Се асфалтираа два леви крака од ул. “Илија 

Ристевски” во месноста “Порупи” во должина околу 

100 метри.

22. Беа асфалтирани двата леви крака од локалниот 

пат “Драчевска”, едниот спроти мини-плоштадот, а 

вториот спроти автобуската станица 51а. (2012)

23. Беше асфалтиран левиот крак на ул. “Сердарот” и 

беа санирани ударните дупки на ул. “Ратко Митровиќ 

2”. (2012)

24. Беше извршена реконструкција на локалниот пат 

“Драчевска” со вкупна должина од 973 метри. (2012)

25. Беа изградени тротоари на локалниот пат 

“Драчевска” на потегот од мостот на “Мала Рада” до 

спојот со ул. “Студеничанска”.

Нов паркинг за локалитетот „Три Круши“

Поплочен крак на улица „Китка“

Реконструирана улица „Солунска Глава“
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1. Беше изградена фекална канализација 

за месноста Подстаница, со изграден 

фекален колектор и краци во должина од 

3,7 километри. (2009)

2. Преку ангажирање на работници и 

механизација во периодот од 19.06-

17.07.2009 беше организирано и извршено 

чистење и средување на Каналот за 

отпадни води во Подстаница, Драчево. 

(2009)

3. Стариот и дотраен покрив на месната 

заедница во Подстаница беша заменети со 

нов и модерен. (2009)

4. Во месноста “Потстаница” во Драчево 

беше изграден тротоар на улицата “Сердарот” со површина од 722 квадратни метри. (2010)

5. Улиците во месната заедница   "Потстаница” 2, 4, 6, 8, 10, 12 и 14 беа поплочени со павер елементи. Вкупната 

поплочена површина е во должина од 70 метри. Приота, беше поплочен и тротоарот на потегот од детското

игралиште до месната заедница “Потстаница” со вкупна должина од 395 метри. (2010)

6. Беше извршено чистење на каналот за отпадни води во МЗ Потстаница. (2011)

7. Во соработка со ЕВН Македонија беше изграден нов трансформатор за потребите на препумпната станица. 

(2011)

8. Беше извршена реконструкција на главната улица “Сердарот”. (2012)

9. Беше извршено чистење на коритото на реката Мала Рада и бетонскиот канал за отпадни води во месноста 

Потстаница. (2012)

МЕСНА ЗАЕДНИЦА 

ПОТСТАНИЦА

Поплочени краците на улица „Сердарот“

Акција за чистење на смет пред МЗ „Потстаница“
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СОВЕТОТ ВО СЛУЖБА 

НА ГРАЃАНИТЕ

Општина Кисела Вода во изминатиот 

период функционираше со еден од 

најуспешните совети од локалната власт 

во државата. Овој состав на Советот во 

административниот период 2009 – 2012 

година го красеше правовремената 

реакција, доследното почитување на 

позитивните законски прописи, добрите 

анализи и правовремените решенија во 

интерес на граѓаните на Општината. 

Имено, моќта на Советот на Општината 

е речиси подеднакво важна со онаа на 

Градоначалникот, како две форми на 

општински избраните органи, преку кои се остваруваат обврските на локалната власт кон граѓаните. Двете 

форми на власт не можат една без друга. 

Додека Градоначалникот ја предлага својата визија и програми, советниците претставуваат мост со 

заедницата и се оние кои овозможуваат Градоначалникот да го спроведе замисленото. Членовите на Советот 

преку својата плодна работа, како исклучително важно законодавно тело на локално ниво, го следеа 

исполнувањето на сите политики и програми донесени од страна на Градоначалникот и администрацијата 

на Кисела Вода.

Иако Советниците припаѓаат на различни политички партии, нивните визии секогаш се идентични кога е во 

прашање граѓанинот. 

Советот на Општина Кисела Вода, под раководство на Претседателот на Советот, г-динот Звонко Спасовски, 

од првата конститутивна седница одржана на 16.04.2009 год. до 14 09.2012 година одржа вкупно 49 редовни 

пленарни и 7 свечени седници.

На истите разгледа и донесе: 184 одлуки, 117 заклучоци, 68 програми и неколку измени и дополни на 

програмите, 4 правилници, повеќе мислења, 3 буџети и неколку измени и дополнувања на буџетот и 43 

решенија.

Прва конститутивна седница на Советот  (16.04.2009)

Претседател на Советот, Звонко Спасовски
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Секторот за поддршка на Градоначалникот во изминатиот период 

редовно ги вршеше активностите за организирање на состаноците 

и средбите на Градоначалникот, протоколарните средби со 

меѓународните претставници, активностите за одбележување на 

државни и општински празници, значајни настани и личности 

во Општината, активностите за комуникација со електронските 

и печатените медиуми, редовната комуникација со граѓаните, 

внатрешната комуникација во Општината и информатичкиот 

развој. 

Со цел благовремено и транспарентно информирање на јавноста 

за нејзините активности, Општината реализираше низа активности. 

Доследно се применуваше Законот за слободен пристап до 

информации од јавен карактер, а граѓаните навремено добиваа 

одговори на прашањата и барањата. Веб-страницата на Општината 

ја красеше брза и правовремена информација за сите активности 

на Општината, проследени со фотографии и изјави, а дури 88% од 

граѓаните искажаа задоволство од ажурирањето на веб-страницата 

со нови информации, на анкетата поставена на веб-сајтот. Во 

новата “електронска ера”, кога повеќе од 50% од популацијата 

користи компјутер и интернет, граѓаните за добивање на основни 

информации и услуги ги користат електронските адреси на 

институциите. Можноста на општинската веб-страницата, да 

овозможи граѓаните електронски да ги добијат сите обрасци и 

формулари и да постават било какво прашање, резултираше со 

давање одговори на вкупно 1083 прашања, поставени на банерот 

“Постави прашање” до средината на септември 2012 год. 

Во изминатиот период, Општината во делот на издаваштвото 

беше доста активна. За неполни четири години, Општината издаде 

неколку свои изданија, меѓу кои и редовните годишни отчети, 

Водичот на Општината, општинската карта, спортските весници 

“Дерби”, а во 2012 год. излезе и првиот број на информативното 

гласило на Општината, кој излегува на три месеци и чија основна 

цел е да ги информира граѓаните за сите актуелни настани во 

Општината. Лицето задолжено за односи со јавноста вршеше редовни брифинзи и пресови за медиумите, 

а се реализираа и бројни интервјуа и изјави за електронските и печатените медиуми на Градоначалникот и 

општинската администрација.

Општина Кисела Вода се збратими со општината Бахчелиевлер од Истанбул

Општината Кисела Вода и турската Општина Бахчелиевлер од Истанбул официјално се збратимија. Имено, во 

април 2012 год., делегација од Општината Кисела Вода беше во посета на Општината Бахчелиевлер, една од 

39-те општини во Истанбул, каде беше потпишан протоколот за збратимување од страна на Градоначалникот 

на Општината Бахчелиевлер, г-динот Осман Девелиоглу и 

претседателот на Советот на Општината Кисела Вода, г-динот 

Звонко Спасовски. Свечената церемонија беше надополнета со 

потпишување на протоколи за соработка и збратимување помеѓу 

основното училиште “Невена Георгиева – Дуња” од Кисела Вода и 

основното училиште “Д-р Рефик Соидам” од Бахчелиевлер.

Општината Бахчелиевлер се наоѓа на европскиот дел од Истанбул 

и опфаќа пет проценти од вкупната територија на Истанбул. Се 

простира на површина од 16.7 квадратни километри, а согласно 

последниот попис од 2007 година има популација од околу 

570.000 жители. 2
0

0
9

 -
 2

0
1

2

ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА

СЕКТОРИ

СЕКТОР ЗА ПОДДРШКА НА ГРАДОНАЧАЛНИКОТ

Протоколарни активности

Збратимување
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Секторот за финансиски прашања претставува еден од значајните сектори во вкупната организациска шема 

на Општина Кисела Вода. Се состои од четири  одделенија кои во целост ги покриваат активностите кои се 

извршуваат за комплетното водење на сметководството, буџетирањето и евидентирање на даноците. 
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Реализацијата во 2009 година изнесуваше 235.521.413,00 ден., во 2010 година  244.786.610,00 ден., а во 2011 

година 255.844.982,00 ден. Министерството за финансии позитивно ја оцени Општина Кисела Вода врз основа 

на доставените извештаи за кредитоспособна за долгорочно задолжување на Општината кое го опфаќа 

кредитот од Светска Банка во износ од 104.000.000,00 ден., наменет исклучиво за подобрување на условите за 

водоснабдување на територија на Кисела Вода. Краткорочното задолжување го опфаќа револвинг кредитот 

од ХАЛК банка во износ од 50.000.000,00 ден. за изградба и одржување на јавно осветлување и реконструкција 

на локални патишта. Приходите на Општината се состојат од даночни, неданочни и капитални приходи. Во 

даночните приходи 44 влегуваат данок од доход, даноци од имот и комуналните даноци. Во неданочните 

приходи влегуваат административните такси и надоместоци. Капиталните приходи се остваруваат од 

продажба на земјиште и нематеријални вложувања. Во периодот од 2009-2012 година приходите во Општината 

се движеа по следната динамика: 

 

Конто Опис Остварено 
2009

Остварено 
2010

Остварено
2011

Остварено 
до 30.06.2012

711 Данок од доход, добивка и од 
капитални добивки 7.996.560 8.496.454 8.716.319 4.347.768

713 Даноци на имот 53.780.166 62.907.470 65.626.767 35.459.913

717 Даноци на специфични услуги 69.292.462 83.892.920 91.252.277 84.406.625

СЕКТОР ЗА ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА
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718 Такси за користење или дозво-
ли за вршење на дејност 269.063 57.213 9230 3.085

71 ВКУПНО ДАНОЧНИ ПРИХОДИ 131.338.252 155.354.058 209.502.267 124.217.391

Во даноци на специфични услуги спаѓаат комуналните такси за истакнување на фирма, за користење на улици 

што се плаќа при регистрација на возила,  за одржување на јавно осветлување, за поставување на витрини  и 

надоместокот за уредување на градежно земјиште кој опфаќа најголем износ во приходите.  

717 Даноци на специфични услуги 69.292.462 83.892.920 135.153.022 84.406.625

717112 Комунална такса за истакнување 
на фирма, реклами 2.366.698 13.299.047 8.950.804 3.884.881

717115
Комунална такса за користење 
улици што се плаќа при регистра-
ција на возила

1.051.000 1.989.303 1.061.096 1.295.614

717116
Комунална такса за користење и 
одржување на јавно осветление 21.601.405 24.822.915 26.910.502 14.543.341

717131
Комунална такса за користење на 
простор пред деловни простории 65.854 155.562 184.859 113.918

717134
Комунални такси за поставување 
витрини 12.150 10.800 2.700

717137 Надоместок за уредување на гра-
дежно земјиште 44.127.235 43.565.620 98.029.861 64.568.869

717138
Надоместоци од комунална деј-
ност 68.120 49.673 13.200

Како што се гледа од прегледот, реализацијата на приходите има тенденција на пораст во периодот од 2009-

2012 год. и овој факт укажува дека Општината се стреми кон зголемено ниво на даночни приходи благодарение 

на напорот на општинската администрација. Во иднина активностите на Општината ќе бидат насочени кон 

постигнување на поголема наплата на локалните даноци и такси што ќе овозможи обезбедување на постојани 

финансиски средства во буџетот на Општината. 

СЕКТОР ЗА ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА

Внатрешната ревизија во Општината е воспоставена како независна активност која врши проценка на 

системите на внатрешна финансиска контрола, дава независно и објективно мислење и совет (препорака) за 

подобрување  на работењето, помага во остварувањето на целите со примена на системски и дисциплиниран 

пристап на вреднување и подобрување на ефикасноста во процесот на управување со ризиците, контролата 

и раководењето. На овој начин, внатрешната ревизија му помага на Градоначалникот и раководството на 

Општината, поуспешно да ја исполнуваат раководната функција и да остварат поцврста управувачка контрола 

врз сите аспекти од работењето на Општината вклучувајќи го сметководството, управувањето со средствата, 

системите за менаџмент и контроли, како и било која друга активност за која се одговорни. Во периодот од 

2009 до 2012 год. Секторот за внатрешна ревизија во Општината изготви осум ревизии во Општината и во дел 

од основните училишта на нејзината територија и по утврдените наоди даде вкупно 51 препорака.
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Управувањето со територијата на Општина Кисела Вода е организирано преку  14 месни заедници од кои 

девет се урбани, а пет се рурални заедници. Ваквиот начин на организирање на локално ниво во Општината 

овозможува демократско и поефикасно исполнување на граѓанските интереси.  Во согласност со Статутот 

на Општината, највисок орган на  месните заедници е Советот избран од граѓаните. Тој е составен од 7 до 11 

членови со мандат во времетраење од 4 години. За претседател се избира член од редовите на Советот на 

месната заедница.  Преку Советот граѓаните можат да даваат иницијативи и предлози до надлежните органи 

во Општината, кои се од јавен или локален интерес.  

Градоначалникот Марјан Ѓорчев и претставниците на општинската администрација во изминатиот период 

воспоставија практика на редовна посета на сите 14 месни и урбани заедници, во просек по четири пати 

годишно. Впрочем, сите проекти кои се реализирани во месните и урбани заедници се проектите кои токму 

граѓаните од овие месни заедници ги истакнаа како приоритетни за решавање. 

Имајќи ја предвид важноста на соработката и вклучувањето 

на граѓанскиот и невладиниот сектор во работата на 

локалната самоуправа, Одделението за соработка со 

невладин сектор во изминатиот период реализираше низа 

проекти и активности. Меѓу позначајните се изградбата на 

детско игралиште во Црниче во соработка со невладината 

Младинска Стратегија“ со НВО “Волонтерски Центар – 

Скопје” и Коалиција СЕГА, која беше усвоена од страна на 

Советот на Општина Кисела Вода во Мај 2011 година, како 

и реализацијата на пилот – проектот “Македонија без отпад 

2012”. Општината Кисела Вода одлично соработува и со 

општинската организација на Црвениот Крст – Кисела Вода, 

при што организира 4 крводарителски акции годишно. 

СЕКТОР ЗА МЕСНА САМОУПРАВА И СОРАБОТКА СО 

НЕВЛАДИН СЕКТОР

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА МЕСНА САМOУПРАВА

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА СОРАБОТКА СО 

НЕВЛАДИН СЕКТОР

Средба со граѓани, село Драчево

Крводарителство
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СЕКТОР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, ПРЕДУЧИЛИШНО 

ВОСПИТУВАЊЕ, КУЛТУРА И СПОРТ

На образованието и предучилишното воспитување како еден од главните и значајни сегменти во суш-
тествувањето на локалната самоуправа во изминатиот период се посвети особено внимание со реали-
зирање на низа програмски активности. На територијата на Општината функционираат осум основни 
училишта и две јавни детски градинки, во кои се воспостави нов, современ имиџ на работење стандар-
дизиран со модерните европски текови. Основен двигател на активностите во училиштата и градинките 
станаа Советите на родители, кои иницираа низа прашања и помагаа во разрешување на низа проблеми, 
сè во функција на подобар воспитно-образовен процес. 
Во основните училишта и јавните детски градинки перманентно се инвестираше, особено во летниот 
период, во реконструктивни и градежно–занаетчиски работи на училишните и помошните  воспитно–
образовни згради за подобрување на условите за работа и воспитување.
Во сите објекти на основните училишта и градинките се реализираа оние реконструктивни зафати кои 
беа најприоритетни и најзначајни за најмладите жители на Општината. Меѓу другото, голем дел од учи-
лиштата добија нови прозорци и врати, нови покриви, нови фасади со термоизолација, нови училишни 
огради, а се создадоа услови и започна процес за изградба и на нови училишни згради. Слични актив-
ности се изведоа и во двете јавни детски градинки, кои вкупно бројат осум објекти. Впрочем, по воведу-
вањето на мерки за енергетска ефикасност, училиштето “Партение Зографски” и градинките “Пеперутка 1 
и 2” и “Синоличка” станаа првите високоенергетски ефикасни објекти во Општината и државата, воопшто.
Најсистематски организиран и спроведен проект, од кој произлезе публикација на брошура со резултати 

ОДДЕЛЕНИЈА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И ПРЕДУЧИЛИШНО 

ВОСПИТУВАЊЕ

Нови прозорци за ОУ „Кирил Пејчиновиќ“ Стариот објект на ОУ „Рајко Жинзифов“
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беше проектот за следење на развојните тенденции на некои антропометриски показатели, функцио-
нални и моторни способности кај децата на возраст од 3 - 14 год., спроведен во основните училишта и 
градинките. Исто така, на иницијатива на Градоначалникот Ѓорчев, две години по ред во детските гра-
динки се реализираше проектот за бесплатни спортски активности на децата од 3 до 6 години. Она по 
што можеби ќе остане забележан овој административен мандат под раководството на Градоначалникот 
Марјан Ѓорчев во делот на образованието е добивањето на донација од Владата на Народна Република 
Кина за изградба на нова училишна зграда на основното училиште “Рајко Жинзифов” во нас. Драчево, 
како и проектот за изградба на нова училишна зграда за ОУ “Невена Георгиева – Дуња”, во соработка со 
Министерството за образование и наука, кој се очекува да се реализира во 2013 година. 
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ЈДГ „8-ми Март“

Бесплатно физичко образование во градинките



49

2
0

0
9

 -
 2

0
1

2

ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА

СЕКТОРИ

Една од темелните вредности во работата на Општината Кисела Вода во изминатиот период, секако беше 
и културата. Во центарот на вниманието на работата на Одделението за култура се наоѓа негување на 
фолклорот, обичаите и традицијата, народното творештво и организацијата на културно–забавни мани-
фестации. Придржувајќи се на програмата за култура, согласно календарскиот редослед на празниците 
во изминатиот период, се чествуваа традиционалните и верски празници со цел да се зачуваат верските 
обичаи и традицијата: 
Ѓурѓовден е патронен празник на Општина Кисела Вода што масовно се празнува секоја година со повеќе 
манифестации: свечена седница, цветно дефиле и свечена академија. На свечените седници на Советот 
на Општина Кисела Вода се доделуваа награди на најдобрите ликовни и литературни творби пристиг-
нати по објавениот ликовно-литературен конкурс на одредена тема во основните училишта и јавните 
детски градинки. Беше организирано Цветно Дефиле на кое учествуваа ученици од сите основни учи-
лишта облечени во цветни костими и народни носии, граѓани и културно-уметнички друштва. Дефилето, 
пропратено со изворна народна музика во изведба на зурлаџии и тапанџии,  тргнува од пред Општината  
и завршува до црквата ,,Св. Ѓорѓија”, а попатно на  поворката и се приклучуваат голем број граѓани. Све-
чената Академија се организира со богата културна содржина за да се задоволат различните вкусови на 
многубројната публика. Настапи имаа познати и афирмирани изведувачи од македонската естрада како 
и ученици од основните училишта и децата од јавните детски градинки. На свечената академија беа до-
делени плакети на заслужни граѓани за развој и афирмација на Општина Кисела Вода.  
Прв пат за дочекот на новата  2012 година беше организирана сензационална, единствена во Македо-
нија, масовна општонародна веселба во паркот во населбата Драчево, со делење на храна, пијалаци и 
богата културно-уметничка програма на која настапија врвни имиња од македонската естрада како Ве-
рица Ристевска,  Мики Јовановски-Џафер, Елена Ристеска, Ламбе Алабаковски, Сузана Спасовска, Војо 
Стојановски, Пламенка Трајковска и многу други.

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА КУЛТУРА

Цветно дефиле за „6-ти Мај - Ѓурѓовден“
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Јубилејот 55-години (29.06.2010 год.) од основањето на Општина Кисела Вода се прослави свечено и 
достоинствено со свечена академија каде се доделија  плакети, спомен плакети и благодарници на ис-
такнати личности кои придонеле за афирмација на Општина Кисела Вода од областа на Културата, умет-
носта, науката, спортот и општествени личности кои живееле или живеат во нашата Општина. 
Беше организирана изложба на фотографии ,,Кисела Вода низ годините”, а присутните уживаа во богата 
музичка програма.

• Јуни 2009 год. – спомен – биста на “Александар Сер-

геевич Пушкин”. Од  2010 до 2012 година се чествува-

ат ,,Пушкинови денови,, 

• 01-ви март 2010 год. - Спомен-обележје - плоча во 

чест на Фредерик Шопен на истоимената улица.

• 29-ти септември 2010 год. - Спомен-биста на Фреде-

рик Шопен во паркот “Шопен”.

• 17-ти март 2012 - Спомен-обележје - плоча во чест 

на унгарскиот поет и револуционер Шандор Петефи,  

беше поставена на улицата “Шандор Петефи” во на-

селба Драчево. 

Општина  Кисела Вода во 2010 година објави Конкурс за избор на идејно решение за подигање на спо-
мен-обележје ,,Македонски војвода на коњ,, по што беше избрано идејното решение на авторот Миле 
Брцески и почна изработката на скулптурата.            
Во јуни 2012 година спомен-обележјето ,,Македонски војвода на коњ” (петметарски коњаник излеан во 
бронза), беше поставено на мермерен постамент, висок 3,5 метри со партерно уредување на местото на-
речено “Чешма”. Спомен обележјето ја  симболизира храброста и вечната  борба на македонскиот народ 
за слобода и независност. 

Одбележување на 55 годишен јубилеј од формирањето на 

Општина Кисела Вода

Поставување на спомен-обележја

Спомен – обележје, скулптура ,, Македонски војвода на коњ,,

Лауреатите на Јубилејот

Спомен плоча на „Шандор Петефи“
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Во рамките на Секторот за инспекциски работи функционираат Одделението за урбанистичка, градежна, 
патна, сообраќајна, еколошка и комунална инспекција, Одделението за даночна инспекција и Одделени-
ето за вршење надзор на други работи од надлежност на Општината.
Секоја од инспекциите функционира во својот делокруг на работа по службена должност и по пријави 
од граѓани институции и слично. На сите пријави се реагира, се испраќа одговор до пријавителите за 
постапувањето или непостапувањето на органот или граѓаните се упатуваат до надлежната институција 
или орган. 
Урбанистичката инспекција во Општината е екипирана со еден урбанистички инспектор, кој во изми-
натиот период ги реализираше следните активности:

Урбанистичка инспекција

Активности 2009 год. 2010 год. 2011 год. 
01.01. – 

01.09.2012 
год.

Изработени записници за констатација за 
извршен инспекциски надзор во издадени 
решенија за локациски услови

43 70 32 /

Одговорени предмети по жалби поднесени 
до Министерство за транспорт и врски 4 / / /

Одговори на барања на граѓани 2 / / /

Учество во комисии за технички прием на 
градежни објекти 2 5 / /

Учество на состаноци во партиципативно 
тело 2 5 8 5

Изработени записници за констатација за 
извршен инспекциски надзор во ЛУПД / 5 5 /

Изработени записници за констатација за 
извршен инспекциски надзор во ДУП / / 4 5

Градежна инспекција

Во периодот од 2009-та до септември 2012 година примени се 1.258 предмети, како пријави од граѓани, 
дописи од институции, жалби и др. По сите пријави, овластените градежни инспектори, постапувајќи 
по службена должност, извршија увид на лице место и постапија согласно Законот за градење. На сите 
подносители им е одговорено по усмен или писмен пат, а жалбите на граѓаните се препратени до второ-
степениот орган.

Во 2009 год. донесени се: 
• 39 решенија и заклучоци за извршување на решенијата за отстранување на градби.

• 4 решенија за прекинување на градби.

• 1 решение за затворање на градилиште.

• Отстранети се 12 бесправно изградени објекти.

Во 2010 год. донесени се:
• 79 решенија и заклучоци за извршување на решенијата за отстранување на градби.

• 2 решенија за прекинување на градби.

• Отстранети се 49 бесправно изградени објекти (сите се извршени од самите сопственици).

СЕКТОР ЗА ИНСПЕКЦИСКИ РАБОТИ
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Во 2011 год. донесени се:
• 63 решенија и заклучоци за извршување на решенијата за отстранување на градби.

• 2 решенија за прекинување на градби.

• Отстранети се 42 бесправно изградени објекти.

До 01.09.2012 год. донесени се:
• 33 решенија и заклучоци за извршување на решенијата за отстранување на градби.

• Отстранети се 30 бесправно изградени објекти.

Овластен инспектор за животна средина:

Активности 

Писмени 
пријави

Записници 
за конста-

тација
Решенија

Постапки 
по 

Решенија

Контрол-
ни за-

писници

Известу-
вања Друго Барања

2009 26   111 46 45 110 57 21 1

2010 23 128 46 46 125 47 39 2

2011 48 101 57 57 101 36 17 2

2012 43 87 22 14 14 41 17 /

Вкупно 130 427 171 162 350 181 94 5

Овластен комунален инспектор:

Активности 2009 2010 2011 01.01.-
01.09.2012

Донесени записници за констатација 27 32 16 8
Донесени решенија 8 10 12 5
Поднесени барања до прекршочна 
комисија во Министерство за 
транспорт и врски

45 21 6 2

Општокорисна работа извршиле 37 6 24 /
Пратени известувања (одговори) до 
странки

40 35 19 2

Мандатни казни (глоби) платиле 27 9 6 6
Отстранети хаварисани возила / 7 16 14

Комунални редари - Работата на комуналните редари во изминатиот период изгледа вака:

2009 год.: - Изречени се 15 мандатни казни во вредност од 50 евра, во акцијата за отстранување и еви-
дентирање на хаварисани возила. Извршени се координирани акции со полицијата за отстранување на 
дивите препродавачи на земјоделски производи. Поделени се 300 опомени за чистење на снегот од јав-
на површина.

2010 год.: - Изречени се 90 мандатни казни. Поделени се 250 опомени за чистење на снег пред дуќани, 
згради, куќи и др. објекти. Извршена е акција за отстранување на песок и др. градежни материјали од 
тротоарите и улиците пред семејни, приватни и деловни објекти при што се опоменати 120 сопственици, 
а последиците во дадениот рок се отстранети. Извршена е координирана акција за раселување на диво-
вселените Роми во кругот на поранешната фабрика за сапун “Цветан Димов”. Реализирана е координира-
на акција со пазарната инспекција и полицијата за отстранување на диви препродавачи на земјоделски 
производи на повеќе локации. Се реализираше акција за отстранување на хаварисани возила, при што 
се евидентирани 44 возила.
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2011 год.: - Реализирана е координирана акција со пазарната инспекција и полицијата за отстранување 
на диви препродавачи на земјоделски производи на повеќе локации. Се реализираше акција за отстра-
нување на хаварисани возила, при што се отстранети 50 возила. Изречени се 75 мандатни казни, изре-
чени се 300 усни опомени кои резултираа со отстранување на неправилностите. Поделени се над 500 
опомени за чистење на снег на јавни површини.

01.01.-01.09.2012: - Kоординирана акција со полицијата за отстранување на дивовселените Роми во 
кругот на старата фабрика “Цветан Димов” и објектите на ГП “Пелагонија”. Реализирана е координира-
на акција со пазарната инспекција и полицијата за отстранување на диви препродавачи на земјоделски 
производи на повеќе локации. Се реализираше акција за евидентирање на хаварисани возила, при што 
се опоменати и известени 74 сопственици. Изречени се 90 мандатни казни по Законот за јавна чистота. 
Извршена е акција за отстранување на песок и др. градежни материјали од тротоарите и улиците пред 
семејни, приватни и деловни објекти при што се опоменати 240 прекршители.

Инспектор за домување – Во изминатиот период по екипирањето на инспекцијата за домување со со-
одветен кадар започна конкретната примена на Законот за домување во делот на инспекцискиот надзор. 
Овластениот инспектор за домување реагираше на пријавите од граѓаните при што беше констатирано 
дека најголем дел од поднесените предмети од страна на граѓаните се однесуваат на работата на претсе-
дателите на заедниците на сопственици, пред сè во однос на тековното одржување на објектите. Работа-
та на инспекторот за домување во прв ред е превентивна, со повикување на претседателите и укажување 
на нивните права и обврски, согласно Законот.

Акција за отстранување на диви препродавачи на земјоделски производи
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Просветен инспектор - Овластениот просветен инспектор во изминатиот период своите активности ги 
спроведуваше согласно Законот за просветна инспекција, преку вршење надзор над спроведувањето на 
законите и другите прописи од областа на образованието во воспитно-образовните установи во Општи-
ната Кисела Вода. 

Согласно надлежностите, инспекцискиот надзор се вршеше во предучилишното и основното образо-
вание кои се во рамките на Општината Кисела Вода. Се вршеше надзор врз работењето на 8 основни 
училишта и 2  детски градинки  и тоа: 
ОУ” Кузман Јосифовски Питу”, ОУ “Партение Зографски” , ОУ”Кирил Пејчиновиќ”, ОУ”Круме Кепески”, 
ОУ”Невена Георгиева Дуња”, ОУ” Рајко Жинзифов”  - Драчево, ОУ” Кузман Шапкарев”  - Драчево , ОУ ”Кли-
мент Охридски” – Драчево, ЈУДГ ”Весели Цветови и “8-ми Март” и нивните клонови.
Во поглед на условите за вршење на воспитно- образовната дејност, основните училишта и градинките ги 
задоволуваат потребите за функционирање на целокупниот воспитно- образовен процес. Училничкиот 
и училишниот простор ги задоволуваат основните педагошки-технички барања за изведување на редов-
ната настава и слободните ученички активности.
До основните училишта и градинките како институции доставени се 69 записници со препораки и насоки 
за отстранување на наведените забелешки. Донесени се 2 решенија, поднесени се 2 прекршочни прија-
ви. Разгледани и решени се 27 претставки од родители, наставници и сл.

ОУ „Св. Климент Охридски“ - најстарото училиште во општината

ОУ „Круме Кепески“
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СЕКТОР ЗА КОМУНАЛНИ РАБОТИ, ИНФРАСТРУКТУРА, 

СООБРАЌАЈ И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Одделението за заштита на животната средина во изминатиот период работеше согласно програмските 
активности донесени од Советот за конкретниот период. 
Во 2009 година хортикултурно и партерно се уредија неколку паркови во Општината. Имено, се уреди 
паркот на ул. “Првомајска” спроти Општината, хортикултурно се уреди зеленилото на ул. “Ѓорѓи Дими-
тров” бр. 23, на ул. “Петар Делјан”, беше реконструирана урбаната опрема и детските реквизити во пос-
тоечките паркови, а на ул. “Пушкинова” беше изграден и новиот парк посветен на Александар С. Пушкин. 
Беше спроведена и пролетна и есен-
ска дератизација, а перманентно се 
чистеа и отворените канали и дивите 
депонии.
Во 2010 год. беше извршена рекон-
струкција и хортикултурно уреду-
вање на зеленило на ул. “Ѓорѓи Ди-
митров” бр.21, на вкупна површина 
од 2050 м2, на ул. ”Вера Јоциќ” бр.8, 
на вкупна површина од 1064 м2, а на 
површина од околу две фудбалски 
игралишта беше изграден и нов парк 
посветен на “Фредерик Шопен”. Таа 
година беше поставена урбана опре-
ма на повеќе локации (ОУ “Круме Ке-
пески”, ЈДГ “8-ми Март”, полициска ста-
ница “Пролет”, ОУ “Кузман Јосифовски 
– Питу”, во паркот спроти поштата во 
нас. Драчево, во близина на црквата 

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Детско игралиште во „Славија“

Чистење на диви депонии
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во Теферич и на др. локации), се поста-
вија клупи со тркалезни шаховски табли 
на повеќе локации, а беа изградени и две 
детски игралишта на улиците “Коперни-
кова” и “Димитрија Чуповски” во нас. Дра-
чево. И во 2010 год. се изврши редовната 
дератизација, а не одминаа ниту акциите 
за расчистување на каналите, депониите 
и сметот од јавните површини.
Во 2011 год. се изгради мини-плоштадот 
во с. Драчево, се реконструираше голе-
миот парк “Македонија”, а се изврши и 
реконструкција на зеленило и поставу-
вање на урбана опрема во нас. 11-ти Ок-
томври – згради каде во 2012 год. беше 
изградено и повеќенаменско спортско 
игралиште. Оваа година се изведе голема 
акција за реконструкција на оштетена ур-
бана опрема, детски и спортски реквизи-
ти во сите паркови во Општината, а се изградија и нови детски катчиња. Во 2011 год. се изврши и чистење 
на бетонскиот канал во месноста Потстаница.
Во 2012 год. Општината продолжи со реализацијата на зацртаните програми и активности. Имено, се 
изградија детски игралишта на ул. “Жил Верн” и во состав на фудбалското игралиште “Славија”, каде исто-
времено се реконструираше и повеќенаменското спортско игралиште. Ново спортско игралиште се из-
гради во нас. “11-ти Октомври – згради”, со што се финализираше последната фаза од урбанизација на тој 
реон. Перманентно се чистат дивите депонии, а редовно се реализираат акции за чистење на медицин-
скиот отпад околу Центарот за нарко-зависници. Практиката за чистење на отворените канали продолжи 
и годинава, а Општината во насока на подигнување на степенот на јавна чистота ангажираше дополни-
телно времено вработени лица за извршување јавни работи. Оваа година се постави нова урбана опрема 
и повеќе чешми за вода на различни локации во Општината. 

Детско катче на улица „Жил Верн“

Урбана опрема во населба Расадник
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СЕКТОР ЗА ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Сите активности на Секторот за локален економски развој беа насочени кон создавање на позитивна 
перцепција за Општината пред меѓународните институции, деловните субјекти и граѓаните. Примарните 
активности на Секторот беа насочени кон изработка на стратешки документи, изработка на апликации 
за проекти со кои се аплицираше до домашни и меѓународни финансиски институции. 
Меѓу позначајните проекти кои беа реализирани во изминатиот период сe:

Изготвување на Стратегија за локален економски развој на Општина Кисела Вода, проектот финансиран 
од УСАИД за “Замена на столарија во Основното Училиште “Кирил Пејчиновиќ”, проектот за изработка на 
проектно–техничка документација за изведба на нов паралелен водовод на веќе постоечкиот азбестен 
(од Усје до Драчево), проектот за водоснабдување на горниот дел од с. Усје, проектот за реконструкција 
на ОУ “Рајко Жинзифов” како дел од билатералната соработка помеѓу Народна Република Кина и Репу-
блика Македонија, ГЕФ – проектот на Светска банка за воведување мерки за енергетска ефикасност за 
три објекти на територијата на Општината, како и проектот за рехабилитацијана локална патна мрежа 
(“Драчевска”, “Киро Фетак” и “Речиште”).

Индустриската зона во Пинтија
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СЕКТОР ЗА УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

Секторот за урбанизам и просторно планирање во изминатиот период го зголеми обемот на работните 
активности со дополнување на дијапазонот на законски обврски и сервиси кон граѓаните, односно со 
делегирање на надлежности од централната власт. Конкретно, во 2011 год. започна да се имплементира 
процесот за легализација на дивоизградените објекти, а Општината Кисела Вода стана една од првите 
општини во Република Македонија која започна со управување на државното градежно неизградено 
земјиште и ги презема овластувањата од Министерството за транспорт и врски.
Истовремено, службите беа во постојан контакт со граѓаните, ги издаваа соодветните документи, меѓу 
кои 5181 изводи од Детални урбанистички планови, 580 одобренија за градба, а Општината донесе и 
вкупно 20 Детални урбанистички планови.

1. ДУП за Цветан Димов – Славија, блокови (1,2,3,4,5,7,8 и 10)
2. ДУП населба Драчево МЗ 71 – западен дел А, блок 37 (измена и дополна)
3. ДУП Кисела Вода МЗ 70, локалитет 2, опфат 8
4. ДУП за Југоисточна индустриска зона (УЕ 70)- локалитет бензинска пумпа

5. ДУП за дел од М.З. 11-ти Октомври II – (Југоисточна индустриска зона) урбан блок А (Измена 
и дополна)

6. ДУП Расадник, модул 1,2,3 и 5 (Измена и дополна) 
7. ДУП за населба Црниче меѓу ул. “Чедомир Картанџиев” и ул. “Наум Охридски”
8. ДУП нас. Кисела Вода МЗ 70 – локалитет 1 – дел блок 4
9. ДУП ОХИС
10. ДУП Црниче 2 – дел од урбан опфат 22 (Измена и дополна)
11. Измена и дополна на ДУП за нас. Црниче – дел 2
12. ДУП нас. Кисела Вода МЗ 70 – локалитет 3
13. Измена и дополна на ДУП Пржино 1, Г.П. 1,52, Општина Кисела Вода
14. ДУП за нас. Припор, дел од опфат 3
15. Нас. Кисела Вода МЗ 70 – локалитет 4
16. Дел од ДУП Цветан Димов II, блок 18
17. Измена и дополнување на ДУП Бирарија, дел од блок 4
18. Измена и дополнување на ДУП Бирарија, блок 3
19. Измена и дополнување на ДУП за нас. Кисела Вода МЗ 70 – локалитет 2, блок 12
20. Измена и дополнување на ДУП за нас. 11-ти Октомври УБ 1 – дел од блок 19.
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Легализација на бесправно изградени објекти

Во Општина Кисела Вода, до законски утврдениот краен  рок  за доставување на барање за утврдување 
на правен статус на бесправно изграден објект вкупно се примени 11.862 предмети. Градоначалникот 
на Општина Кисела Вода во насока на поефикасно спроведување на Законот, формираше одделение за 
регулирање на бесправно изградени објекти во рамките на Секторот за урбанистичко планирање, а се 
формираа и три комисии, кои излегуваат на терен каде што се наоѓа бесправно изградениот објект и ја 
утврдуваат фактичката состојба. Притоа, Комисијата составува записник за извршен увид, со технички 
податоци и фотографии, односно утврдува дали тоа што е наведено во геодетскиот елаборат одговара 
со фактичката состојба на терен. До 10.09.2012 год., бројката на вкупно решени предмети за легализација 
достигна 1088, од кои 929 предмети се правосилно решени, а за 159 предмети се подготвува урбанистич-
ка согласност и пресметка.  Од вкупно регистрираните 11.862  дивоградби за кои е поднесено барање за 
легализација во Општина Кисела Вода, досега општинската Комисија за легализација излегла на терен за 
1.761 предмети, а правно се обработени вкупно 5.500 предмети. 

Вкупен извештај – легализација (заклучно со 10.09.2012)

Вкупен број на 
примени предмети

Правно 
прегледани 
предмети

Комисија 
излегла на 
терен

Правосилно 
решени 
предмети

Се подготвува 
урбанистичка 
согласност и 
пресметка

Вкупно 
решени 
предмети

11862 5.500 1.761 929 159 1088

Доделување на првите решенија за легализација
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Јавното комунално претпријатие “Комуналец – Кисела Вода” се формираше со одлука на Советот на 
Општина Кисела Вода од 29.01.2010 год. Од тогаш, претпијатието редовно ги врши своите статутарни 
дејности на организирање, изнесување и транспортирање на комунален и друг вид неопасен отпад, одр-
жување на јавната чистота на сервисните и станбените улици, одржување на јавните паркиралишта и 
др. Комуналното претпријатие овие активности ги извршува во соработка со службите на Општината, 
ЈП “Комунална Хигиена” – Скопје и ЈП “Паркови и зеленило”, а откако започна со работа ова комунално 
претпријатие се констатираше подобрување во редовноста на собирањето на комуналниот смет, нама-
лување на дивите депонии и зголемување на степенот на јавна чистота и хигиена на територијата на 
Општината.

Општината Кисела Вода низ програмските содржини во изминатиот период,  реализираше низа проек-
ти кои всушност претставуваа развој на училишниот спорт, унапредување на масовниот и рекреативен 
спорт, помагање на клупскиот и репрезентативен спорт.

Најмасовен училиштен спорт  во Македонија

Несомнено е дека спортот има универзални вредности. Но, училишниот спорт претставува темел и развој 
на врвниот спорт. Тргнувајќи од оваа дефиниција училишниот спорт на Општината Кисела Вода опфаќа 
програмски содржини каде учествуваат сите  осум основни училишта кои егзистираат во Општината.  
Општинскиот училиштен спорт, во моментов  има пет лиги (мал фудбал, кошарка, одбојка, пинг-понг и 
шах) се игра по “Бергеров систем” и сосема заслужено од страна на Федерацијата на училиштен спорт на 
меѓународниот стручно-научен собир ,,Дојран 2011“ е прогласен за најмасовен и најорганизиран учи-
лиштен спорт во Македонија.   

Формиран развоен “Сојуз за училиштен спорт”

Голема улога за надградба на училишниот спорт има и новоформираниот развоен “Сојуз за училиштен 
спорт”. Тој преку училишните спортски клубови, преку системот на натпреварувањето во повеќе екипни 

ЈКП КОМУНАЛЕЦ – КИСЕЛА ВОДА

РАЗВОЈОТ НА СПОРТОТ ВО ОПШТИНАТА  (2009-2012 година)
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и поединечни спортови, бездруго 
обезбедува  навика за спортување 
и континуитет во правилната селек-
ција и спортска социјализација. По 
иницијатива на новоформираниот 
,,Сојуз за училиштен спорт“, се реа-
лизираше и трибината ,,Потребата 
од училишниот спорт“ во чија ре-
ализација учествуваа  голем број 
спортисти,  поранешни спортски ле-
генди, експерти по спорт.   

Формирана “Унија на спортски пе-

дагози на Општина Кисела Вода”

Со самиот развој на училишниот 
спорт во Општината, се појави пот-
реба од систематска имплемента-
ција на  на научната работа во учи-
лиштата и градинките. Таа улога со 
низа успешни проекти во изминати-

те две години ја има токму “Унијата на спортските педагози” во чиј состав се наоѓаат  видни доктори, про-
фесори и експерти за спорт. Оттука е инициран и проектот за физичко воспитување во градинките чија 
основна цел е  да го поттикнува сестраниот психосоматски развој на децата, да ја развива здравствената 
култура, да ги задоволи детските потреби за движење, да створи навика за секојдневно физичко вежбање.

Секое дете со личен спортски картон

Во реализација на  ,,Унијата на спортски педагози“ се воведе проектот ,,Личен спортски картон за секое 
дете“во кој се впишани антрополошките и антропометриските  мерења на учениците од прво до осмо 
одделение. Се создаде датотека што содржи податоци за развојот на секој ученик пооделно во однос на 
неговите спортски асктивности. Овој проект иницираше издавање на научно – истражувачка моногра-
фија: ,,Развојни тенденции на некои антропометриски, функционални, моторни показатели и социо-еко-
номскиот статус кај учениците од двата пола од 6 до 14 годишна возраст“. 

КУП ,,Св. Ѓорѓи“

Овој проект претставува повисок сте-
пен на натпреварување на учениците 
од основните училишта. Општината 
Кисела Вода, на иницијатива на Гра-
доначалникот Марјан Ѓорчев,  беше 
првата Општина во Македонија која 
формира „Селекции на таленти“ во чиј 
состав се најдоа најталентираните  уче-
ници од осумте основни училишта кои 
гравитираат на територијата на Кисе-
ла Вода. Низ континуирана работа на 
избран селекторски тим, талентите се 
натпреваруваа со своите врсници од 
другите општини.  Во натпреварување 
во три спорта (мал фудбал, кошарка и 
одбојка), купот ,,Св. Ѓорѓи“ понуди про-
моција на плејада таленти, квалитетни 
натпревари и афирмација на спортот и 
спортската култура кај децата.
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Училишен спорт

Победници на купот „Свети Ѓорѓи“
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,,Растеме и спортуваме во олимписки дух“

Во соработка со Македонскиот олимписки комитет, Општината Кисела Вода го реализираше проектот 
,,Растеме и спортуваме во олимписки дух“. Осум училишта  во пет спортови се натпреваруваа за маке-
донските олимписки трофеи. Овој проект ги опфати и децата со посебни потреби кои земаа учество во 
неколку спорта. Најинтересно беше во дисциплината ,, Голбал“.

,,20 години олимписко движење во Македонија“

Македонскиот олимписки комитет ја прослави 20 годишнината од своето постоење. Општината Кисела 
Вода беше една од носителите на проектот заедно со МОК и со општините ,,Ѓорче Петров“ и ,,Карпош“. 
Олимпиското движење има постојани ангажмани и постојан прогрес  на создавање на услови и перспек-
тиви од што треба да произлезат врвни спортисти со остварување на значајни олимписки  резултати.  Во 
таа насока ,,Селекции на таленти“ во четири спортови (мал фудбал, кошарка, одбојка и шах) се натпрева-
руваа на терените на трите општини под покровителство на Македонскиот олимписки комитет. 

Проект: ,,Спортски весник ,, Дерби“

Спортскиот весник ,,Дерби“ е единствениот спортски весник во др-
жавата, чиј основач е локална самоуправа и чија крајна цел е афир-
мирањето на талентите во училишниот спорт и воопшто спортот во 
Општината Кисела Вода. Инаку, овој проект се наметна како потреба 
од аспект на претходната организирана масовност во училишниот 
спорт. На страниците на ,,Дерби“ низ неколку рубрики се регистри-
раат и вреднуваат постигнатите резултати, се афирмираат талентите, 
се следат и коментираат сите спортски случувања во училиштата и 
Општината. Меѓу другото ,,Дерби“ има и едукативен карактер со ор-
ганизирање на трибини со спортски работници, образовни спорт-
ски институции, спортски сојузи и сегашни и поранешни  репрезен-
тативци.
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Мали Олимписки игри во Општина Кисела Вода
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1. Изградба на препумпна станица во месноста Потстаница и санација на целокупната канализациона 
мрежа во селото и населбата Драчево и предавање во употреба на ЈП “Водовод и канализација” – 
Скопје;

2. Реконструкција и проширување на ул. “Сава Ковачевиќ”- крак 7 во вкупна должина од 335 метри (ши-
рина на коловозот – 5,5 метри и тротоари од двете страни на ул. – по 2,25 метри);

3. Изградба на потпорен ѕид на “Сава Ковачевиќ”- крак 7 со површина од 450 квадратни метри;
4. Атмосферска канализација на ул. “Жарко Зрењанин” и неколку сервисни улици во нас. Драчево во 

должина од 400 метри;
5. Изградба на пазар и набавка на тезги со натстрешница  на ул. Франк – Харкорд Манинг во нас. Кисела 

Вода;
6. Изградба на водовод на локалниот пат “Речиште” во должина од 400 метри и реконструкција на коло-

возот на истиот во должина од 960 метри; 
7. Реконструкција, преадаптација и доградба на простории во ОУ “Св. Климент Охридски” за пренамена 

во објект на ЈДГ “8-ми Март”, со капацитет да прими 100 деца;
8. Повеќенаменско спортско игралиште во нас. 11-ти Октомври – згради;
9. Реконструкција на дел од фекална канализација на ул. “Христо Узунов” и дел од ул. “Партение Зограф-

ски”;
10. Отстранување на објектот и расчистување на теренот кај поранешната фабрика за сапун “Цветан Ди-

мов”;
11. Изградба на детско игралиште во нас. 11-ти Октомври – бараки;
12. Финализирање на партерното уредување околу спомен – обележјето “Македонски војвода на коњ”;
13. Реконструкција и асфалтирање на улици во Пржино (ул. Баница, ул. Мариовска 2, ул. Мегленска, ул. 

Мариовска 14);
14. Асфалтирање на улици во населено место Усје;
15. Финализација на проектот за водовод и асфалтирање на улици во нас. Пинтија;
16. Асфалтирање на улици во нас. 11-ти Октомври;
17. Изградба на паркинг простор на ул. Божидар Аџија;
18. Изградба на тротоар на ул. Ѓорѓи Димитров, во должина од 70 метри;
19. Изградба на фекална и водоводна линија на ул. Михаил Чаков.

ПРОЕКТИ КОИ ЌЕ СЕ РЕАЛИЗИРААТ ДО АПРИЛ 2013 ГОДИНА

ци во нас. Пи

етри;

ци во нас. Пи

етри;
ков.

ов, во д
инија на ул. М

Парк во населба Драчево
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Начинот на финансирање на општините во градот Скопје со акцент на фаворизирање на приходите од продажба 

на неизградено државно градежно земјиште (40% за Општината, 40% за град Скопје и 20% за Република 

Македонија), како и исклучивата зависност од комуналната такса за новоизградените објекти, се погубни 

за општините како Кисела Вода, кои што немаат државно градежно земјиште, ниту пак простор за станбена 

комунална изградба. Од тој аспект поделбата на Кисела Вода и Аеродром значи поделба на перспективна 

Општина Аеродром (затоа што Општината има државно неизградено градежно земјиште и простор за градење 

на станбени објекти) од една страна, а од друга страна бесперспективна Општина Кисела Вода (безмалку без 

државно градежно земјиште – речиси целокупното градежно земјиште е денационализирано и без простор 

за градба во постојниот Генерален урбанистички план на градот Скопје).

Формулата за поделба на данокот на додадена вредност и персоналниот данок е од таква природа што 88% 

од вкупно собраните даноци за локалната самоуправа на државно ниво, се издвојуваат за општините од 

внатрешноста, додека само 12% се издвојува за градот Скопје и за скопските општини. Таквата поделба на 

пренесените даноци од централно ниво, уште повеќе ја потенцира слабата приходна страна на малите буџети 

на скопските општини, кои што не располагаат со неизградено државно градежно земјиште. Изворниот 

приход на општините - данокот на имот на физички и правни лица, заради неприродната ниска стапка на 

оданочување (рецидив од стариот систем), е на такво ниво да не може да се обезбеди ниту половина од 

платниот фонд за вработените во Општината и месните заедници.

Степенот на урбанизација на Oпштина Кисела вода е до тој степен рудиментарен, така што скоро 50% од 

станбените единици во Кисела Вода се подведени согласно новиот Закон за легализација на дивоизградени 

објекти како нелегални. Тоа подразбира отсуство на подземна инфраструктура (прописни водоводни 

и фекално-одводни системи), сообраќаен метеж по нестандардни улици, кои што се во најголем дел 

неасфалтирани и

неосветлени, немање булеварско решение за клучните улици Борис Трајковски (Првомајска), Србија, Димо 

Хаџи Димов, што ја поврзуваат Општината со другите општини од градот Скопје и Скопскиот плански регион. 

Непотпишаниот делбен биланс помеѓу општините Аеродром и Кисела Вода беше огромно бреме за Кисела 

Вода. Од нејасни причини, во настанатите судски спорови заради непотпишаниот делбен биланс, севкупните 

обврски од споровите паѓаат на товар на Кисела вода. Тоа значи натамошно осиромашување на Општината 

која и онака располага со мал оперативен буџет од 120 милиони денари.

Географската положба на Кисела Вода, должина 14 км, а широчина помала од 2 км, стеснета меѓу главниот 

железнички коловоз и падините на Водно и Китка, на своевиден начин ја претвори Општината во слепо црево 

на Скопје.

Поради немањето безбеден сообраќај и брза комуникација од една локација до друга за возилата и пешаците, 

пред општинските власти во изминатите 4 години како императив и главна програмска задача се постави 

изградбата на квалитетни булеварски решенија за магистралните градски улици, што се во надлежност 

на градот, како и подобрување на квалитетот на коловозите на улици. Како плод на добрата соработка 

со раководството на градот Скопје произлезе изградбата на бул. Србија на потегот во Кисела Вода и 

отпочнувањето на градба на бул. Борис Трајковски (Првомајска), на потегот од старата рампа до н. Расадник 

и на потегот Цементарница - Усје до бензинската пумпа на Охис во должина од 3,2,км. Реконструирањето 

на ул. Вера Јоциќ, Иван Козаров, Киро Крстевски, Марко Цепенков, Наум Охридски и голем број приклучни 

улички кон ул. Христо Татарчев (Сава Ковачевиќ), Методија Патчев, Малешевска, претставуваат наш придонес 

за квалитетна сообраќајна мрежа во Општината.

Големиот број нелегални објекти (над 11.000 бесправно изградени објекти) го детерминира вториот програмски 

концепт за работа, а тоа е изградба на подземната инфраструктура - водоводни, атмосферски одводни системи 

и фекално-одводни системи. По изведувањето на ваквиот вид инфраструктурни зафати, неопходни зафати 

беа и поправка на старите, без проект градени, општински улици и пробивање на новопроектирани улици. 

Пример за тоа се собирањето на атмосферските води од Водно на ул. Мариовска, или изведба на водоводна 

мрежа во н. Пинтија и квалитетно решавање на атмосферските води во 11-ти Октомври бараки.

Потпишувањето делбен биланс со Општина Аеродром значеше тежок финансиски товар за Општина Кисела 

Вода. Најважното е што беа дефинирани севкупните обврски и најголем дел од нив беа намирени, додека 

ЗАТЕКНАТА СОСТОЈБА
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за очекуваните негативни судски импликации се резервираат финансиски средства за отплата. Од голема 

помош за овој случај беше соработката со Владата на Република Македонија, која овозможи користење на 

повеќекратни финансиски позајмици.

Малиот оперативен општински буџет наметнуваше и ориентација кон финансирање на општинските 

проекти од меѓународни кредитни линии со ниски каматни стапки и грантови. Во таа насока, општинската 

администрација покажа дека има капацитет да обезбеди финансирање на три капитални инфраструктурни 

проекти од Светската Банка (Мариовска, н. Пинтија и н. 11-ти Октомври-бараки), реконструкција на пет 

локални улици со грант од Светска Банка (Теферич, тротоари и коловозот на Драчевска, Киро Фетак, Китка 

и Речиште). Со грант од Европската инвестициона банка е одобрено финансирање на атмосферските води 

на Ул. Жарко Зрењанин со улиците Ужичка република и Коперникова. Со бескаматен кредит од Владата на 

Република Македонија се обезбедува довршување на главниот фекален колектор со преливен базен и 4 пумпи 

за довршување на три деценискиот обид на жителите на Драчево за да се заврши квалитетно собирањето 

на фекалниот отпад, а одржувањето на целиот фекален систем да го преземе ЈП “Водовод и канализација” – 

Скопје.

Основните училишта во Кисела Вода, 8 (осум) во најголем дел се изградени по земјотресот во Скопје. 

На територијата на Општината функционира и едно од најстарите основни училишта во државата, “Св. 

Климент Охридски”, кое датира од далечната 1922 година. Како резултат на зголемувањето на трошоците на 

училиштата за плаќање на енергенсите, императив во работата на Општината Кисела Вода во училиштата 

беше имплементација на проекти за енергетска ефикасност, со што заштедите на електрична енергија се 

намалија повеќекратно. Капитални проекти за енергетска ефикасност се спроведоа во основните училишта 

Партение Зографски, Кирил Пејчиновиќ, Кузман Јосифовски – Питу, а од вакви проекти не беа „поштедени” 

ниту објектите на градинките. Во објектите на градинките и основните училишта преку различни проекти, а 

во соработка со компанијата Цементарница Усје–Титан се подобрија условите за реализација на воспитно–

образовниот процес.

Успешно беа реализирани и проектите во училишниот спорт. Доказ и потврда за тоа е и прогласувањето на 

Општината Кисела Вода за општина во која се практикува најмасовен и најорганизиран училиштен спорт 

во Македонија. Општината, исто така, прифати да го применува и проектот за ,„Личен спортски картон за 

секое дете“. Овој уникатен проект овозможува 5000 деца од градинките и основните училишта во Општината 

правилно да го насочат својот развој и да го изберат вистинскиот спорт за нив. Во рамките на културата, 

најзначаен проект кој Општината го реализираше во континуитет секое лето е - културното лето “Три круши”. 

Оваа културна манифестација прерасна во вистински културен бренд на Општината, кој ги афирмира и негува 

сите облици на македонската музика, фолклор и традиција. Своето музичко богатство, преку овој културен 

настан, Македонија го споделува со многу земји низ светот.

Со донесувањето на новиот ГУП на Град Скопје се создаваат можности за изградба на поголем број објекти 

на територија на Општина Кисела Вода, а со тоа и прибирање на поголем прилив на финансиски средства 

во буџетот на ОКВ. Измените и дополнувањата на ГУП-от особено се однесуваат на делот на локацијата 

Расадник, 11-ти Октомври и стара Кисела Вода, каде е предвидена изградба на поголем број на објекти, а со 

тоа и оплеменување на просторот во Општината. Изградбата на околу дваесетина нови станбени објекти во 

наредниот период ќе придонесат за зголемување на приходите за уредување на градежно земјиште, а тие 

приходи Општината ќе ги вложи во подобрување на стандардот на живеење на населението преку уредување 

и оплеменување на просторот на територија на Општина Кисела Вода.

Клучна точка во сите планови за развој на Општината во идниот 4-годишен мандат ќе биде довршување на 

булеварските решенија за ул. Борис Трајковски (Првомајска) и бул. Србија. Имено, локацијата каде што во 

моментов е сместена механизацијата на ЈП „Улици и патишта” е преместена во дворот на ДП ОХИС, со што 

се овозможуваат услови бул. Србија да се продолжи во должина од 400 метри и да се поврзе со градската 

улица „Христо Татарчев” (Сава Ковачевиќ), каде што ќе биде направен кружен тек, и со прстенеста врска ќе се  

поврзе со ул. „Димо Хаџи Димов”. Со тоа ќе се обезбеди нова сообраќајна врска која ќе овозможи поголема 

безбедност и проточност во сообраќајот.

Булеварот „Борис Трајковски” (Првомајска) ќе продолжи со изградба на потегот од бензинската пумпа кај ОХИС 

до мостот на „Маркова река” со што ќе стане најдолг булевар во Градот, во должина од околу 9 километри. 
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Паралелно со изведувањето на магистралните врски, Општината планира проекти за странично поврзување 

со општините Аеродром и Центар. Имено, се планира пробивање и продолжување на ул. Есенинова во 

должина од 680 метри покрај железничката пруга и нејзино поврзување со семафорско решение со бул. 

Никола Карев во Општината Центар. Втората трансферзална врска ќе ја спојува Општината Кисела Вода со 

Општината Аеродром, преку продолжување на ул. Михаил Чаков преку стопанскиот двор на фабриката 

„Раде Кончар” и нејзино поврзување со бул. Трета Македонска ударна бригада. Во делот на сообраќајната 

инфраструктура приоритетни за изградба ќе бидат локалните патишта Усје–Сопиште и заедничкиот проект 

со градот Скопје за булеварско сообраќајно поврзување меѓу Драчево, с. Долно Лисиче и с. Горно Лисиче со 

центарот на градот.

Во делот на подобрување на условите за квалитетна настава, Општината во следниот период во соработка, 

во форма на грант ќе изгради нов објект за ОУ „Рајко Жинзифов” во нас. Драчево. Станува збор за донација 

од страна на Владата на Народна Република Кина во висина од 3.000.000 евра, за што на 02.11.2011 година 

официјално беа потпишани и писма за соработка меѓу двете влади. 

Нов објект ќе добие и основното училиште „Невена Георгиева – Дуња”, за што заеднички напори ќе вложат 

Владата на Република Македонија, преку Министерството за образование и наука и Општината Кисела Вода, 

а камен–темелникот за новото училиште се очекува да биде ставен на 1-ви април 2012 год. Во делот на 

предучилишното воспитување е планирана изградба на нов објект за градинка во нас. Расадник (веднаш до 

постојната), која ќе има капацитет за 100 деца, а предвидена е изградба на клон на јавна детска градинка (ЈДГ), 

„8-ми Март” во нас. Припор со капацитет за прием на 80 деца. 

Спортот е значаен фактор во развојот и промоцијата на Општината. Од тука  произлегле многу реномирани 

спортисти, а Општината сè уште го држи приматот на „расадник на спортски таленти”. Развојот на спортот и 

успехот е недвосмислено поврзан со создавање оптимални услови за работа на спортистите. Општината е 

во преговори со приватниот концесионер на спортската сала Расадник за преземање на сопственоста врз 

објектот со што Општината преку реконструкција и покривање на базенот и реконструкција на спортската сала 

ќе обезбеди добар ресурс за сите спортисти, спортски здруженија и рекреативци. Во таа насока, Општината 

планира да отвори нови спортски школи на постојните спортски терени во „Славија” и „Цементарница – 

Усје”. Слични активности Општината планира и во делот на културата, каде што за жителите на Општината 

предвидува да изгради простории за нов Културен дом – Кисела Вода.

Суштински значајна работна задача на општинската администрација во 2013 год. ќе биде дислокацијата на 

Центарот за зависници на нова локација, оддалечена од урбаната средина. Сегашниот објект во кој е сместен 

Центарот за зависници се предвидува да се пренамени во Поликлиника - Кисела Вода. Со тоа и на нашите 

сограѓани кои имаат проблеми со зависноста од опојни дроги, но пред сè и на сите други, ќе им се овозможат 

оптимални услови за здравствена заштита. Слични активности се предвидени и за поликлиниката во нас. 

Драчево, каде што во следниот период ќе биде поставен Рентген - апарат, а ќе биде отворена и подрачна 

единица на Итната медицинска помош, која ќе ги опслужува жителите на Драчево, Студеничани и Зелениково. 

Клучна поента на овие планирани активности за работа за следниот административен мандат претставува 

фактот што тие не претставуваат идеи кои треба да бидат реализирани, туку планирани задачи за наредниот 

период, Општинското раководство делумно започна со нивна реализација или презема подготвителни 

активности што се битни во оваа фаза. Од наш аспект, она што го планираме за наредниот период не 

претставува изборно ветување за нов четиригодишен период, туку работна задача со која сакаме на граѓаните 

на Општина Кисела Бода да им го подобриме животот, затоа што во тоа искрено веруваме и сме посветени 

дека заедно можеме да го направиме. Убедени сме дека НАШИТЕ граѓани знаат да разликуваат ветување од 

преземена обврска.
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