SLU@BEN GLASNIK
NA OP[TINA KISELA VODA
Slu`ben glasnik na Op{tina Kisela Voda
Izleguva po potreba
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Врз  основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа  („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 57 став 1 алинеа 3   од Статутот   на
Општина Кисела Вода („Службен гласник на Град Скопје“ бр. 8/05 и „Службен гласник на
Општина Кисела Вода“ бр. 13/06), Градоначалникот на Општина Кисела Вода, донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување Заклучок за усвојување
Годишен извештај за работата на О.О.У. ,,Кузман Јосифовски-Питу,,
за учебната 2017-2018 година

1.Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишниот извештај за работата на О.О.У.
,,Кузман Јосифовски-Питу,, за учебната 2017-2018 година,  донесен на седницата на Советот
на Општина Кисела Вода, одржана на  29 август  2018 година.
2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Кисела Вода“.

     Број 08-7593/1
  04.09.2018 година    
        С к о п ј е

           
   ГРАДОНАЧАЛНИК
        
        на Општина Кисела Вода
                                 Филип Темелковски с.р.  
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"Slu`ben glasnik na Op{tina Kisela Voda"

4 Септември 2018

Врз оснвоа на член 104 став 3 од Статутот на Општина Кисела Вода (,,Службен гласник
на Град Скопје, бр.8/05 и ,,Службен гласник на Општина Кисела Вода,, бр.13/06), расправајќи
по Годишниот извештај за работата на О.О.У. ,,Кузман Јосифовски-Питу,, за учебната 20172018 година, Советот на Општина Кисела Вода на Тринаесеттата пленарна седница, одржана
на 29 август 2018 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

1. Се усвојува Годишниот извештај за работата на О.О.У. ,,Кузман Јосифовски-Питу,, за
учебната 2017-2018 година.
2. Заклучокот да се достави до Секторот за образование, предучилишно воспитување,
спорт и култура, до О.О.У. ,,Кузман Јосифовски-Питу,, и Градоначалникот на Општина Кисела
Вода.
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен
гласник на Општина Кисела Вода,,.

       Број 09-7273/3
  29 август 2018 година
          С к о п ј е
							

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

4 Септември 2018

"Slu`ben glasnik na Op{tina Kisela Voda"
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Врз  основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа  („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 57 став 1 алинеа 3   од Статутот   на
Општина Кисела Вода („Службен гласник на Град Скопје“ бр. 8/05 и „Службен гласник на
Општина Кисела Вода“ бр. 13/06), Градоначалникот на Општина Кисела Вода, донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување Заклучок за усвојување
Годишен извештај за работата на О.О.У. ,,Кирил Пејчиновиќ,,
за учебната 2017-2018 година

1.Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишниот извештај за работата на О.О.У.
,,Кирил Пејчиновиќ,, за учебната 2017-2018 година,   донесен на седницата на Советот на
Општина Кисела Вода, одржана на  29 август  2018 година.
2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Кисела Вода“.

       Број 08-7593/2
    04.09.2018 година    
          С к о п ј е

         
      ГРАДОНАЧАЛНИК
                                 на Општина Кисела Вода
                                             Филип Темелковски с.р.   
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"Slu`ben glasnik na Op{tina Kisela Voda"

4 Септември 2018

Врз оснвоа на член 104 став 3 од Статутот на Општина Кисела Вода (,,Службен гласник
на Град Скопје, бр.8/05 и ,,Службен гласник на Општина Кисела Вода,, бр.13/06), расправајќи
по Годишниот извештај за работата на О.О.У. ,,Кирил Пејчиновиќ,, за учебната 2017-2018
година, Советот на Општина Кисела Вода на Тринаесеттата пленарна седница, одржана на
29 август 2018 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

1. Се усвојува Годишниот извештај за работата на О.О.У. ,,Кирил Пејчиновиќ,, за
учебната 2017-2018 година.
2. Заклучокот да се достави до Секторот за образование, предучилишно воспитување,
спорт и култура, до О.О.У. ,,Кирил Пејчиновиќ,, и Градоначалникот на Општина Кисела Вода.
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен
гласник на Општина Кисела Вода,,.

        Број 09-7273/4
   29 август 2018 година
           С к о п ј е
							

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

4 Септември 2018

"Slu`ben glasnik na Op{tina Kisela Voda"
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Врз  основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа  („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 57 став 1 алинеа 3   од Статутот   на
Општина Кисела Вода („Службен гласник на Град Скопје“ бр. 8/05 и „Службен гласник на
Општина Кисела Вода“ бр. 13/06), Градоначалникот на Општина Кисела Вода, донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување Заклучок за усвојување
Годишен извештај за работата на О.О.У. ,,Партенија Зографски,,  
за учебната 2017-2018 година

1.Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишниот извештај за работата на О.О.У.
,,Партенија Зографски,,  за учебната 2017-2018 година,  донесен на седницата на Советот на
Општина Кисела Вода, одржана на  29 август  2018 година.
2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Кисела Вода“.

      Број 08-7593/3
   04.09.2018 година    
         С к о п ј е

.

                      
   ГРАДОНАЧАЛНИК
                               на Општина Кисела Вода
                                           Филип Темелковски с.р.   
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"Slu`ben glasnik na Op{tina Kisela Voda"

4 Септември 2018

Врз основа на член 104 став 3 од Статутот на Општина Кисела Вода (,,Службен гласник
на Град Скопје, бр.8/05 и ,,Службен гласник на Општина Кисела Вода,, бр.13/06), расправајќи
по Годишниот извештај за работата на О.О.У. ,,Партенија Зографски,,  за учебната 2017-2018
година, Советот на Општина Кисела Вода на Тринаесеттата пленарна седница, одржана на
29 август 2018 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

1. Се усвојува Годишниот извештај за работата на О.О.У. ,,Партенија Зографски,,  за
учебната 2017-2018 година.
2. Заклучокот да се достави до Секторот за образование, предучилишно воспитување,
спорт и култура, до О.О.У. ,,Партенија Зографски,,  и Градоначалникот на Општина Кисела Вода.
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен
гласник на Општина Кисела Вода,,.

        Број 09-7273/5
   29 август 2018 година
           С к о п ј е
							

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

4 Септември 2018

"Slu`ben glasnik na Op{tina Kisela Voda"
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Врз  основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа  („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 57 став 1 алинеа 3   од Статутот   на
Општина Кисела Вода („Службен гласник на Град Скопје“ бр. 8/05 и „Службен гласник на
Општина Кисела Вода“ бр. 13/06), Градоначалникот на Општина Кисела Вода, донесе

РЕШЕНИЕ
            за објавување Заклучок за усвојување Годишен извештај
                         за работата и постигнатите резултати
        на О.О.У. ,,Невена Георгиева-Дуња,, за учебната 2017-2018 година

1.Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишниот извештај за работата и
постигнатите резултати  на О.О.У. ,,Невена Георгиева-Дуња,, за учебната 2017-2018 година,  
донесен на седницата на Советот на Општина Кисела Вода, одржана на   29 август   2018
година.
2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Кисела Вода“.

       Број 08-7593/4
   04.09.2018 година    
          С к о п ј е           

                                                ГРАДОНАЧАЛНИК
                                 на Општина Кисела Вода
                                             Филип Темелковски с.р.   
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"Slu`ben glasnik na Op{tina Kisela Voda"

4 Септември 2018

Врз основа на член 104 став 3 од Статутот на Општина Кисела Вода (,,Службен гласник
на Град Скопје, бр.8/05 и ,,Службен гласник на Општина Кисела Вода,, бр.13/06), расправајќи
по Годишниот извештај за работата и постигнатите резултати на О.О.У. ,,Невена ГеоргиеваДуња,, за учебната 2017-2018 година, Советот на Општина Кисела Вода на Тринаесеттата
пленарна седница, одржана на 29 август 2018 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

1. Се усвојува Годишниот извештај за работата и постигнатите резултати на О.О.У.
,,Невена Георгиева-Дуња,, за учебната 2017-2018 година.
2. Заклучокот да се достави до Секторот за образование, предучилишно воспитување,
спорт и култура, до О.О.У. ,,Невена Георгиева-Дуња,,  и Градоначалникот на Општина Кисела
Вода.
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен
гласник на Општина Кисела Вода,,.

Број 09-7273/6
ПРЕТСЕДАТЕЛ
29 август 2018 година
                на Советот на општина Кисела Вода
Скопје
                                           Дарио Шимиќ с.р.
							

4 Септември 2018

"Slu`ben glasnik na Op{tina Kisela Voda"
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Врз  основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа  („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 57 став 1 алинеа 3   од Статутот   на
Општина Кисела Вода („Службен гласник на Град Скопје“ бр. 8/05 и „Службен гласник на
Општина Кисела Вода“ бр. 13/06), Градоначалникот на Општина Кисела Вода, донесе

РЕШЕНИЕ
            за објавување Заклучок за усвојување Годишен извештај
за работата на O.О.У. ,,Кузман Шапкарев,, за учебната 2017-2018 година

1.Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишниот извештај за работата на O.О.У.
,,Кузман Шапкарев,, за учебната 2017-2018 година,   донесен на седницата на Советот на
Општина Кисела Вода, одржана на  29 август  2018 година.
2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Кисела Вода“.

     Број 08-7593/5
   04.09.2018 година    
        С к о п ј е

                                 ГРАДОНАЧАЛНИК
                            на Општина Кисела Вода
                              Филип Темелковски с.р.  
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"Slu`ben glasnik na Op{tina Kisela Voda"

4 Септември 2018

Врз основа на член 104 став 3 од Статутот на Општина Кисела Вода (,,Службен гласник
на Град Скопје, бр.8/05 и ,,Службен гласник на Општина Кисела Вода,, бр.13/06), расправајќи
по Годишниот извештај за работата на O.О.У. ,,Кузман Шапкарев,, за учебната 2017-2018
година, Советот на Општина Кисела Вода на Тринаесеттата пленарна седница, одржана на
29 август 2018 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

1.Се усвојува Годишниот извештај за работата на O.О.У. ,,Кузман Шапкарев,, за
учебната 2017-2018 година.
2. Заклучокот да се достави до Секторот за образование, предучилишно воспитување,
спорт и култура, до О.О.У. ,,Кузман Шапкарев,,  и Градоначалникот на Општина Кисела Вода.
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен
гласник на Општина Кисела Вода,,.

       Број 09-7273/7
  29 август 2018 година
          С к о п ј е
							

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

4 Септември 2018

"Slu`ben glasnik na Op{tina Kisela Voda"
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Врз  основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа  („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 57 став 1 алинеа 3   од Статутот   на
Општина Кисела Вода („Службен гласник на Град Скопје“ бр. 8/05 и „Службен гласник на
Општина Кисела Вода“ бр. 13/06), Градоначалникот на Општина Кисела Вода, донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување Заклучок за усвојување Годишен извештај
за работата на O.О.У.,,Рајко Жинзифов,,-н.Драчево
општина Кисела Вода, Скопје за учебната 2017-2018 година

1.Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишниот извештај за работата на O.О.У.
,,Рајко Жинзифов,,-н.Драчево општина Кисела Вода, Скопје за учебната 2017-2018 година,  
донесен на седницата на Советот на Општина Кисела Вода, одржана на   29 август   2018
година.
2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Кисела Вода“.

       Број 08-7593/6  
   04.09.2018 година    
         С к о п ј е

                                      ГРАДОНАЧАЛНИК
                                на Општина Кисела Вода
                                  Филип Темелковски с.р.    

Broj 8 / Strana 14

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

4 Септември 2018

Врз основа на член 104 став 3 од Статутот на Општина Кисела Вода (,,Службен гласник
на Град Скопје, бр.8/05 и ,,Службен гласник на Општина Кисела Вода,, бр.13/06), расправајќи
по Годишниот извештај за работата на O.О.У. ,,Рајко Жинзифов,,-н.Драчево општина Кисела
Вода, Скопје за учебната 2017-2018 година, Советот на Општина Кисела Вода на Тринесеттата
пленарна седница, одржана на 29 август 2018 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

1.Се усвојува Годишниот извештај за работата на O.О.У. ,,Рајко Жинзифов,,-н.Драчево
општина Кисела Вода, Скопје за учебната 2017-2018 година.
2. Заклучокот да се достави до Секторот за образование, предучилишно воспитување,
спорт и култура, до О.О.У. ,,Рајко Жинзифов,,  и Градоначалникот на Општина Кисела Вода.
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен
гласник на Општина Кисела Вода,,.

   Број 09-7273/8
       29 август 2018 година
                С к о п ј е
							

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

4 Септември 2018

"Slu`ben glasnik na Op{tina Kisela Voda"
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Врз  основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа  („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 57 став 1 алинеа 3   од Статутот   на
Општина Кисела Вода („Службен гласник на Град Скопје“ бр. 8/05 и „Службен гласник на
Општина Кисела Вода“ бр. 13/06), Градоначалникот на Општина Кисела Вода, донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување Заклучок за усвојување Годишен извештај
за воспитно-образовната работа на
О.О.У.,,Св. Климент Охридски,, с.Драчево,
за учебната 2017-2018 година

1.Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишниот извештај за воспитно-образовната
работа на О.О.У.,,Св. Климент Охридски,, с.Драчево, за учебната 2017-2018 година,  донесен
на седницата на Советот на Општина Кисела Вода, одржана на  29 август  2018 година.
2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Кисела Вода“.

Број 08-7593/7
       04.09.2018 година    
             С к о п ј е

                                ГРАДОНАЧАЛНИК
                          на Општина Кисела Вода
                            Филип Темелковски с.р.   
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Врз основа на член 104 став 3 од Статутот на Општина Кисела Вода (,,Службен гласник
на Град Скопје, бр.8/05 и ,,Службен гласник на Општина Кисела Вода,, бр.13/06), расправајќи
по Годишниот извештај за воспитно-образовната работа на  О.О.У.,,Св. Климент Охридски,,
с.Драчево за учебната 2017-2018 година, Советот на Општина Кисела Вода на Тринаесеттата
пленарна седница, одржана на 29 август 2018 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

1.Се усвојува Годишниот извештај   за воспитно-образовната работа на О.О.У.,,Св.
Климент Охридски,, с.Драчево, за учебната 2017-2018 година.
2. Заклучокот да се достави до Секторот за образование, предучилишно воспитување,
спорт и култура, до О.О.У.,,Св. Климент Охридски,, и Градоначалникот на Општина Кисела
Вода.
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен
гласник на Општина Кисела Вода,,.
          Број 09-7273/9
   29 август 2018 година
            С к о п ј е
							

                                 ПРЕТСЕДАТЕЛ
                на Советот на општина Кисела Вода
                                Дарио Шимиќ с.р.
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Врз  основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа  („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 57 став 1 алинеа 3   од Статутот   на
Општина Кисела Вода („Службен гласник на Град Скопје“ бр. 8/05 и „Службен гласник на
Општина Кисела Вода“ бр. 13/06), Градоначалникот на Општина Кисела Вода, донесе

РЕШЕНИЕ
            за објавување Заклучок за усвојување Годишен извештај
за работата на О.О.У.,,Круме Кепески,, за учебната 2017-2018 година

1.Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишниот извештај   за работата на
О.О.У.,,Круме Кепески,, за учебната 2017-2018 година,  донесен на седницата на Советот на
Општина Кисела Вода, одржана на  29 август  2018 година.
2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Кисела Вода“.

Број 08-7593/8
       04.09.2018 година    
Скопје

                         
         ГРАДОНАЧАЛНИК
       
              на Општина Кисела Вода
                                     Филип Темелковски  с.р.  
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Врз основа на член 104 став 3 од Статутот на Општина Кисела Вода (,,Службен гласник
на Град Скопје, бр.8/05 и ,,Службен гласник на Општина Кисела Вода,, бр.13/06), расправајќи
по Годишниот извештај за работата на О.О.У.,,Круме Кепески,, за учебната 2017-2018 година,
Советот на Општина Кисела Вода на Тринаесеттата пленарна седница, одржана на 29 август
2018 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

1.Се усвојува Годишниот извештај  за работата на О.О.У.,,Круме Кепески,, за учебната
2017-2018 година.
2. Заклучокот да се достави до Секторот за образование, предучилишно воспитување,
спорт и култура, до О.О.У. ,,Круме Кепески ,,  и Градоначалникот на Општина Кисела Вода.
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен
гласник на Општина Кисела Вода,,.

       Број 09-7273/10
  29 август 2018 година
           С к о п ј е
							

ПРЕТСЕДАТЕЛ
               на Советот на општина Кисела Вода
          
         Дарио Шимиќ с.р.
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 57 став 1   алинеа 3 од Статутот на
Општина Кисела Вода („Службен гласник на Град Скопје“ бр. 8/05 и „Службен гласник на
Општина Кисела Вода“ бр. 13/06), Градоначалникот на Општина Кисела Вода, донесе

РЕШЕНИЕ
     за објавување Заклучок за усвојување на Квартални извештаи
К1,К2 и К3 за вториот квартал од 2018 година – К1-квартален извештај
за извршување на Буџетот на Општина Кисела Вода  за извештајниот
период (кумулативно) за  квартал од 01.01.2018 година до 30.06.2018 година;
К2-квартален извештај за достасани ненамирен обврски на Општина  Кисела Вода  -К3квартален извештај за промените на состојбата за секое задолжување на      
           општините и јавните претпријатија основани од општините
1.Се објавува Заклучокот за усвојување на Кварталните извештаи К1,К2 и К3 за вториот
квартал од 2018 година – К1-квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Кисела
Вода за извештајниот период (кумулативно) за  квартал од 01.01.2018 година до 30.06.2018
година; К2-квартален извештај за достасани ненамирен обврски на Општина Кисела Вода;
-К3-квартален извештај за промените на состојбата за секое задолжување на општините и
јавните претпријатија основани од општините, донесен на седницата на Советот на Општина
Кисела Вода, одржана на  31 мај 2018 година.
2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Кисела Вода“.

     Број 08-7593/9
   04.09.2018 година
        С к о п ј е

                                                      ГРАДОНАЧАЛНИК
            
                                    на Општина Кисела Вода
                                       Филип Темелковски с.р.
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Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на
Република Македонија,,бр.5/02), член 104 став 3 од Статутот на Општина Кисела Вода
(,,Службен гласник на Град Скопје,, бр.8/05 и ,,Службен гласник на Општина Кисела Вода,,
бр.13/06), а во врска со член 32 став 2 од Законот за финансирање на единиците на
локалната самоуправа (,,Службен весник на Република Македонија,, бр.61/04, 96/04 и 67/07)
расправајќи по Кварталните извештаи К1,К2 и К3 за вториот квартал од 2018 година – К1квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Кисела Вода за извештајниот
период (кумулативно) за  квартал од 01.01.2018 година до 30.06.2018 година; К2-квартален
извештај за достасани ненамирен обврски на Општина Кисела Вода; -К3-квартален извештај
за промените на состојбата за секое задолжување на општините и јавните претпријатија
основани од општините, Советот на Општина Кисела Вода на Тринаесеттата пленарна
седница одржана на 29 август 2018 година, донесе

ЗАКЛУЧОК
за усвојување Квартални извештаи К1,К2 и К3 за вториот квартал
од 2018 година – К1-квартален извештај за извршување на Буџетот
на Општина Кисела Вода   за извештајниот период (кумулативно)
за  квартал од 01.01.2018 година до 30.06.2018 година;
-К2-квартален извештај за достасани ненамирен обврски на
Општина Кисела Вода; -К3-квартален извештај за промените на
состојбата за секое задолжување на   општините и јавните
претпријатија основани од општините
1.Се усвојуваат Кварталните извештаи К1,К2 и К3 за вториот квартал  од 2018 година –
К1-квартален извештај за извршување на Буџетот  на Општина Кисела Вода   за извештајниот
период (кумулативно)  за  квартал од 01.01.2018 година до 30.06.2018 година; -К2-квартален
извештај за достасани ненамирен обврски на  Општина Кисела Вода; -К3-квартален извештај
за промените на   состојбата за секое задолжување на општините и јавните претпријатија
основани од општините.
2.Заклучокот да се достави до Градоначалникот на Општина Кисела Вода и Секторот
за финансиски прашања.
3.Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен
гласник на Општина Кисела Вода,,.
        Број 09-7273/11
         
  29 август 2018 година
           С к о п ј е
							

                       ПРЕТСЕДАТЕЛ
               на Советот на општина Кисела Вода
                       
Дарио Шимиќ с.р.
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 57 став 1   алинеа 3 од Статутот на
Општина Кисела Вода („Службен гласник на Град Скопје“ бр. 8/05 и „Службен гласник на
Општина Кисела Вода“ бр. 13/06), Градоначалникот на Општина Кисела Вода, донесе

РЕШЕНИЕ
     за објавување Правилник за измена и дополнување на Правилник за утврдување на
постапката за издавање на согласност за прекопи
број 09-4722/7 од 31 мај 2018 година
1.Се објавува Правилникот за измена и дополнување на Правилник за утврдување
на постапката за издавање на согласност за прекопи број 09-4722/7 од 31 мај 2018 година,
донесен на седницата на Советот на Општина Кисела Вода, одржана на   29 август 2018
година.
2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Кисела Вода“.

     Број 08-7593/10
  04.09.2018 година
         С к о п ј е

                                            ГРАДОНАЧАЛНИК
            
                             на Општина Кисела Вода
                              Филип Темелковски с.р.

Broj 8 / Strana 22

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

4 Септември 2018

Врз   основа  на  член 22, став 4 и член  36  од  Законот  за  локалната  самоуправа
(“Службен весник на  Општина Кисела Вода Македонија“ број  05/02) и член 16 став 1 точка
1 и член 34 од Статутот на Општина Кисела Вода( Службен гласник на град Скопје бр.8/05
и Службен гласник на Општина Кисела Вода бр.13/2006 и бр.15/14), Советот на Општина
Кисела Вода на Тринаесеттата пленарна седница одржана 29 август 2018 година, донесе

ПРАВИЛНИК
за измена и дополнување на Правилник за утврдување на постапката
за издавање на согласност за прекопи број 09-4722/7 од 31 мај 2018 година
Член 1
Во членот 5 од Правилник за утврдување на постапката за издавање на согласност за
прекопи број 09-4722/7 од 31 мај 2018 година  се бришат:
алинеја четири “Известување на инвеститорот / барателот за висина на пресметката
врз основа на која ќе мора да достави банкарска гаранција во износ од 150% од пресметаната
вредност потребeн за санација“.
алинеја пет “Доставување на банкарска гаранција во корист на Општина Кисела ВодаСкопје од страна на инвеститорот / барателот, , потпишување на договор за регулирање
на меѓусебните права и обврски помеѓу Општина Кисела Вода – Скопје и инвеститорот и
барателот“.
алинеја шест “Издавање на согласност од страна на Општина Кисела Вода“.
Во членот 5 од Правилник за утврдување на постапката за издавање на согласност за
прекопи број 09-4722/7 од 31 мај 2018 година  се додваат два нови става:
Издавање на дозвола за прекоп,
Известување од подносителот на Барање/инвеститорот за започнување со изведување
на прекопот во согласност со добиената дозвола,
Останатиот дел од члeнот 5 од Правилникот останува непроменет.
					
Член 2
      По членот 5 од Правилник за утврдување на постапката за издавање на согласност  
за прекопи број 09-4722/7 од 31 мај 2018 година  се додава  член 5а кој гласи:
      За одобрување за вршење на прекопи на улици што се во надлежност на Општината,
а по барање на операторите (за приклучок на водоводна, атмосферска и на фекална
канализација , електрична , телефонска , кабелска и друг вид на инсталација) , само итни
интервентни работи се склучува годишен договор за регулирање на меѓусебните права и
обврски меѓу Општина Кисела Вода и подносителот на барање /инвеститорот/операторот.
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   По склучување на  годишниот договор за регулирање на меѓусебните права и обврски меѓу
Општина Кисела   Вода и подносителот на барање /инвеститорот/операторот, тој е должен
веднаш или наредниот работен ден да достави известување до Општина Кисела Вода за
настанатата интервенција.   
       Во известувањето треба да бидат опишани работите што биле извршени, а врз
негова основа ќе се изготви пресметка по која подносителот на подносителот на барање /
инвеститорот/операторот ќе изврши уплата по неа.

Член 3
Овој Правилник влегува  во  сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен  
гласник на Општина Кисела Вода“.

Број 09-7273/12
ПРЕТСЕДАТЕЛ
29 август 2018 година
               на Советот на општина Кисела Вода
Скопје
                                          Дарио Шимиќ с.р.
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СОДРЖИНА:
1.Годишен извештај за работата на О.О.У.,,Кузман Јосифовски-Питу,, за учебната 20172018 година;
2.Годишен извештај за работата на О.О.У.,,Кирил Пејчиновиќ,, за учебната 2017-2018
година;
3.Годишен извештај за работата на О.О.У.,,Партенија Зографски,, за учебната 20172018 година;
4.Годишен извештај за работата и постигнатите резултати на О.О.У.,,Невена ГеоргиеваДуња,, за учебната 2017-2018 година;
5.Годишен извештај за работата на O.О.У.,,Кузман Шапкарев,, за учебната 2017-2018
година;
6.Годишен извештај за работата на O.О.У.,,Рајко Жинзифов,-н.Драчево општина Кисела
Вода, Скопје за учебната 2017-2018 година;
7.Годишен извештај за воспитно-образовната работа на O.О.У.,,Св. Климент Охридски,,
с.Драчево, за учебната 2017-2018 година;
8.Годишен извештај за работата на O.О.У.,,Круме Кепески,, за учебната 2017-2018
година;
9.Квартални извештаи К1,К2 и К3 за вториот квартал од 2018 година – К1-кваратлен
извештај за извршување на Буџетот на Општина Кисела Вода за   извештајниот период
(кумулативно) за квартал од 01.01.2018 година до 30.06.2018 година; -К2-квартален извештај
за достасани ненамирени обврски на Општина Кисела Вода, -К3-квартален извештај за
промените на состојбата за секое задолжување на општините и јавните претпријатија основани
од општините;
10.Правилник за измена и дополнување на Правилникот за утврдување на постапката
и условите за издавање на согласност за прекопи број 09-4722/7 од 31 мај 2018 година;

