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Орце Ѓорѓиевски   
Градоначалник на општина Кисела Вода

ГОДИНА НА ОБНОВА, 
ПРОМЕНИ НА ДЕЛО!
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Почитувани сограѓани,

Пред точно една година ми ја дадовте вашата доверба. 

Ми дадовте можност заеднички со вас да ги направиме промените кои ќе донесат 
нов и поубав лик на нашата општина и нејзина нова, поинаква иднина. 
Низ дела и проекти да ја промениме перцепцијата за овој дел од Скопје. 

Да ја преобразиме Кисела Вода во општина за сите луѓе!
365 дена подоцна, време е за резултати. 

Пред вас стојам со сработеното, со целата посветена, чесна и транспарентна рабо-
та која овозможи реализација на дури 70 проценти од целокупната четиригодиш-
на предизборна програма.

Низ следните страници секој од вас ќе препознае проекти од своето соседство, од 
своето непосредно опкружување. 
Притоа, она што им е заедничко е дека најголемиот дел од нив беа решение на 
проблеми со многу долг стаж, бидејќи заедно со мојот тим од соработници, одлу-
чивме дека приоритет треба да имаат граѓаните за кои децении наназад ниедно 
раководство досега немало слух. 

За само една година со асфалт или павер елементи се интервенираше на улици во 
должина од околу 25 км. 
Асфалтирани се сите улици низ Пржино, санирани се улици над два километри во 
Црниче. 

Драчево е веќе непрепознатливо, бидејќи како никогаш досега, таму се работи на 
обнова на патната инфраструктура во вкупна должина од околу 12 км. Улици кои 
се клучни сообраќајни артерии и на реконструкција чекале и по половина век. 

Во моментов градежни активности се одвиват и во Цветан Димов, во Кисела Вода, 
во Усје, како и во останатите урбани и месни заедници, бидејќи работиме темелно 
и плански со цел да го исполниме ветеното - во општина Кисела Вода да нема не-
асфалтирана улица!

Посебен акцент ставивме и на подземната инфраструктура, со изведба на фекална 
канализација на 3610 метри, со водоводна мрежа во должина од 1730 метри и ат-
мосферска канализациона мрежа долга 4470 метри.

Паралелно, инвестиравме и во многу други проекти. 

За првпат во Кисела Вода се гради затворен пазар, отвораме неколку градинки, ги 
обновуваме и опремуваме училиштата, градиме сензорни соби, ги реновираме 
училишните спортски сали, спроведуваме проекти како ,,Компјутер за секој на-
ставник” и ,,Ранче за секое прваче”, ги субвенционираме истакнатите спортисти и 
спортски манифестации, како и културните работници од овој дел на градот.
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Силно работиме и на подигнување на нивото на хигиената во општина Кисела 
Вода. Во текот на оваа година расчистени се 32 помали и поголеми депонии и 
собрани се над 188 тони комунален и кабаст отпад. 

Градевме и градиме паркови, пошумуваме, а на сите слободни локации каде што 
постои таква можност, градиме паркинзи. 

Годинава ја затвораме со целосно изградени 7 паркинг простори предвидени за 
паркирање на околу 500 возила, но и со новоизградена велосипедска патека како 
почеток на планираното создавање на велосипедска инфраструктура низ општи-
на Кисела Вода.

Урбанистичкото уредување на Кисела Вода е еден од најголемите предизвици на 
кои одговоривме со транспарентно и законско работење, со доследно почитување 
на законите и со ставање на граѓаните во фокусот, а не на урбанистичката мафија. 
Нешто што веќе започнаа да го согледуваат и препознаваат инвеститорите. 

За идејното решение за ДУП за Расадник се одлучува преку Меѓународен конкурс, 
прв од овој тип во Македонија после 1965 година. Сите важечки урбанистички пла-
нови ги дигитализиравме и ги ставивме на увид на граѓаните.
Почитувајќи ја волјата на населението, идните градби во Пржино и Црниче ги 
ограничивме на четири станбени единици, со што спречивме изградба на згра-
ди на места предвидени за семејни куќи. Ja започнавме имплементацијата на нов 
ГИС-систем преку кој ќе се овозможи електронско издавање на изводи од урбани-
стички планови. Во оваа година ги решивме речиси сите барања за легализација 
за кои беше поднесена целосна документација или не беа предмет на судски спор. 

На прагот сме да го затвориме процесот на легализација на дивоградбите кои со 
право го нарекуваат историски. За сопствениците на веќе легализирани објекти, 
ја отпочнавме кампањата ,,Моја земја, мој дом”. Тие сега можат да си го откупат 
државно земјиште под објектот и дворното место по цена од едно евро за квадрат.

Не ја заборавивме ниту културата.
Културното лето кoе се одвиваше под насловот ,,67 години Mоја Кисела Вода” по-
нуди квалитетна музичко-забавна програма која ја проследија околу 30 000 посе-
тители. 

Ја возобновивме традицијата за фрлање на крстот за Водици, а овој август за сите 
наши жители овозможивме цела седмица кино на отворено. Обезбедивме фина-
сиски средства за реконструкција на Домот на култура ,,Билјана Беличанец” кој од 
негрижа на претходното раководство беше доведен до состојба на нефункционал-
ност. Посебно внимание посветивме на подигнување на социјалните бариери за 
лицата со посебни потреби. 
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Под мотото ,,Различни, а исти”, изградивме пристапна рампа во објектот на општи-
ната, ги вклучивме овие лица во бројни проекти, ја опремивме библиотеката на 
училиштето за деца и младинци со оштетен вид со 46 книги, лектирни изданија 
пишувани со Брајово писмо, отворивме клуб за деца со церебрална парализа кој 
целосно го финансирам со цел нивните родители да немаат никави финасиски 
оптоварувања кога е во прашање нивната дружба и можност за социјализација, а 
овозможивме и отворање на дневен окупационен центар за лица со попречено-
сти и младински центар за активности.
Дека никој не е заборавен, потврдува и пакетот социјални мерки кои најмногу им 
значат на финасиски загрозените семејства. Ја субвенционираме набавката на 
огревно дрво, купувањето на печки за пелети, обезбедивме и донација за струја за 
социјално-загрозените лица. 

Го започнавме проектот ,,Грижа и сигурност за секое дете”, кој овозможува фина-
сиска поддршка на децата од социјално загрозените и еднородителските семеј-
ства - ослободување од партиципација за трошокот за згрижување во јавните гра-
динки, субвенционирање на месечниот оброк во училиштата, како и бесплатни 
курсеви за странски јазици, информатика и спорт. 

Драги мои сограѓани,

Сумарно, ова беше една успешна година. Прва од оние кои следат. И во услови на 
наследен буџет со финасиска дупка од три милиони евра ги остваривме дадените 
ветувања, бидејќи за мене како градоначалник и за мојот тим од соработници за-
текнатите проблеми се мотив, а не изговор и пречка за работа. 
Искрено сакам да ви се заблагодарам за довербата и да ви порачам дека вратите 
на општина Кисела Вода остануваат да бидат секогаш отворени, а принципот на 
работа ,,од граѓаните за граѓаните” мој единствен начин на функционирање. 

Во контекст на претходното, благодарен сум и на вработените во администрација-
та, без чиј труд и посветена работа, реализацијата на проектите немаше да биде 
можна.

Благодарност сакам да упатам и до Советот на општината, неговиот претседател и 
советниците за конструктивноста и за поддршката за сите проекти во интерес на 
нашите жители. 

Ова беше година на обнова, ова се промените на дело!

Градоначалник на општина Кисела Вода
Орце Ѓорѓиевски         
Во селото Драчево, поплочување со павер елементи на крак од ул. 
Илија Ристевски. Патека поплочена со павер елементи на дел од ул. 
Сердарот. 
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ОБНОВА НА ПАТНА 
ИНФРАСТРУКТУРА
УЛИЦИ
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САНАЦИЈА НА УЛИЦИ ВO НАСЕЛБА И СЕЛО ДРАЧЕВО:

Во селото Драчево, поплочување со павер елементи на крак од улица 
„Илија Ристевски“. Патека поплочена со павер елементи на дел од 
улица „Сердарот“. 

асфалт

� Иван Хаџи-Николов
� Иван Мештровиќ 
� Радослав Петковски 
� Робеспјерова 
� Ризо Ризов 
� Стари Новакија 
� Роман Ролан 
� Јанко Мишиќ 
� Румена Хаџипанзова 
� Чупино Брдо 
� Дарвинова 
� Шандор Петефи 
� Славка Динкова 
� Павер елементи на крак од улица 
 „Киро Фетак“ 
� Павер елементи на крак од пат кон 

Лисиче 
� Драчевска 
� Бистра 
� Живко Фирфов
� Павер елементи на улица „Јаневска“ 
� Раде Ракиќ 
� Иван Мажураниќ 
� Иван Тургењев 
� Продолжува проширувањето на 

булеварот „Борис Трајковски“ кон 
Драчево и негова трансформација 
во модерна сообраќајница со четири 
ленти

павер елементи

10.550 m 1.000 m
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� кракот 18 од улица „Саса“ 550 m.

� кракот 32 од улица „Саса“ 160 m.

� кракот 30 од улица „Саса“ 800 m.

� Асфалтирање на улица „Саса“ 1800 m.

ПОПЛОЧУВАЊЕ СО ПАВЕР 
ЕЛЕМЕНТИ ВО ПИНТИЈА: 

� улица „Пржино“ 
� три крака од улица „Пржино“ 
� Стрмешево 
� Благоја Гојан 
� крак на Милан Мијалковиќ 
� Пандо Кљашев 
� Малина Поп Иванова 
� Пеју Јаворов 

� Караџица 

� Кара Трифун 
� Крак на улица „Полог“ 
� Полог 
� Виктор Григоријевиќ 
� Кочанска 
� Зеленгора 
� Мегленска 

РЕАЛИЗИРАН ПРОЕКТОТ 
ЗА САНИРАЊЕ НА СИТЕ 
УЛИЦИ ВО ПРЖИНО:

УЗ КИСЕЛА ВОДА

� Асфалтирање на улица „Димо Хаџи 
Димов“ 

� Асфалтирање на улица „Марко 
Орешковиќ“ 

асфалт

1.450 m

асфалт

5.652 m

асфалт павер елементи

1.800 m 1.510 m
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УЗ ЦВЕТАН ДИМОВ
Асфалтирање на:

� дел од улица „Дичо Петров“ и 
улица „Тоне Томшиќ“.

� крак на улицата „Мишко 
Михајловски“.

УСЈЕ
Започната:

� реконструкција со павер 
елементи на  краци на улица ,,1”

� Санација платото на последната 
автобуска станица, и улиците 
околу новата градинка 

� Сaнација на улиците ,,3“ и ,,4“ 

УЗ РАСАДНИК

� Патека на улица „Ѓорѓи 
Димитров“ 215 метри. 

�        УЗ Расадник 215 метри павер 
елементи

УЗ ЦРНИЧЕ
Реконструктивни зафати на 
следните улици:

�        Рилски Конгрес 

�        Банско 

�        Наум Охридски 

�        Крак на улица „Благоја Гојан“ 

асфалт павер елементи

215 m 215 m

УЗ 11 ОКТОМВРИ ЗГРАДИ

Реконструкција на улицата 
„Пушкинова“ со краци  

асфалт

700 m

асфалт

2.310 m

вкупна
површина

1.600 m2
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� Паркинг простор на улица „Ѓорѓи 
Димитров“ 

� Паркинг во Расадник (кај 
Ексклузив) 

� Паркинг во Расадник (спроти 
салата) 

� Паркинг кај бензиската кај 
Мечкаров 

� Паркинг на улица „Бранко 
Заревски“ во Драчево 

� Паркинг во населбата „Цветан 
Димов“ до градинката „Весели 
Цветови“ - клон „Мимоза“ 

� Паркинг на улица „Христо 
Татарчев“ во „11 Октомври 
Згради “

ПАРКИНЗИ

асфалт места возила

8.890 m2 500



11

ФЕКАЛНИ КАНАЛИЗАЦИИ 
СО ВКУПНА ДОЛЖИНА ОД 
3610 МЕТРИ

� Фекална канализација во 11 
Октомври Бараки во должина 

 од 1340 m.

� Фекална канализација на дел 
од улица „Речиште” во село 
Драчево во должина од 400 m.

� Фекална канализација на 
улицата „14 Декември”  и крак 
на улица „Димо Хаџи Димов”, 
вкупно 540 m.

� Фекална канализација на дел 
 од улицата „Илија Ристевски“ 
 во должина од 130 m. 

� Фекална канализација на 
улиците: „Жил Верн“, „Стојан 
Стојановски“, „Трпе Петровски” 
и „Јордан Филиповски“ во УЗ 
Цветан Димов во должина од 

 800 m.

� Фекaлна канализација во Усје 
 во должина од 400 m.

� Проектот за фекална 
канализација во УЗ Каменик и 
улица „1520“ е во изработка и 
истиот ќе биде реализиран во 
2023 година.

АТМОСФЕРСКИ 
КАНАЛИЗАЦИИ СО ВКУПНА 
ДОЛЖИНА 4470 МЕТРИ

� Изградбата на атмосферска 
канализација на улицата „14 
Декември“  и крак на улица „Димо 
Хаџи Димов“, вкупно 

 540 m.

� Промена на атмосферска 
канализација на улица „Св. Наум 
Охридски“ во Црниче 1250 m.

� Атмосферска канализација на 
улиците: „Жил Верн“, „Стојан 
Стојановски“, „Трпе Петровски“ и 
„Јордан Филиповски“ во УЗ Цветан 
Димов на должина од 

 800 m.

� Изградба на атмосферска 
канализација на 880 m на улица 
,,Славка Динкова” во н. Драчево.

� Изградба на атмосферска 
канализација на 1000 m на 
улиците ,,Димо Хаџи Димов” и 
,,Божидар Аџија” во населбата 
Цветан Димов.

фекална
мрежа

3.610 m
атмосферска
канализација

4.470 m
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ВОДОВОДНА МРЕЖА, 
ВКУПНО 1730 МЕТРИ
� Изградба на нова водоводна 

мрежа долга 1450 m на улица 
„Илија Ристевски“ со краците во 
с. Драчево.

� Водоводна мрежа на улиците 
„Церска“ и „Христо Узунов“ 280 m.

� Проектот за водоснабдување во 
УЗ Каменик и улица „1520“ е во 
завршна фаза и ќе биде изведен до 
крајот на првата четвртина од 2023 
година.

ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ 
РАЗВОЈ
� Старт на домашна инвестиција 

на ,,Еликсир Дистрибуција” во 
општина Кисела Вода

� Остварени работни средби 
со раководството на повеќе 
компании во врска со 
инвестирање во Кисела Вода

КАПИТАЛНИ 
ОБЈЕКТИ
� Започна изградба на првиот 

модерен затворен пазар вo 
Кисела Вода.

� Потпишан Договор за санирање 
на Домот на култура „Билјана 
Беличанец“.

� Се изготвува техничка 
документација за санација на 
мостот на улица „Киро Фетак“.

� Се гради 63 метарски крст во 
Драчево.

� Во финална фаза градежните 
активности за идниот 
противпожарен дом во дел од 
објектот а.д. „Цементарница 
Усје“

водоводна
мрежа

1.710 m
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� Идните градби во Пржино и Црниче 
ограничени до четири станбени единици. 

� Формирано Партиципативното тело за 
урбанизам во општина Кисела Вода.

� Реализиран првиот дел од проектот „Стоп за 
урбаната мафија“.

� Целосно стопиран предожениот ДУП за 
Расадник, во кој беа вцртани 99 згради.

� Општина Кисела Вода и Архитектонскиот 
факултет од Скопје потпишаа меморандум за 
соработка.

� Комората на овластени архитекти и 
инженери и Асоцијацијата на архитекти на 
Македонија се вклучија во креирањето на 
Меѓународниот конкурс за Расадник.

� Општина Кисела Вода го објави 
Меѓународниот конурс за идејно решение 
за Расадник, прв меѓународен конкурс во 
Македонија, после 1965 година.

� Легализирани 2.022 дивоградби, решени 
СИТЕ барања за легализација за кои беше 
поднесена целосна документација или не беа 
предмет на судски спор.

� Кампања ,,Моја земја, мој дом” за откуп на 
државно земјиште под легализирани објекти 
и дворно место.

� Рушење на нелегално изградени индустриски 
објекти.

� Започна имплементацијата на нов ГИС 
Систем преку кој ќе се овозможи онлајн 
издавање на изводи од урбанистички 
планови, автоматска контрола на основните 
проекти во постапките за издавање на 
одобренија за градба, регистрација на 
целокупната инфраструктура, урбана опрема 
и бизнис ентитети и други функции кои 
за прв пат се имплементираат во нашата 
држава.

УРБАНИЗАМ
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ПАРКОВИ, УРБАНА 
ОПРЕМА И ДЕТСКИ И 
СПОРТСКИ ИГРАЛИШТА
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� Изграден самоодржлив парк 
„Иднина“, на кружниот тек 
помеѓу урбаните заедници 
Кисела Вода и Припор.

� Изградено детско игралиште во 
паркот „Иднина“.

� Се гради парк во месноста 
Дупки на местото од 
поранешната депонија.

� Целосно реконструирано е 
детското игралиште во парк 
Македонија, УЗ Кисела Вода, 
изградено е ново фитнес 
игралиште, уште едно детско 
катче во форма на брод и како 
новитет, поставена трамболина 
за деца.

� Целосна реконструкција на 
две детски игралишта на 
улица „Димо Хаџи Димов“ и 
до бул. „Борис Трајковски“ (кај 
Шумарите) во УЗ 11 Октомври 
Бараки. На улица „Димо Хаџи 
Димов“ изградено и фитнес 
игралиште.

� Поставени спортски реквизити 
во ООУ ,,Партенија Зографски“.

� Поставена урбана опрема во 
градинката во Драчево.

� Санација на детско игралиште 
на улица „Локов“.

� Санација на детско игралиште 
во УЗ Цветан Димов, спроти 
oпштина Кисела Вода.

� Летниковец, детско и фитнес 
игралиште во Бирарија на 
улица „Томе Арсовски“.

� Поставена урбана опрема и 
реквизии за детско игралиште 
во парк под улица „Јустинијан 
I“, населба Драчево.

� Поставена урбана опрема, 
летниковец со клупи и 
реквизити за детско игралиште 
на улица „Михаил Чаков“.

� Поставена урбана опрема, 
летниковец со клупи на улица 
„Борис Трајковски“, спроти Ауто 
Македонија.

� Санација на детско игралиште 
во Расадник.

� Санација на детско игралиште 
кај Мечкаров, во Расадник.

� Реконструкција на игралиштето 
на улицата „Јабланица“ - 
спортски центар Пинтија.

� Изградена велосипедска патека 
на улицата „Наум Охридски“ во 
Црниче, чекор кон создавање 
велосипедска инфраструктура 
низ Кисела Вода 600 m.

� Реконструирана фонтаната во 
паркот Шопен.

� Осветлено детското катче во 
Паркот на бранителите во 
Драчево.

� Поставени нови светлосни 
линии, целосно осветлена трим 
патеката.

� Поставен светлосен рекламен 
знак ,,Ја сакам Кисела Вода”.



16

� Седумдневна манифестација 
„67 години моја Кисела Вода“ 
- културно лето и роденден на 
Општина Кисела Вода. 

 Посетена од околу 30 000 луѓе.

� Со масовна посетеност одбележан 
6 Мај, патронатот на Општина 
Кисела Вода „Св. Ѓорѓија - низ 
приказната за Кисела Вода“.

� Одржана трибина за глаголицата 
и кирилицата во Кисела Вода, по 
повод 24 Мај.

� Шест дена летно „Кино на 
отворено“ во Кисела Вода.

� Одбележан националниот празник 
на Унгарците пред бистата на 
унгарскиот поет Шандор Петефи 
заедно со унгарскиот амбасадор 
Ласло Иштван Дукс.

� Oдбележан Денот на Шопен заедно 
со Амбасадорот на Република 
Полска во Република Македонија, 
Н.Е. Војчех Тичињски.

� Возобновена манифестацијата во 
Кисела Вода за фрлање на крстот за 
Водици.

� Одбележан светскиот ден на 
шегата 1 Април во соработка со 
учениците од основните училишта 
и градинки во Кисела Вода.

� Објавен Оглас за доделување 
на финансиска поддршка на 
уметници и културни работници 
кои извршуваат јавен интерес од 
локално значење во културата во 
општина Кисела Вода.

КУЛТУРА
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� Доделелена парична награда 
за 100 талентирани ученици 
спортисти од основните 
училишта, кои имаат освоено 
едно од првите три места 
на државните првенства 
организирани од соодветните 
спортски федерации.

� Доделена материјална поддршка 
на 16 спортски клубови и 
спортски здруженија, а во 
моментов е во тек вториот оглас. 

� Доделена материјална поддршка 
за реализација на спортски 
манифестации на 6 клубови 
и спортски здруженија, во 
моментов е во тек вториот оглас.

� Реафирмиран Општинскиот сојуз 
за училишен спорт на општина 
Кисела Вода, избрано и ново 
раководство.

� Донација од 50 ортопедски 
перничиња на пациентки со 
пост-мастектомија во рамки на 
активностите за одбележување 
на октомври како месец 
посветен на подигање на свеста 
за ракот на дојка

� Општина Кисела Вода потпиша 
Меморандум за соработка 
со Коалиција на младински 
организации „СЕГА“ за 
спроведување на Законот за 
млади

� Соработка со Волонтерски 
центар Скопје и заедничка 
реализација на проекти и 
настани

СПОРТ НЕВЛАДИНИ 
ОРГАНИЗАЦИИ И 
СОЦИЈАЛНА ГРИЖА
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ГРАДИНКИ И 
ОСНОВНИ  
УЧИЛИШТА
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� Во завршна фаза новата детска 
градинка во Усје со проектиран 
капацитет од 105 деца.

� Ставена во функција новата 
градинка „Пеперутка 3“ 
во Драчевосо проектиран 
капацитет од 110 деца.

� Во фаза на подготовка е 
документацијата за нова 
градинка во Расадник.

� Проширен капацитет на 
градинка „Синоличка“.

� Проширен капацитет на објект 
Кокиче, ЈДГ „Весели Цветови“ со 
проекција за 100 деца.

� После две децении, обезбедено 
комбе за транспорт на храна, 
нови постелнини, ТВ и играчки 
за децата од ЈДГ „Весели 
Цветови“.

� Обезбедени три смарт 
телевизори за ЈДГ „8 Март“.

� Дезинфекција со озон во две 
градинки во Кисела Вода

� Реализиран проектот „Ранче за 
секое прваче“ - сите првачиња 
од Општина Кисела Вода добија 
бесплатни ранци и училишен 
прибор.

� Времено ангажирани негуватели 
во јавните детски градинки и 
негуватели за стари лица. 

� Доделени парични награди за 
најдобрите ученици, спортисти и 
просветни работници од Кисела 
Вода:

� Наградени 53 талентирани 
ученици од основните 
училишта на територија на 
Општина Кисела Вода; 

� Наградени 19 наставници 
и стручни соработници 
за посебен придонес во 
наставата и образовниот 
прооцес;

� Наградени 26 вработени 
во детските градинки.

� Обезбедени 17 смарт табли 
распоредени во сите основни 
општински училишта. 

� Изграденидве сензорни соби во 
ООУ „Кузман Шапкарев“ и ООУ 

„Кузман Јосифовски Питу“.

� Реновирана спортската сала во 
ООУ „Невена Георгиева Дуња“.
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� Опремен кабинетот по 
информатика во ООУ „Круме 
Кепески“.

� Реконструирана спортската 
училишна сала во ООУ 
„Партенија Зографски“.

� Завршени се новите фасада 
и кров на ООУ „Кузман 
Јосифовски Питу“. Инсталиран 
е лифт за деца со посебни 
потреби и други содржини 
за деца со ПОП: дактилна 
патека, тоалет за деца со ПОП 
и сензорна соба, по што, ова 
е првото целосно инклузивно 
основно училиште во Скопје.

� Обезбедени дидактички 
материјал за децата со посебни 
потреби од ООУ „Невена 
Георгиева Дуња“.

� Обезбедени таблети за деца од 
семејства во социјален ризик.

� Реализирана кампања 
„КОМПЈУТЕР ЗА СЕКОЈ 
НАСТАВНИК“- oбезбедени 
компјутери за сите наставници 
во училиштата во Кисела Вода.

� Договорена соработка помеѓу 
Општина Кисела Вода и 
турската фондација „Маариф“.

� Општина Кисела Вода во 
соработка со Универзитет за 
туризам и менаџмент додели 
15 стипендии за додипломски 
студии.

� Обезбедено целосно физичко 
и мобилно обезбедување на 
основните училишта во текот 
на целата година, без притоа да 
се оптоваруваат родителите со 
дополнителни трошоци.

� Заедничка акција на општината 
и полицијата до побезбедна 
Кисела Вода.

� Одбележан Светскиот ден на 
Учителот со доделување на 431 
благодарници за наставниот 
кадар во основните училишта 
за континуиран придонес во 
воспитно образовниот процес.

� Потпишан иницијален договор 
за енергетска обнована ПОУ 
„Рајко Жинзифов“ во Пинтија.



21

� Генерално чистење на 
општината во сите месни и 
урбани заедници, собрани над 
188 тони кабаст и комунален 
отпад. 

� Расчистени повеќе од 32 
помали и поголеми депонии 
низ целата општина:
� депонија во атарот на 

месност Теферич, во 
границите на МЗ Припор;

� депонија на Ул. „Христо 
Татарчев“ бр.17 во МЗ 
Припор;

� депонија на ул. 
„Мариовска“ во 
границите на УЗ Пржино;

� депонија на ул. „Речиште“ 
во границите на МЗ село 
Драчево;

� депонија на ул. „Христо 
Татарчев“ кај кружниот 
тек УЗ Кисела Вода;

� депонија зад Ул. 
„Новопроектирана“ 
во границите на УЗ 
Расадник;

� депонија на Ул. 
„Малешевска“ во УЗ 
Населба Драчево;

� депонија во месноста 
Дупки, ул. „Сердарот“ - УЗ 
Населба Драчево;

� депонија во месноста 
Аџево, ул. „Јустинијан“ 
– крак 2 во УЗ Населба 
Драчево;

� депонија на потегот зад 
ОУ „Кузман Шапкарев“ на 
ул. „Андон Димитров“ во 
границите на УЗ Населба 
Драчево;

� депонија покрај коритото 
на реката Мала Рада во 
Драчево;

� депонија долж патот 
за Китка спрема 
Манастирски комплекс 
„Пеленица“;

� диви депонии долж патот 
за Хемтекс во границите 
на МЗ Пинтија;

� депонија на потегот на 
ул. „Народни Херои“ зад 
пунктот на Водовод.

� Донесен новиот ЛОКАЛЕН 
ЕКОЛОШКИ АКЦИОНЕН ПЛАН 
за периодот 2022-2028 година.

� Пошумување на општината со 
1800 дрвца.

� Акции за расчистување на 
снежните наноси низ сите 
месни и урбани заедници.

� Редовни акции за косење на 
јавни зелени површини, два 

ЕКОЛОГИЈА
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пати неделно во секоја од 15-
те урбани и месни заедници 
на територијата на општина 
Кисела Вода.

� Секојдневно метење на улици, 
кастрење на гранки, собирање 
на останат комунален отпад, 
чистење на детските и 
спортските игралишта

� Пуштен во употреба 
инструмент со кој се мери 
квалитетот на воздухот

� Серија еко проекти во 
организација на Кисела Вода, 
Гоу грин и РЕДИ Рециклажа

� Координирана акција на ЈП 
„Лајка“  и општина Кисела 
Вода за заловување на кучиња 
скитници

� Градоначалникот Ѓорѓиевски 
посвои куче од  ЈП „Лајка“

� Реализирана акција 
за отстранување на 
хаварисаните возила од 
Кисела Вода

� „Топлотен бран“ во Кисела 
Вода, проект за помош 
на граѓаните од високите 
температури

РОДОВА ЕДНАКВОСТ:
� Обука за родова еднаквост и родово 

одговорно буџетирање – UNWOMEN.   

� Обука за родова анализа и 
вклучување на родова прерспектива 
во локални програми – UNWOMEN.

� Обука за основни родови концепти, 
родово буџетирање и  родови 
перспективи - UNWOMEN.

� Обука за зајакнување на вештините 
со родова рамноправност, 
претставување на граѓаните, 
добро владеење, постигнување 
на консензус, принципи на 
инклузивност и транспарентност, 
антикорупција – NDI.

� Обука за зајакнување на локалните 
комисии за еднакви можности – 
Комуникација, традиционална и 
дигитална – NDI.

� Родово разделени податоци и 
користење на статистички податоци 
од Државниот завод за статистика – 
ЗЕЛС. 

� Декларација за подобрување 
и унапредување на женско 
претприемништво – Национална 
платформа за женско 
претприемаштво.

� Жените-ресурси за економско 
зајакнување на заедницата – 
Национална платформа за женско 
претприемништво.

� Работилница за следење на 
Годишните програми на Секторите 
при општината на Кисела Вода - UN-
WOMEN.
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КАМПАЊА 
„РАЗЛИЧНИ, А ИСТИ“
� Поставена пристапна рампа на 

влезот на Општина Кисела Вода 
за лицата со посебни потреби.

� 46 книги на Брајово писмо-
донација од градоначалникот 
Ѓорѓиевски за децата со оштетен 
вид од ДУРМДОВ „Димитар 
Влахов“ по повод Денот на 
Брајовата азбука.

� Отворен клуб во Расадник за 
деца со церебрална парализа, 
целосно финансиран од 
градоначалникот.

� Одбележан Светскиот ден на 
лицата со церебрална парализа.

� Воспоставена соработка со 
младинската организација 
„Крик“. Со поддршка од 
Општина Кисела Вода, во 
просториите на УЗ Црниче 
отворен дневен окупационен 
центар за лица со попречености 
и младински центар за 
активности.

� Организирана екскурзија за 
децата со церебрална парализа.
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КАМПАЊА 
„ОД ЧОВЕК ЗА ЧОВЕК“

� Градоначалникот се откажа од 
користење на службено возило и 
средства за репрезентација.

� Градоначалникот Ѓорѓиевски 
обезбеди над 2000 пакетчиња 
за децата од Кисела Вода-за сите 
деца од градинките, за деца со 
посебни потреби, за социјално 
загрозените, за децата на 
вработените во Општина Кисела 
Вода.

� Градоначалникот обезбеди 
помош и отпочна иницијатива за 
повторна изградба на опожарена 
куќа на жител на Кисела Вода.

� Првата плата на 
градоначалникот донирана 
за детска соба на социјално 
загрозено семејство.

� Градоначалникот Ѓорѓиевски 
обезбеди празничен ручек за 350 
социјално загрозени лица.

� Доделени 383 ваучери за 
новороденчиња.

� Обезбедени хуманитарни пакети 
со храна за социјално загрозени 
семејства.

� Донација од градоначалникот 
Ѓорѓиевски – електричен шпорет 
и дрва за огрев за самохрана 
мајка без финансиски приливи.

� Новогодишен хуманитарен 
базар во Кисела Вода, собраните 
средства беа донирани на 
Здружението „Куќа на среќата“ 
и Здружението на родители и 



25

деца заболени од церебрална 
парализа.

� Општина Кисела Вода 
субвенционира набавка на 
огревно дрво.

� Општина Кисела Вода 
субвенционираше набавка на 
печки на пелети.

� Општина Кисела Вода ги 
субвенционира сметките 
за електрична енергија 
на социјално загрозените 
семејства.

� Пакет социјални мерки од 
Општина Кисела Вода „Грижа и 
сигурност за секое дете“:

� бесплатни курсеви 
за странски јазици, 
информатика и спорт за  
повеќе од 50 социјално 
загрозени дечиња 
од прво до деветто 
одделение

� ослободување од 
партиципација 
за трошоците за 
згрижување во јавните 
детски градинки на 
евидентираните дечиња 
од социјален ризик, за 
што ќе се искористат 
средства од Буџетот на 
општината.

� субвенционирање на дел 
од цената за месечниот 
оброк за ученици од 
социјално ранливите 
категории од прво до 
трето одделение во 
основните општински 
училишта.
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� Воведена втора смена на 
aрхивата на општина Кисела 
Вода.

� Ставен ред во користењето на 
службените возила и нивна 
намена само за службени 
потреби.

� Редовни приемни денови за 
граѓаните.

� Бројни средби со претставници 
од дипломатскиот кор.

� Средби со повеќе здруженија 
на граѓани, претставници од 
невладиниот сектор, компании, 
граѓани.

� Реализирани голем број 
на средби со истакнати 
поединци од различни сфери 
на општественото живеење, 
доделени благодарници, 
обезбедена финансиска 
поддршка.

� Формиран Локален Совет 
за превенција на детско 
претстапништво.

� Формиран Локален Совет за 
социјална заштита.

� Формиран Локален Совет за 
млади, Невладини организации 
и социјална грижа.

� Донација од 50 ортопедски 
перничиња на пациентки со 
пост-мастектомијаво рамки на 
активностите за одбележување 
на октомври како месец 
посветен на подигање на свеста 
за ракот на дојка.

� Општина Кисела Вода потпиша 
Меморандум за соработка 
со Коалиција на младински 
организации „СЕГА“ за 
спроведување на Законот за 
млади.

� Соработка со Волонтерски 
центар Скопје и заедничка 
реализација на проекти и 
настани.

АДМИНИСТРАТИВНО РАБОТЕЊЕ И ОПШТЕСТВЕНО-
ОДГОВОРНИ АКТИВНОСТИ
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