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

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
                   

за објавување Одлука за донесување на Детален
урбанистички план за населба “Кисела Вода” МЗ 70,

локалитет 4 општина Кисела Вода – Скопје 
плански период 2011 – 2016

1. Се објавува  Одлуката за донесување на Детален урбанистички план за населба “Кисела 
Вода” МЗ 70, локалитет 4 општина Кисела Вода – Скопје  плански период 2011 – 2016,  донесена  
на  седницата на Советот на општина Кисела Вода одржана на 27.04.2012 година.

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

              Број 08-2955/1                                  ГРАДОНАЧАЛНИК
         30.04.2012  година                         на Општина Кисела Вода
                 С к о п ј е                    Марјан Ѓорчев  с.р.      
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Врз основа на член 26 став 5 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Службен 
весник на РМ” бр. 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11 и 53/2011), и член 34 став 1, точка 6 од Статутот 
на Општина Кисела Вода (“Службен гласник на Град Скопје” бр. 8/05 и “Службен гласник на Општина 
Кисела Вода” бр. 13/2006), Советот на Општина Кисела Вода на Четириресет и четвртата пленарна 
седница, одржана на 27 април  2012 година донесе 

О  Д  Л  У  К  А

за донесување на Детален урбанистички план 
за населба “Кисела Вода” МЗ 70, локалитет 4 

општина Кисела Вода - Скопје
плански период 2011 - 2016

Член 1

Со оваа Одлука се донесува Детален урбанистички план за населба “Кисела Вода” МЗ 
70, локалитет 4, општина Кисела Вода – Скопје, плански период 2011 - 2016.

Член 2

 Планскиот опфат третиран во овој ДУП, со својата местоположба припаѓа на Општина 
Кисела Вода.
 

Границите на планскиот опфат се следните: 
 - на северна страна, осовина на улица “1”,
 - на северо – источна страна, осовина на “Сава Ковалевиќ”,
 - на југо - источна страна, осовина на колско пешачка патека,
 - на југо - западна старна, осовина на улица”Димо Хаџи Димов” и
 - на северозапад, осовина на улица “2”.

Планскиот опфат зафаќа вкупна површина од 1,63 ха.

Просторт во рамките на зафатот е наменет како простор за семејни куќи. Оваа определба 
е потврдена и со ГУП на град Скопје во 2002година:

    Семејни куќи (103)

Член 3

Предлогот на Деталниот урбанистички план содржи:

ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА 

ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ

1.  Вовед     
2.  Географско и геодетско одредување на подрачје на плански опфат 

3. Историјат на планирање и уредување на подрачје на плански опфат  
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4. Инвертаризација на изграден градежен фонд и инфраструктура     
4.1. Намена земјиште                   
4.2  Сообраќајна поврзаност        
4.3  Коминална инфраструктура  
5. Анализа на документациона основа         
6. Анализа на можностите за просторен развој      

ГРАФИЧКИ ДЕЛ
1. Извод од ГУП на Град на Скопје.................................…......………... M = 1:5000 
2. Извод од ДУП     ……………………………………………......………...  M = 1:1000
3. Ажурирана геодетска подлога  . ........................................................ M = 1:1000
4. Инвертаризација и снимка на бесправно изградени градби ............M = 1:1000
5. Инвентаризација и снимање на изграден градежен фонд и вкупна физичка суптаструктура 
................................................................................................................... M = 1:1000
6. Инвертаризација и снимање на изградена комунална инфраструктура    
.....................................................................................................................M=1:1000

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ

1.Вид на план, назив на подрачјето на планскиот опфат 
2. Географска и геодетска местоположба со граница на планскиот опфат 
3. Извод од Генерален Урбанистички План 
4. Планска програма 
5. Поделба и нумерација на опфати 
6. Општо и образложение на планските решенија за изградба  
7. Инфраструктура  
   7.1 Сообраќај
 7.2 Нивелационо решение
 7.3. Хидртехничка инфраструктура 
 7.4. Фекална канализацја
 7.5. Електро-енгергетска и ПТТ инсталации
8. Економско образложни на начинот, обемот и динамиката на финансирање реализација на 
планските решенија   
9. Мерки за заштита  

НУМЕРИЧКИ ДЕЛ  УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДБА  
ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДБА   

ГРАФИЧКИ ДЕЛ

1.План на намена на земјиштето и градбите .......................................... M=1:1000
2.Регулационен план и план на површини за градење ...........................M=1:1000
3.План на парцелација ...............................................................................M=1:1000
4.Сообраќаен и нивелациски план  ...........................................................M=1:1000
5.Инфраструктурен план  ...........................................................................M=1:1000
6.Синтезен план  .........................................................................................M=1:1000
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Член 4
Детален урбанистички план за населба “Кисела Вода” МЗ 70, локалитет 4, општина Кисела 

Вода – Скопје, плански период 2011 - 2016, се заверува со печат и потпис на Претседателот на Советот 
на Општина Кисела Вода.

Член 5
 Секторот за урбанизам и просторно планирање при Општина Кисела Вода во рок од 60 дена 
од денот на донесувњето на оваа Одлука ќе обезбеди комплетна документација за остварување на 
планскиот документ.

                         Член 6
Деталниот урбанистички план со сите негови делови се чува, следи и за негова реализација се 

грижи Секторот за урбанизам и просторно планирање при Општина Кисела Вода.

            
                                                                              Член 7

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во ,,Службен гласник на 
Општина Кисела Вода,,.

                       Број 07-2718/1                                                           ПРЕТСЕДАТЕЛ
              27 април  2012 година                                      на Совет на Општина Кисела Вода
                          С к о п ј е                                                                      Звонко Спасовски с.р.
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  Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на  
Република Македонија,, бр.5/2002) и член 57 став  1 алинеа 3 од Статутот на Општина Кисела 
Вода (,,Службен гласник на Град Скопје,, бр. 8/05 и “Службен гласник на општина Кисела 
Вода” бр. 13/06), Градоначалникот на Општина Кисела Вода, донесе

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

за објавување Одлука за утврдување на Нацрт план
за ДУП ,,Цветан Димов II,, дел 1-2 блок 15, 20 и 21

Општина Кисела Вода

1. Се објавува  Одлуката за утврдување на Нацрт план за ДУП ,,Цветан Димов II,, дел 
1-2 блок 15, 20 и 21 Општина Кисела Вода, донесена  на  седницата на Советот на општина 
Кисела Вода одржана на 27.04.2012 година.

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

                    Број 08-2955/2                               ГРАДОНАЧАЛНИК
                30.04.2012  година                      на Општина Кисела Вода
                        С к о п ј е                            Марјан Ѓорчев  с.р.      
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Врз основа на член 22 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ 
бр.5/02), член 34 од Статутот на Општина Кисела Вода (Службен гласник на Град Скопје бр.8/05 и 
Службен гласник на Општина Кисела Вода бр.13/2006), член 11, член 17 став 6, член 24 став 2 и член 
26 став 4 од Законот за просторно и урбаннистичко планирање (Сл.весник на РМ бр.51/2005, 137/007, 
91/2009, 124/2010, 18/11, 53/11, 60/11), Советот на Општина Кисела Вода на Четириесет и четвртата 
пленарна седница одржана на 27 април 2012 година,  донесе   

О Д Л У К А

за утврдување на Нацрт план за ДУП ,,Цветан Димов II,, дел 1-2
блок 15, 20 и 21

Општина Кисела Вода

Член 1

Со оваа Одлука се врши за утврдување на Нацрт план за ДУП за населба Цветан Димов II, дел 
1-2 блок 15, 20 и 21, Општина Кисела Вода – Скопје, плански период 2012-2017.

               Член 2

Планскиот опфат третиран во овој ДУП , со својата местоположба припаѓа на Општина Кисела 
Вода.
Границите на планскиот опфат се следните: 
 Граници на планскиот опфат се:

 северозапад – дел на ул. “Томе Тошиќ” 
 запад – дел на ул. “Иван Козаров” 
 североисток - дел на ул. “Сава Ковачевиќ”
 југоисток -дел на ул. “Божидар Аџија”
 југозапад - дел на ул. “Димо Хаџи Димов”

Површина на планскиот опфат е 4,80 ха. 

Наменски зони по ГУП на град Скопје во граници на планскиот опфат се следните:
 102 – заеднички станбени објекти

 103 – семејни куќи со градини

 231 –здравство

 921 – угостителски и туристички објект

 КК – комерцијален коридор
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Член 3

Нацртот на Деталниот урбаnистички план содржи: 

СОДРЖИНА

ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА

1.ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ

1.  ГЕОГРАФСКО И ГЕОДЕТСКО ОДРЕДУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ
2.  ИСТОРИЈАТ НА ПЛАНИРАЊЕ
3.  ПРИРОДНИ ЧИНИТЕЛИ
4.  СОЗДАДЕНИ ВРЕДНОСТИ
5.  ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА НА ГРАДЕЖЕН ФОНД
6.  ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА НА ПОСТОЈНИ СПОМЕНИЧНИ ЦЕЛИНИ
7.  ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА НА КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА
8.  ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА НА БЕСПРАВНО ИЗГРАДЕНИ ГРАДБИ
9.  АНАЛИЗА НА СТЕПЕН НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ВАЖЕЧКИОТ  УРБАНИСТИЧКИ      ПЛАН
10. АНАЛИЗА НА МОЖНОСТИ ЗА ПРОСТОРЕН РАЗВОЈ
11. ИЗВОД ОД ПЛАН ОД ПОВИСОКО НИВО

2.ГРАФИЧКИ ДЕЛ

1.ИЗВОД ОД ГУП 
2.ИЗВОД ОД ДУП
3.АЖУРИРАНА ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА
4. ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА И СНИМКА НА БЕСПРАВНО ИЗГРАДЕНИ ГРАДБИ  
5. НАМЕНА НА ЗЕМЈИШТЕ И ГРАДБИ
6. КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1.ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ

1.  ВИД НА ПЛАН, НАЗИВ НА ПОДРАЧЈЕ И ПЛАНСКИ ПЕРИОД
2.  ГЕОГРАФСКА И ГЕОДЕТСКА МЕСТОПОЛОЖБА
3.  ИЗВОД ОД ПЛАН
4.  ПЛАНСКА ПРОГРАМА
5.  ОПИС И ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПЛАНСКИОТ КОНЦЕПТ
6.  ОПИС И ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПЛАНСКОТО РЕШЕНИЕ
7.  ЕКОНОМСКО ОБРАЗЛОЖЕНИЕ
8.  ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДБА
9.  ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДБА
10.НУМЕРИЧКИ ДЕЛ
11.МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА

2.ГРАФИЧКИ ДЕЛ

1.НАМЕНА НА ЗЕМЈИШТЕ И ГРАДБИ, РЕГУЛАЦИОНЕН ПЛАН, 
   ПЛАН НА ПОВРШИНИ ЗА ГРАДЕЊЕ
2. СООБРАЌАЕН И НИВЕЛМАНСКИ ПЛАН
3. ХИДРОТЕХНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА
4.ЕЛЕКТРО-ЕНЕРГЕТСКА, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИСКА, ТОПЛИФИКАЦИСКА    ИНФРАСТРУКТУРА
5.СИНТЕЗЕН ПЛАН
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Член 4

Се задолжува Секторот за урбанизам и планирање на просторот да ја подготви постапкта 
за спроведување за јавна презентација и јавна анкета.

Член 5

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

                       Број 07-2718/2                                                            ПРЕТСЕДАТЕЛ
                27 април  2012 година                                        на Совет на Општина Кисела Вода
                          С к о п ј е                                                                        Звонко Спасовски  с.р.
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 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (,,Службен 
весник на  Република Македонија,, бр.5/2002) и член 57 став  1 алинеа 3 од Статутот на 
Општина Кисела Вода (,,Службен гласник на Град Скопје,, бр. 8/05 и “Службен гласник на 
општина Кисела Вода” бр. 13/06), Градоначалникот на Општина Кисела Вода, донесе

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

за објавување Програма за измена и дополнување на
Програмата-Ј Комунални дејности на Општина Кисела Вода

за 2012 Подпрограма ЈИО - Изградба на системи
за одведување на отпадни води

 

1. Се објавува  Програмата за измена и дополнување на Програмата-Ј Комунални дејности 
на Општина Кисела Вода за 2012 Подпрограма ЈИО - Изградба на системи за одведување 
на отпадни води, донесена  на  седницата на Советот на општина Кисела Вода одржана на 
27.04.2012 година.

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

                         Број 08-2955/3                                ГРАДОНАЧАЛНИК
                     30.04.2012  година                      на Општина Кисела Вода
                            С к о п ј е                 Марјан Ѓорчев  с.р.      
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 Врз основа на член 22  став 1 точка 1 и точка 4 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник 
на РМ бр.5/02), член 15 став 1 точка 1 алинеја 6 и точка 4 од Законот за град Скопје (Сл.весник на 
РМ бр.55/04), член 84 став 3 од Законот за градежно земјиште (Сл.весник на РМ бр.17/11 и 53/11)  
и член 16 став 1 точка 1 алинеја 6 и точка 4, а во врска со член 34 точка 7 од Статутот на Општина 
Кисела Вода (,,Службен гласник на Град Скопје,, бр.8/05 и ,,Службен гласник на Општина Кисела 
Вода, бр.13/06), Советот на Општина Кисела Вода на Четириесет и четвртата пленарна седница 
одржана на 27 април 2012 година, донесе

 
П Р О Г Р А М А 

за измена и дополнување на Програмата-Ј Комунални дејности 
на Општина Кисела Вода за 2012

Подпрограма ЈИО - Изградба на системи за одведување на отпадни води

Член 1

Во точка 3.Трошоци за реализација на Подпрограмата ЈИ0 категорија 48, ставка 482, подставка 
482920 Изградба на други објекти се зголемува за средства во висина 18.000.000,00 ден. Oд кои 
15.000.000 ден. се средствата позајмица од Влада на Р.Македонија, а 3.000.000,00 денари се 
средства од Буџетот на Општина Кисела Вода за изградба на препумпна станица за фекални води-
Драчево

Член 2

 Реализацијата на Програмата ја врши Градоначалникот на Општина Кисела Вода преку 
Секторот за комунални работи, инфраструктура, сообраќај и заштита на животна средина. 

Член 3

           Програмата за дополнување на Програмата-Ј Комунални дејности влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во “Службен гласник на општина Кисела Вода”.

                        Број 07-2718/3                                                        ПРЕТСЕДАТЕЛ
               27 април  2012 година                                     на Совет на Општина Кисела Вода
                           С к о п ј е                                                                   Звонко Спасовски  с.р.
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 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (,,Службен 
весник на  Република Македонија,, бр.5/2002) и член 57 став  1 алинеа 3 од Статутот на 
Општина Кисела Вода (,,Службен гласник на Град Скопје,, бр. 8/05 и “Службен гласник на 
општина Кисела Вода” бр. 13/06), Градоначалникот на Општина Кисела Вода, донесе

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

за објавување Одлука за организацијата, делокругот
и начинот на извршување на задачите на 

општинската администрација на Општина Кисела Вода
 

1. Се објавува  Одлуката за организацијата, делокругот и начинот на извршување на 
задачите на  општинската администрација на Општина Кисела Вода, донесена  на  седницата 
на Советот на општина Кисела Вода одржана на 27.04.2012 година.

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

                   Број 08-2955/4                               ГРАДОНАЧАЛНИК
               30.04.2012  година                      на Општина Кисела Вода
                       С к о п ј е                           Марјан Ѓорчев  с.р.      
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Врз основа на член 57 став 4 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на Р.М. бр. 05/02), и 
член 34 точка 17 од Статутот на Општина Кисела Вода (“Службен гласник на Град Скопје” бр.08/05 и “Службен 
гласник на Општина Кисела Вода” бр.13/06),  Советот на Општина Кисела Вода на Четириесет и четвртата 
пленарна седница одржана на 27 април  2012  година, донесе
 

О   Д   Л   У   К   А
за организацијата, делокругот и начинот на извршување на задачите

на општинската администрација на Општина Кисела Вода

I  ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

 Со оваа Одлука се утврдува организацијата, видовите на организационите единици  на општинската 
администрација, условите за нивно образување и раководењето со нив, делокругот и начинот на извршување 
на задачите на општинската администрација на Општина Кисела Вода (во натамошен текст: Општинска  
администрација).

Член 2

Општинската администрација работите ги извршува согласно Законот за локалната самоуправа, други 
закони, Статутот на Oпштината и актите на Советот и Градоначалникот на Oпштината. 

Член 3

Внатрешната организација на општинската администрација на општината се утврдува во зависност од 
надлежностите на општината утврдени со закон, групирањето на работите и задачите според видот, обемот, 
сложеноста, нивната меѓусебна сродност и поврзаност, како и други услови потребни за утврдувањето на 
внатрешната организација.

Член 4

Општинската администрација ги врши следните работи:

1. Ги подготвува актите за Советот и Градоначалникот;
 2. Ги подготвува седниците на Советот, како и седниците на неговите постојани и  повремени комисии;

3. Врши стручни работи за Советот и за Градоначалникот;
4. Го организира и спроведува финансиското работење на општината;
5. Ја следи проблематиката во областите од надлежност на општината, врши анализа на состојбата и 

дава иницијатива и предлози за нивно решавање;
6. Доставува информации и податоци во врска со активностите на општината на барање на надлежните 

органи или врз основа на закон;
7. Ракува со документи на општината и ги чува се до нивното уништување, односно предавање во 

Државниот архив на Република Македонија; и
8. Врши и други работи што ќе ги определи Советот и Градоначалникот.
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Член 5

 Работата на општинската администрација се организира во сектори и одделенија.
Органограмот е составен дел на оваа Одлука.

Член 6

Секторот се формира заради обединување на повеќе меѓусебно поврзани функции од надлежност на 
општината, како и заради организирање, следење и координирање на работите од надлежност на одделенијата 
во неговиот состав и унапредување на нивната меѓусебна соработка.
            

Член 7

 Одделение се формира заради непосредно извршување на: нормативно-правни работи, управување 
со човечки ресурси,стручно-аналитички, управни, управни-надзорни, информативно-документарни, 
информативно-комуникациски, оперативни, инвестициски, информатичко-технолошки, стручно-
административни, како и други работи.   

II. ВИДОВИ НА ОРГАНИЗАЦИОНИ ЕДИНИЦИ

Член 8

Општинската администрација се организира во следните сектори и одделенија:

1.  Сектор за поддршка  на Градоначалникот 

а) Одделение за координација на активности  на Градоначалникот;
б)  Одделение за општи работи;
в)  Одделение за развој на информациско – интегративниот систем на Општината;
г) Одделение за архивско работење;

2. Сектор за поддршка на работа на Советот на Општината 

а) Одделение за организација на општа (пленарна) седница на Советот и работа на телата на Советот;
б) Одделение за реализација на општа (пленарна) седница на Советот и работа на телата на Советот;

3. Сектор за урбанизам и просторно планирање

а) Одделение за планирање на просторот;
б) Одделение за изводи , одобренија за градење и употребни дозволи ; 
в) Одделение за управување со градежно земјиште и јавно наддавање;
г) Одделение за регулирање на бесправно изградени објекти ;

4. Сектор за комунални работи, инфраструктура, сообраќај и заштита на животна средина

а) Одделение за комунални работи , инфраструктура и сообраќај ;
б) Одделение за заштита на животна средина;
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5. Сектор за јавни набавки 

а) Oдделение за планирање и спроведување на планот за јавни набавки;
б) Одделение за администрирање на јавни набавки;

6. Сектор за финансиски прашања

а) Одделение за  буџетска координација;
б) Одделение за буџетска контрола;
в) Одделение за сметководство и плаќања;   
г) Одделение за даноци, такси, надоместоци и за  други приходи на општината;
        
7. Сектор за образование, предучилишно воспитување, култура и  спорт  

а) Одделение за образование;
б) Одделение за предучилишно воспитување ;
в) Одделение за култура;
г) Одделение за спорт;

 8. Сектор за нормативно-правни работи

а) Одделение за правни работи;
б) Одделение за имот и за имотно-правни работи;

9. Сектор за месна самоуправа и соработка со  невладини организации
    
а)  Одделение за месна самоуправа;
б) Одделение за соработка со невладини организации;

10.  Сектор за внатрешна ревизија 

а) Одделение за ревизија на усогласеност (регуларност);
б)Одделение за вршење на ревизија на законитоста на работата;

11. Сектор за управување со човечки ресурси и обуки 

а) Одделение за управување со човечки ресурси ;
б) Одделение за обуки;

12. Сектор за инспекциски работи 

а) Одделението за урбанистичка, градежна, патна, сообраќајна, заштита на животната средина  и комунална  
инспекција; 
б)  Одделение за даночна инспекција;
в)  Одделение  за вршење надзор на други работи од надлежност на општината

13. Сектор за локален економски развој

а) Одделение за аналитика и планирање на локален економски развој;
б) Одделение за поддршка на малите и средните претпријатија и претприемништво;
в) Одделение за енергија, енергетска ефикасност и обновливи извори на енергија;
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III.  ДЕЛОКРУГ И НАЧИН НА ИЗВРШУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ ЗАДАЧИ

                                                                                                 Член 9        
 
1. СЕКТОРОТ ЗА ПОДДРШКА НА ГРАДОНАЧАЛНИК ги извршува надлежностите кои се однесуваат на: 

протоколарни работи за потребите на Градоначалникот, организирање на состаноци и средби на 
Градоначалникот со внатрешни и со надворешни лица, вршење на  технички работи за потребите на 
Градоначалникот , грижа за обезбедувањето и хигиената на Општината, организирање на користењето на 
возниот парк на општината, предлагање и реализирање на  стратегија за воведување информациски систем 
во општината; организирање, одржување и унапредување на информацискиот систем на општината; 
предлагање и реализирање на стратегијата за безбедност на информациите во информацискиот систем 
на општината; организирање обука за вработените во општинската администрација за примена на 
информациско-комуникациската технологија; отварање, заштитување и полнење на веб страната на 
општината;  предлагање на информациски проекти што би учествувале на конкурси на домашни и на 
странски донатори; следење на искуствата и напредокот на информациските технологии и применување 
во општинскиот информациски систем;  прием, архивирање, експедитирање и чување на општинската 
документација и други работи што ќе бидат утврдени во делокругот на надлежности согласно законите и 
другите прописи.

Работите во овој Сектор се вршат во четири одделенија и тоа:

а) Одделението за координација на активности на Градоначалникот ги извршува надлежностите кои се 
однесуваат на:

- координирање на активностите на Градоначалникот;
- организирање состаноци и средби на Градоначалникот со внатрешни и со надворешни лица;
- вршење на  технички работи за потребите на Градоначалникот;
- примање, архивирање, чување и експедитирање на документацијата за потребите на Градоначалникот;
- вршење на  протоколарни работи; и 
- други работи што ќе му бидат доверени во надлежност согласно законите и другите прописи;

б) Одделението за општи работи ги извршува надлежностите кои се однесуваат на:

- изготвување на документација за потребите на одделението;
-  обезбедување на деловните објекти на општината;
- грижење за возниот парк на општината;
- грижење за превозот на општинската администрација;
- курирски работи; 
- одржување на хигиената во деловните објекти на општината;
- угостителски работи за потребите на органите на општината и на општинската администрација;
- печатење и фотокопирање на материјали;
- поправки и одржување на деловните објекти на општината; и
- други работи што ќе му бидат доверени во надлежност согласно законите и другите прописи.

в) Одделението за развој на информациско – интегративниот систем на општината ги извршува надлежностите 
кои се однесуваат на:
 

- предлагање и реализирање на стратегија за воведување информациски систем во општината;
- организирање, одржување и унапредување на информацискиот систем на општината;
- предлагање и реализирање на стратегија за безбедност на информациите во информацискиот систем 

на општината;
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- организирање обука за вработените во општинската администрација за примена на информациско-
комуникациската технологија;

- отворање, заштитување и  полнење на  веб страната на општината;
- предлагање на  информациски проекти што би учествувале на конкурси на домашни и на странски 

донатори;
- следење на  искуствата и напредокот на информациските технологии и  применување во општинскиот 

информациски систем; и
- други работи што ќе му бидат доверени во надлежност согласно  законите и другите прописи.

г) Одделението за архивско работење ги извршува надлежностите кои се однесуваат на:

- примање, архивирање, експедирање и чување на општинската документација, на писмата и на 
општинските пратки;

- следење на прописите од областа на канцелариското и архивското работење;
- водење на книга за архивски знаци и книги за архивска евиденција;
- периодично архивирање на општинската документација според законскиот рок за нејзино чување во 

архивата на општината;
- во законски рок врши трансфер на документите што се чуваат во Државниот архив на Република 

Македонија; и
- други работи што ќе му бидат  доверени во надлежност согласно законите и другите прописи

Член 10

2. СЕКТОР ЗА ПОДДРШКА НА РАБОТА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНАТА ги извршува надлежностите кои се 
однесуваат на: подготвување на седниците на Советот на општината, изготвување на  материјали за 
потребите на Советот на општината, координира активности околу реализација на заклучоци и донесени 
одлуки и решенија на Советот на општината и  подготвување на  седниците на Советот на општината и 
на неговите комисии; следење и проучување на  законите и другите прописи за локална самоуправа и 
давање сугестии, изготвување концепти и основи (предлог) одлуки и други општи акти со кои се уредуваат 
прашањата од надлежност на Сектор, обезбедува единствени ставови и единствен пристап при третирање 
на исти или слични прашања од надлежност на Секторот, и други работи што ќе бидат утврдени во делокругот 
на надлежности согласно законите и другите прописи. 

Работите во овој Сектор се вршат во две одделенија и тоа:

а) Одделението за организација на општа (пленарна) седница на Советот и работа на телата на Советот ги 
извршува надлежностите кои се однесувата на:

- подготвување на  седниците на Советот на општината; 
- изготвување на материјалите за потребите на Советот на општината; 
- организирање на седниците на Советот на општината;
- изготвување записници од работата на комисиите на Советот на општината, 
- организирањето на работата на комисиите на Советот на општината;
- следење и проучување на законите и другите прописи за локална самоуправа и давање на сугестии,  

изготвување на  концепти и основи (предлог) одлуки и други општи акти со кои се уредуваат прашањата 
од надлежност на Сектор;

- обезбедува единствени ставови и единствен пристап при третирање на исти или слични прашања од 
надлежност на Секторот и 

- други работи што ќе му бидат доверени во надлежност согласно законите и другите прописи.

б) Одделението за реализација на општа (пленарна) седница на Советот и работа на телата на Советот ги 
извршува надлежностите кои се однесуваат на:
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- учество во реализирање на седниците на Советот на општината;
- координирање на активностите околу реализација на заклучоците и донесените одлуки и решенија на 

Советот на општината;
- помагање во работата на работните тела на Советот;
- изготвување на записници од седниците на Советот на општината;
- други работи што ќе му бидат доверени во надлежност согласно законите и другите прописи.

Член 11

3. СЕКТОРОТ ЗА УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ ги извршува надлежностите кои се однесуваат на: 
постапка за донесување на просторниот план на Републиката и просторните планови за регионот Скопје 
и околу постапките за донесување и спроведување на ГУП Скопје, работи поврзани со постапките за 
донесување на детални урбанистички планови , урбанистички планови за села во Општина Кисела Вода, 
урбанистички планови вон населени места во општината, локална урбанистичка планска документација 
и архитектонско урбанистички проекти, работи што се  поврзани со урбаното и руралното планирање 
во општината, уредувањето на градежното земјиште, уредувањето на просторот, издавањето изводи од 
детални урбанистички планови, издавање на урбанистички планови за село, урбанистички планови вон 
населени места и изводи од локална урбанистичка планска документација, одобренија за градење на 
објекти од локално значење, издавањето одобренија за поставување времени објекти и урбана опрема и 
работи поврзани со техничкиот преглед на објектите, и други акти поврзани со употребата, одржувањето 
и отстранувањето на градежните објекти, издавање на одобренија за градење на објекти од надлежност 
на Општината, издавање на одобренија за употреба, работи и задачи од областа на јавното наддавање  и 
управување со градежно земјиште во сопственост на Р.Македонија на подрачје на Општина Кисела Вода, 
извршување на работи и задачи од областа на бесправно изградените објекти, и други работи што ќе бидат 
утвдени во делокругот на надлежности согласно законите и другите прописи.

Работите во овој сектор се вршат во четири одделенија и тоа:

а) Одделението за планирање на просторот ги извршува надлежностите кои се однесуваат на:
- предлагање и  реализирање на програмата за уредување на просторот во општината;
- давање на предлози и мислења во врска со постапката за донесување на просторниот и на генералниот 

урбанистички план на градот Скопје;
- иницијативи и предлози за донесување и за менување на деталните урбанистички планови на градот 

Скопје и на општината;
- следење и спроведување на  постапката за донесување на нови  урбанистички планови, урбанистички 

планови вон населено место  и урбанистички планови за села во општината;
- спроведување урбанистички планови и проекти;
- работи што се поврзани со урбаното и руралното планирање во општината;
- подготвување на информациска и документациска основа за изработка, донесување или за менување 

на деталните урбанистички планови во општината;
- предлагање и утврдување на стандарди за поставување времени објекти, мебел и урбана опрема на 

подрачјето на општината;
- подготвување согласности за поставување времени објекти, мебел и урбана опрема на подрачјето на 

општината;
- подготвување акти, стручно-аналитички и други материјали од областа на урбанизмот и на просторното 

планирање; и
- други работи што ќе му бидат доверени во надлежност согласно законите и другите прописи.

б) Одделението за изводи, одобренија за градење и употребни дозволи ги извршува надлежностите кои се 
однесуваат на: 
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- изготвување и издавање извод од планска документација;
- издавање одобренија за градење на објекти од локално значење;
- изготвување и издавање одобренија за употреба на објекти од локално значење;
- изготвување и издавање одобренија за адаптација на објекти од локално значење;
- изготвување и издавање одобренија за пренамена на објекти од локално значење;
- изготвување и издавање на  протоколи;
- утврдува правосилност на издадените управни акти; и  
- други работи што ќе му бидат доверени во надлежност согласно законите и другите прописи.

в) Одделението за управување со градежно земјиште и јавно наддавање ги извршува надлежностите кои се 
однесуваат на:

- изготвување предлог програма за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во 
сопственост на РМ кое се наоѓа на  подрачјето на Општина Кисела Вода што ја донесува Советот на 
Општина Кисела Вода;

- подготвување договори и целокупна документација потребна за спроведување на постапка за отуѓување, 
давање под  долготраен и краткотраен закуп со непосредна спогодба на градежно земјиште кое се наоѓа 
на подрачјето на Општина Кисела Вода;

- подготвување на документацијата за размена на градежно земјиште кое се наѓа на подрачјето на 
Општина Кисела Вода;

- прибирање на докази во постапката за управувањето со градежното земјиште во сопственост на 
Р.Македонија, а кое се наоѓа на подрачјето на Општина Кисела Вода;

- прибирање на докази во постапката за изнаоѓање на чисти локации, за продажба на градежно земјиште 
во соственост на Р.Македонија кое се наоѓа на подрачјето на Општина Кисела Вода по пат на јавно 
наддавање;

- изготвување на договори за отуѓување на градежно земјиште во сопственост на Р.Македонија, а се наоѓа 
на подрачјето на Општина Кисела Вода, за давање под закуп и со непосредна спогодба;

- подготовка на документацијата за спроведување на постапката за јавно наддавање на градежно 
земјиште сопственост на Р.Македонија  кое се наоѓа на подрачјето на Општина Кисела Вода;

- подготвување на информации за  секоја спроведена постапка отуѓување на градежно земјиште 
сопственост на Р.Македонија на подрачје на Општина Кисела Вода по пат на јавно наддавање;

- редовно ажурирање на базите на податоци за предметите за кои е задолжено;
- учество во постапката и изготвување на записници за воведување во владение; 
- учество во постапка за солемнизација; и
- други работи  доверени во надлежност согласно законите и други прописи.

г) Одделението за регулирање на бесправно изградени објекти, ги извршува надлежностите кои се однесуваат 
на:

- подготвување на програма за вклопување на бесправно изградените објекти;
- прибирање на докази во постапката за бесправно изградени објекти;
- изготвување на договори за надоместок за утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти;
- подготвување и учество во подготовка на документацијата за спроведување на постапка за регулирање 

на правен статус на бесправно изградени објекти;
- подготвување на документација за вклопување на бесправно изградените објекти;
- подготвување на информација на спроведените постапки за бесправно изградени објекти;
- редовно ажурирање на базите на податоци за предметите;
- изготвување на  урбанистички согласности, пресметки и Решенија за утврдување на правен статус на 

бесправен објект; и
- други работи што ќе му бидат  доверени во надлежност согласно законите и другите прописи.
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Член 12

4. СЕКТОР ЗА КОМУНАЛНИ РАБОТИ, ИНФРАСТРУКТУРА, СООБРАЌАЈ И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА 
ги извршува надлежностите кои се однесуваат на: изградба на инфраструктурни и капитални објекти, 
реализирање на програмата за уредување на градежно земјиште на општината; реализирање на програмата 
за изградба на инфраструктурни и капитални објекти; работи во врска со водата за пиење, технолошката 
вода и со отпадната вода, јавното осветлување, одржувањето на јавната чистота, управувањето со отпадот, 
организирањето на јавниот локален превоз на патници, одржувањето на гробиштата, работи во врска со 
изградба, одржување, реконструкција и заштита на локални патишта и на други инфраструктурни објекти, 
регулирање на режимот на сообраќајот и одржување на уличната сообраќајна сигнализација, одржување на 
зеленилото на јавните површини, одржување и користење на јавните пазари, дезинфекција, дезинсекција 
и дератизација, изградба, одржување и користење на јавни паркиралишта, одржување и користење на 
паркови, снабдување на корисниците со природен гас и со топлинска енергија, изградба , одржување и 
реконструкција на водоснабдителни објекти, канализациона мрежа (атмосферска и фекална), топловодна 
мрежа, електрична мрежа, пешачки и трим патеки, детски и спортски игралишта, регулација на речните 
корита, заштита и спречување на загадување на вода, воздух, земјиште и природа на подрачјето на 
општината и грижење за нивно извршување, издавање на одобренија за елаборати за заштита на животна 
средина и други работи што ќе бидат утврдени во делокругот на надлежности согласно законите и другите 
прописи.

 
Работите во овој сектор се вршат во две одделенија и тоа:
 
а) Одделението за комунални работи, инфраструктура и сообраќај, ги извршува надлежностите кои се 
однесуваат на:

- реализирање на  програмата за уредување на градежно земјиште на општината;
- реализирање на програмата за изградба на инфраструктурни и капитални објекти;
- следење и реализирање на состојбата во областа на уредување на градежно земјиште на општината;
- подготвување  предлог на среднорочна и долгорочна програма и стратегија за развој на водоснабдувањето, 

испораката на технолошката вода, како и одведување и пречистување на отпадните води во општината 
и следење на нејзиното реализирање, како и  предлагање мерки за нивно уредување;

- изградба и реконструкција на водоводна и канализациона мрежа, како и регулација и одржување на 
речните корита и регулационите канали на подрачјето на општината и предлагање на  мерки за нејзино 
подобрување;

- следење и анализирање на состојбата во областа на комуналната хигиена, изградба, реконструкција 
и користење на паркови зеленило и гробишта на подрачјето на општината,  како и одржување и 
реконструкција на детски и спортски игралишта, поставување на урбана опрема, информативни табли и 
друго,како и предлагање програма и мерки за нивно унапредување;

- организирање дезинфекција, дезинсекција и дератизација на подрачјето на општината;
- предлагање на мерки и програми за развој на сообраќајот на подрачјето на општината, мерки за 

регулирање на режимот на сообраќајот во општината, и изградба и одржување на улична сообраќајна 
сигнализација;

- предлагање на мерки за изградба и одржување на јавни паркиралишта;
- работи сврзани со изградба , реконструкција и одржување на јавното осветлување на сервисните и 

станбени улици;
- предлагање на мерки за изградба , реконструкција и одржување на локалните патишта, пешачки и трим 

патеки;
- предлагање на мерки за изградба и одржување на пазарите на подрачјето на општината; и
- други работи што ќе му бидат  доверени во надлежност согласно законите и другите прописи.
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б) Одделението за заштита на животна средина  ги извршува надлежностите кои се однесуваат на:

- изготвување програма за заштита на животната средина;
- предлагање Годишна програма за управување, собирање, транспортирање и постапување со комунален 

цврст отпад;
- организирање и учество во актвностите поврзани со денови за одбележување и промовирање на 

екологија и друго;
- подготвување на  програма за намалување на загадувањето на животната средина на подрачјето на 

општината; 
- предлагање на мерки за следење на квалитетот, заштита и  спречување од загадување на водата, воздухот, 

земјиштето и на природата на подрачјето на општината, како и грижење и  за нивно извршување; 
- давање предлози за прогласување на заштитено подрачје и за управување со него;
- предлагање мерки за заштита од бучавата и од нејонизирачко зрачење и  грижење за нивно извршување;
- предлагање на проекти за заштита на животната средина што ќе се поддржат со средства на донатори; 
- други работи што ќе му бидат  доверени во надлежност согласно законите и другите прописи.

Член 13

5. СЕКТОР ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ги извршува надлежностите кои се однесуваат на: организирање и  спроведување 
на постапката за јавни набавки за потребите на општината, подготвување на годишен план за јавни набавки 
во законски предвидениот рок по видови на стоки, услуги и работи;  подготвување на  одлуки за потреба од 
јавни набавки;  подготвување и објавување на огласи за јавни набавки; подготвување на документацијата за 
јавни набавки во соработка со надлежните Сектори и Одделенија на општинската администрација; водење 
на регистер на постапките за јавни набавки и доставување на податоците до Бирото за јавни набавки; давање 
на стручна и техничка помош на Комисијата за јавни набавки; подготвување на предлог-одлука за (не)избор 
на најповолен понудувач или за поништување на повикот за јавни набавки; подготвување на известување 
за избор на најповолен понудувач и  доставување до сите учесници во јавниот повик;  подготвување 
на  извештаи за спроведувањето на јавните набавки;  следење на  законските и подзаконските прописи 
од областа на јавни набавки и грижење за нивна примена, и други работи што ќе му бидат утврдени во 
делокругот на надлежности согласно законите и другите прописи.
 

Работите во овој сектор се вршат во две одделенија и тоа:

а) Одделението за планирање и спроведување на планот за јавни набавки ги извршува надлежностите кои се 
однесуваат на:

- подготвување на годишен план за јавни набавки во законски предвидениот рок по видови на стоки, 
услуги и работи;  

- подготвување на одлуки за потреба од јавни набавки;  
- организирање и спроведување на постапката за јавни набавки за потребите на општината;
- подготвување и објавување на  огласи за јавни набавки;
- подготвување на предлог-одлука за (не)избор на најповолен понудувач или за поништување на повикот 

за јавни набавки;
- подготвување на  известувањето за избор на најповолен понудувач и го доставува до сите учесници во 

јавниот повик; 
- давање на  стручна и техничка помош на Комисијата за јавни набавки, и контролирање на постапките за 

јавни набавки; и  
- други работи што ќе му бидат  доверени во надлежност согласно законите и другите прописи.
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б) Одделението за администрирање на јавни набавки ги извршува надлежностите кои се однесуваат на:

- подготвување на документацијата за јавни набавки во соработка со сектори и одделенија на општинската 
администрација;

- водење на регистер на постапките за јавни набавки и доставување на податоците до Бирото за јавни 
набавки; 

- подготвување на извештаи за спроведувањето на јавните набавки; 
- следење на законските и подзаконските прописи од областа на јавни набавки и  грижење за нивната 

примена; и  
- други работи што ќе му бидат  доверени во надлежност согласно законите и другите прописи.

Член 14

6. СЕКТОРОТ ЗА ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА ги извршува надлежностите кои се однесуваат на : следење и примена 
на законите и подзаконските акти од областа на буџетското и материјално-финансиското работење; управување, 
следење и контрола на состојбата и движењето на средствата и изворите на средствата на субјектот утврдени 
со буџетот; подготвување, извршување и известување за извршувањето на буџетот за субјектот; контрола на 
подготвувањето и извршувањето на буџетот со изменување и дополнување на буџетот согласно програмите 
за работа на субјектот; спроведување на ex-ante и ex-post финансиска контрола; изготвување на финансиски 
план за извршување на буџетот (месечен,квартален и годишен) за субјектот, органите во состав и единките 
корисници на субјектот; следењето на остварувањето на приходите и извршувањето на трошоците на субјектот; 
сметководствено евидентирање за извршувањето на буџетот; подготвување на годишна сметка; подготвување 
на годишен финансиски извештај; подготвување, примање, ликвидирање и контрола на сметководствена 
документација; пресметување и исплата на платите на вработените во субјектот; извршување на утврдената 
политика во областа на утврдувањето и наплатата на даноците, таксите и другите надоместоци и други работи 
што ќе бидат утврдени во делокругот на недлежности согласно законите и другите прописи.

Работите во овој сектор се вршат во четири  одделенија и тоа:
а) Одделението за буџетска координација ги извршува надлежностите кои се однесуваат на:

- подготвување на буџетот на Општина и негово изменување и дополнување;

- следење на извршувањето на буџетот на Општината;

- изготвување на информации и извештаи за извршувањето на буџетот на Општината;

- следење и примена на законската регулатива од областа на буџетското работење;

- изготвување на годишни, квартални и месечни финансиски планови за буџетот на Општината и 
неговите органи;

- давање на мислења по предлог на актите што ги изготвуваат другите организациони единици 
во Општината и предлог актите на другите субјекти кои имаат или можат да имаат финансиски 
импликации за буџетот на Општината;

- подготвување на извештаи за реализирани програми, проекти и договори;

- подготвување на извештај за активностите за воспоставување и развој на финансиското 
управување и контрола;

- математичка, формална и контрола на регуларноста на сметководствената документација пред да 
се изврши плаќањето врз основа на изготвени листи за проверка;

- целокупна контрола на сметководствената документација после извршувањето на плаќањето; и

- други работи што ќе му бидат  доверени во надлежност согласно законите и другите прописи.
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  б) Одделението за буџетска контрола ги извршува надлежностите кои се однесуваат на: 

- следење и примена на законската регулатива од областа на финансиската контрола;

- контролирање на извршувањето на буџетот;

- контролирање на извршувањето на утврдените политики и оперативно управување (надзор над 
целокупниот процес за финансиското управување и контрола);

- контрола на следење на реализацијата на договорите за јавни набавки и спроведува ех ante и ex  
post финансиска контрола;

- вршење документирана контрола на комплетноста и исправноста на целокупната документација 
(фактури, порачки, испратници, работни налози, приемници и др. и нивна усогласеност со 
Договорот за јавни набавки);

- подготвување на записници и извештаи за извршените контроли;

- проценување на ризик на процесите на финансиското управување и контрола;

- вршење на самопроценки на одделни процеси на системот на финансиско управување и 
контрола, врз основа на извршена проценка на ризик и подготовка на извештај за спроведените 
самопроцеси;

- математичка, формална и контрола на регуларноста на сметководствената документација пред 
да се изврши плаќањето врз основа на изготвени листи за проверки;  

- целокупна контрола на сметководствената документација после извршувањето на плаќањето; и

- други работи што ќе му бидат  доверени во надлежност согласно законите и другите прописи.
     
в) Одделението за сметководство и плаќања ги извршува надлежностите кои се однесуваат на:

- следење и примена на законската регулатива од областа на сметководството, материјално и финансиско 
работење;

- секојдневно водење на благајнички работи и трезор;
- пресметка и исплата на платите на вработените;
- подготвување на завршна сметка и периодични извештаи за извршувањето на буџетот на субјектот:
- подготвување на основните финансиски извештаи (биланс на состојба, биланс на приходи и расходи, 

консолидиран биланс на капиталниот имот, биланс на задолжување и белешки/образложение кон 
финансиските извештаи;

- сметководствено евидентирање на достасаните обврски и основните средства на субјектот;
- исплата по сметководствената документација;
- подготовка на извештаи за планирани и потрошени средства по ставки; и
- други работи што ќе му бидат  доверени во надлежност согласно законите и другите прописи.

г) Одделението за даноци, такси, надоместоци и за други  приходи на општината ги извршува надлежностите 
кои се однесуваат на:

- извршување на утврдената политика во областа на утврдувањето и наплатата на даноците, таксите и 
другите надоместоци;

- следење и примена на законските прописи и другите општи акти од областа на утврдувањето на изворите 
на приходи на општината и се грижи за нивната примена;

- следење и спроведување на организацијата и ефикасното вршење на работите на утврдување и наплата 
на даноците кои се изворен приход на општината, таксите и надоместоците; 
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- проверување на месечната распределба на даноците, таксите и надоместоците што се наплатени од 
даночната администрација на Градот Скопје, а се приходи на општината;

- изготвување на извештаи  за наплатата и распределувањето на приходите;
- евидентирање во регистрите на недвижен и подвижен имот и редовно врши усогласување на состојбата 

на регистарот на недвижен имот со регистарот кој го води Државниот завод за геодетски работи и за 
навремено доставување на податоците од регистрите до Централниот регистар на РМ и Управата за 
јавни приходи;

- ажурно и ефикасно водење на другите регистри потребни за утврдување и наплата на комуналните и 
други такси;

- организирање на присилната наплата на даноците, таксите и другите надоместоци;
- подготвување на извештаи, анализи и информации за остварувањето на локалните даноци, такси и 

надоместоци, со цел предлагање на соодветни мерки и активности; 
- предлагање на акти за промена (зголемување или намалување) на стапките на локалните даноци во 

законски рамки;
- организирање, координирање и учество или непосредно изготвување на одлуки и други прописи, 

програми, информации и други акти; и 
- други работи што ќе му бидат  доверени во надлежност согласно законите и другите прописи.

Член 15

7. СЕКТОРОТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, ПРЕДУЧИЛИШНО ВОСПИТУВАЊЕ, КУЛТУРА И СПОРТ ги извршува 
надлежностите кои се однесуваат на :  работи во врска со основање, финансирање и администрирање на 
основните училишта и јавните детски градинки на територијата на општината, подготвување на предлози 
за институционална и за финансиска поддршка на културните установи и проекти од значење за општината, 
организирање на културни и спортски приредби и манифестации, предлагање на мерки за поттикнување 
на разни форми за поттикнување на културното творештво, предлагање и спроведување на мерки за 
негување на фолклорот, обичаите, старите занаети и на други културни вредности, предлагање на мерки 
за развој на масовниот спорт и на рекреативните активности, покренување на иницијативи околу изградба 
и одржување на спортски објекти,  контактирање со спортските и културните сојузи и организации на 
подрачјето на општината и други работи што ке бидат утврдени во делокругот на надлежности  согласно 
законите и другите прописи.

  Работите во овој сектор се вршат во четири  одделенија и тоа:
    
а) Одделението за образование ги извршува надлежностите кои се однесуваат на:

- давање на предлози за основање, финансирање и администрирање на основните училишта на 
територијата на општината;

- предлагање на проекти за унапредување на системот на образование во општината што се финансираат 
од донации;

- перманентна анализа на работењето и на проблемите со кои се соочуваат основните училишта;
- предлагање за престанување со работа на некое основно училиште и водење на  соодветната постапка 

врз основа на инспекциските наоди;
- предлагање прекинување на работата на основните училишта за време на вонредни состојби;
- подготвување на предлог на годишна програма за работа на основните училишта;
- анализирање на годишните финансиски планови на основните училишта и давање предлог за нивно 

прифаќање;
- давање мислење во врска со годишните сметки на основните училишта;
- предлагање и спроведување на мерки и активности за поддршка, помош и за унапредување на работата 

на основните училишта; 
- предлагање и спроведување на мерки и активности за подобрување на функционалноста на училишните 

згради и за нивото на опременост на основните училишта;
- изработување на програма за одржување меѓуучилишни натпревари на општинско, градско, државно и 
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на меѓународно ниво; и
- други работи што ќе му бидат  доверени во надлежност согласно законите и другите прописи. 

б) Одделение за предучилишно воспитување ги извршува надлежностите кои се однесуваат на:

- работи во врска со основање, финансирање, одржување и престанок со работа на  детските градинки;
- подготвување на акти  во врска со запишувањето на децата и формирање на групи со помал број на 

деца, 
- предлагање и реализирање на мерки за воспитување на деца од предучилишна возраст; 
- давање на  предлози и помош во остварување на иницијативите за модернизација на детските градинки; и
- други работи што ќе му бидат  доверени во надлежност согласно законите и другите прописи

  в) Одделението за култура ги извршува надлежностите кои се однесуваат на:

- подготвување на програма и предлага и спроведува мерки за институционална и за финансиска 
поддршка на културните установи и проекти од значење за општината;

- подготвување програма и предлагање и спроведување мерки за негување на фолклорот, обичаите, 
старите занаети и на други културни вредности;

- предлагање на проекти за унапредување на системот на културата во општината што се финансираат од 
донации;

- подготвување на програма врз основа на која се организира културни и спортски приредби и 
манифестации на општинско, градско, државно и на меѓународно ниво;

- предлагање на  мерки за поттикнување на разни форми на културното творештво;
- подготвување на  програма за одбележување на настани и на личности од значење за општината;
- предлагање, подигање, чување, заштита и користење на спомен обележја на општината;
- иницира постапка за основање локални музеи и библиотеки;
- воспоставување и одржување на контакти со културните ораганизации и сојузи на подрачјето на 

општината;  и
- други работи што ќе му бидат  доверени во надлежност согласно законите и другите прописи

г) Одделението за спорт ги извршува надлежностите кои се однесуваат на:

- развој и унапредување на училишниот спотски систем;
- предлагање мерки за развој на масовниот спорт и на рекреативните активности во општината;
- организирање на спортски приредби и манифестаци и натпревари на подрачјето на општината;
- подржување на систем на натпревари на општинско ниво и на училишниот систем на натпревари;
- подржување на традиционалните спортски натпревари;
- планирање, оддржување и изградба на современи објекти за спорт и рекреативни зони на масовно 

спортување на подрачјето на општината;
- поддршка и унапредување на спорот и спортските клубови регистрирани на подрачјето на Општина 

Кисела Вода;
- поддржување на општински спортски сојузи, за што согласно законските прописи општината може да 

основа Фондација за развој на спортот на територја на Општина Кисела Вода, предлагање и реализрање 
мерки за креирање, поддршка, унапредување и спроведување на младинското организирање;

- зајакнување на учеството на младите во јавниот живот на лаокално ниво, преку потикнување на 
воолонтерство, младинските активности и младинските работи;

- предлагање на проекти за унапредување на спортот во општината што се финансираат од донации;
- организирање на спортски натпревари на хендикепирани лица и на лица со посебни потреби;
- воспоставување и одржува контакти со спортските сојузи и организации на подрачјето на општината;
- изработување на  програма за одржување спортски натпревари на општинско, градско, државно и на 

меѓународно ниво; и
- други работи што ќе му бидат  доверени во надлежност согласно законите и другите прописи.
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член 16

8.  СЕКТОРОТ ЗА НОРМАТИВНО-ПРАВНИ РАБОТИ ги извршува надлежностите кои се однесуваат на: следење 
на законите и другите прописи од областа на локалната самоуправа;  подготвување на  прописи и акти што ги 
донесуваат органите на општината;  давање на мислење за усогласеноста на општинските акти со законите и 
со другите републички прописи; застапување на општината пред судовите и пред другите надлежни органи 
и институции,  работи во врска со имот и имотно-правни работи на општината и  други работи што ке бидат 
утврдени во делокругот на надлежности  согласно законите и другите прописи.

Работите во овој сектор се вршат во две одделенија и тоа:

а) Одделението за правни работи  ги извршува надлежностите кои се однесуваат на:

- следење на законите и другите прописи од областа на локалната самоуправа 
- изготвување на мислења во врска со нацрт-закони и подзаконски акти од областа на локалната 

самоуправа;
- подготвување на прописи и акти што ги донесуваат органите на општината;
- изготвување на  одлуки и други општи акти што не се во надлежност на другите делови на општинската 

администрација;
- давање на мислења за усогласеноста на општинските акти со законите и со другите републички прописи;
- давање на мислења во врска со примената на законите и на другите прописи од страна на општината;
- изготвување на информации, анализи и други материјали за состојбите во правните работи што се 

вршат во општината;
- застапување на општината пред судовите и пред другите надлежни органи и институции;
- водење на регистер на судски и на други предмети пред надлежните судови и пред други републички 

органи; и
- други работи што ќе му бидат  доверени во надлежност согласно законите и другите прописи.

б) Одделението за имот и имотно-правни работи извршува надлежностите кои се однесуваат на: 
- евидентирање на недвижен имот и на имотните права и интереси на општината;
- подготвување среднорочен план за управување со недвижниот имот на општината;
- предлагање на мерки за заштита на недвижниот  имот и за заштита на имотните права и интереси на 

Општината;
- подготвување на договори за издавање на имот на Општината под закуп, за продажба на имот на 

Општината и за купување на имот на Општината;
- барање за покренување и учество во постапката за експропријација на недвижен имот заради 

реализација на работи од јавен интерес; и 
- други работи што ќе му бидат  доверени во надлежност согласно законите и другите прописи.

Член 17

9. СЕКТОРОТ ЗА МЕСНA САМОУПРАВА  И СОРАБОТКА СО НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ  ги извршува надлежностите 
кои се однесуваат на: работи околу основањето, финансирањето и помагањето на работата на урбаните и на 
месните заедници, воспоставување  и одржување  контрола со месната самоуправа, предлагање на мерки и 
активности за нејзино унапредување, разработување на предложените мерки за унапредување на работата 
на месната самоуправа, координирање на активностите на месната самоуправа во согласност со генералните 
активности на општината, иницира изменување на закони и други прописи што се однесуваат на општините, 
а кои што ги предлага или ги донесува Владата на Република Македонија, соработува со институциите на 
централната власт во врска со сите прашања од локалната самоуправа, соработка со здруженија на граѓани, 
фондации и со други општествени организации што дејствуваат на подрачјето на општината и надвор од неа и 
други работи што ке бидат утврдени во делокругот на надлежности  согласно законите и дручите прописи.
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Работите во овој сектор се вршат во две одделенија и тоа:
      
 а) Одделението за месна самоуправа ги извршува надлежностите кои се однесуваат на:

- работи околу основањето, финансирањето и помагањето на работата на урбаните и на месните заедници 
на подрачјето на општината;

- следење на  работата на месната самоуправа;
- предлагање на мерки за надминување на проблемите со кои се соочува месната самоуправа;  
- предлагање и реализирање на мерки и активности за унапредување на месната самоуправа;
- координирање на активностите на месната самоуправа во согласност со генералните активности на 

општината;
- предлагање за укинување на некои урбани или месни заедници врз основа на анализа на работењето и 

на состојбата; и 
- други работи што ќе му бидат  доверени во надлежност согласно законите и другите прописи

     б) Одделението за соработка со невладини организации ги извршува надлежностите кои се однесуваат на:  

- соработува со институциите на централната власт во врска со сите прашања од локалната самоуправа, 
- изготвување на извештаи за прашањата во врска со кои е покрената иницијатива пред Владата на 

Република Македонија и за остварените резултати од таа активност;
- воспоставување  и  координирање на соработката на општината со здруженија на граѓани, фондации 

и со други општествени организации што дејствуваат на подрачјето на општината и надвор од неа и ја 
следи нивната работа;

- предлагање на мерки за поддршка на активностите на здруженијата на граѓани, фондациите и на 
другите општествени организации;

- предлагање и реализирање на мерки за учество на здруженија на граѓани, фондации и на другите 
општествени организации во постапките за подготвување на стратешки и развојни документи на 
општината; и

- други работи што ќе му бидат  доверени во надлежност согласно законите и другите прописи.

Член 18

10. СЕКТОР ЗА ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА, ги извршува надлежностите кои се однесуваат на:  следење, проучување 
и применување на законските прописи и други општи акти  во областа на внатрешната ревизија и од областа 
на локалната самоуправа; внатрешна ревизија согласно со Закон и други прописи и со системот и процедурите 
за внатрешна ревизија воспоставени од општината, согласно со меѓународните стандарди за професионално 
работење на внатрешната ревизија прифатени од Министерството за финансии; подготвување на годишен план 
за внатрешна ревизија а по одобрување од Градоначалникот на Општината обезбедува неговото спроведување 
и следење; внатрешна ревизија на регуларност, финансиски ревизии, системски, ИТ ревизии и ревизии на 
успешност (економичност, ефикасност и ефективност); доставување на извештаи за извршената внатрешна 
ревизија до Градоначалникот и до Одделението за хармонизација на внатрешната ревизија при Министерството 
за финансии; подготвување на  годишни извештаи за работењето на внатрешната ревизија; оценување на значајни 
фактори на ризик и давање совети на Градоначалникот за намалување на факторите на ризик; утврдување 
и оценување на економичноста, ефикасноста и ефективноста во работењето по системите за финансиско 
управување и контрола врз основа на анализи од работењето; дава препораки за подобрување на работењето 
на Општинската администрација;  следење и проверување на  точноста и комплетноста на сметководствената 
евиденција и финснсиските извештаи;  утврдување и оценување на усогласеноста на работењето со законите 
и подзаконските акти на органите на Општината;   изготвување на стратешки план за ревизија , како и посебен 
план  за секоја поединечна ревизија; ревизија на финансиското работење на општината и единките корисници 
на буџетски средства и усогласува со законската регулатива; ревизија на системите на контрола и други работи 
што ке бидат утврдени во делокругот на надлежности  согласно законите и другите прописи.
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Работите во овој сектор се вршат во две одделенија и тоа:

а) Одделението за ревизија на усогласеност (регуларност),  ги извршува надлежностите кои се однесуваат на:
- следење, проучување и применување на законските прописи и други општи акти во областа на 

внатрешната ревизија и други законски и општи акти од областа на локалната самоуправа;
- внатрешна ревизија согласно со Закон и други прописи и со системот и процедурите за внатрешна 

ревизија воспоставени од општината, согласно со меѓународните стандарди за професионално работење 
на внатрешната ревизија прифатени од Министерство за финансии;

- внатрешна ревизија на успешност (економичност, ефикасност и ефективност), финансиски ревизии и 
системски ревизии.

- следење и проверување на  точноста и комплетноста на сметководствената евиденција и финансиските 
извештаи;

- подготвување на  извештаи за работењето на одделението за внатрешна ревизија;
- доставување на извештаи за извршената финансиска ревизија до Градоначалникот и до Одделението за 

хармонизација на внатрешната ревизија при Министерството за финансии;
- оценување на значајни фактори за ризик и давање совети на Градоначалникот за намалување на ризик;
- утврдување и оценување на економичноста, ефикасноста и ефективноста врз основа на анализи од 

работењето 
- давње на  препораки за подобрување на работењето на општинската администрација;
- изготвување на стратешки план за ревизија , како и посебен план  за секоја поединечна ревизија; и 
- ревизија на финансиското работење на општината и единките корисници на буџетски средства и 

усогласување со законската регулатива.

б) Одделението за вршење на ревизија на законитоста на работата, ги извршува надлежностите кои се 
однесуваат на:

- внатрешна ревизија согласно со Закон и други прописи и со системот и процедурите за внатрешна 
ревизија воспоставени од општината, согласно со меѓународните стандарди за професионално работење 
на внатрешната ревизија прифатени од Министерство за финансии;

-  утврдување и оценување на усогласеноста на работењето со законите и подзаконските акти на органите 
на Општинита;

- следење на прописите, стандардите, прирачниците и упатствата кои се  означени за контрола на 
законитоста и нивната практична примена;

- непосредна контрола и надзор над извршување на работа и задачите на одделението навремено, 
економично и ефикасно остварување на правата и интересите на граѓаните во постапката за остварување 
на нивните права;

- подготвување на  извештаи за работењето на одделението за ревизија на законитоста на работењето;
- подготвување и предлагање на план за работа на одделението како и грижење за неговото реализирање;
- следење, проучување и применување на законските прописи и други општи акти во областа на 

внатрешната ревизија и други законски и општи акти од областа на локалната самоуправа;

Член 19

11. СЕКТОР ЗА  УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ И ОБУКИ  ги извршува надлежностите кои се однесуваат на: 
следење, проучување и применување на законските прописи од областа на локалната самоуправа, работните  и 
службеничките односи;  подготвување на предол-одлука за организацијата, делокругот и начинот на извршување 
на работите на општинската администрација, предлог-правилник за систематизација на работните места во 
општинската администрација, како и измените и дополнувањата на овие акти;   подготвување и обработување 
на податоци во врска со човечките ресурси и обработување на документација за изработка на анализи и 
информации; водење и ажурирање на електронската база на податоци за вработените; водење на персоналните 
досиеја на сите вработени во општинската администрација;  водење на евиденција за присуство на работа на 
вработените како и прием и обработка на податоците за боледувања, нивна контрола  и доставување до Секторот 
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за финансиски работи; соработува со Министерство за информатичко општество и администрација и Агенцијата 
за администрација  во однос на сите прашање поврзани со Законот за државни службеници (работни односи, 
обуки, оценување и др.); спроведување на постапката за вработување на државните службеници и на лицата 
без статус на државни службеници; пополнување и доставување на ДС обрасците до Централниот регистар 
за државни службеници што го води Министерство за информатичко општество и администрација; учество 
во подготвување на годишната програма за обука на државните службеници и вработените во општинската 
администрација без статус на државни службеници; анализирање на потребите за обуки, предлагање на насоки 
за доусовршување на вработените; координирање на процесот на оценување на државните службеници; 
координирање и  подготвување на планот за користењето на годишните  одмори и изготвување на решенијата 
за годишни одмори; предлагање на мерки за обезбедување на оптимални услови за работа на вработените;  и 
други работи што ке бидат утврдени во делокругот на надлежности  согласно законите и другите прописи

Работите во овој сектор се вршат во две  одделенија и тоа:

а) Одделението за управување со човечки ресурси ги извршува надлежностите кои се однесуваат на: 
- следење, проучува и применува законските прописи од областа на локалната самоуправа, работните  и 

службеничките односи;  
- подготвување на пресдлог-одлука за организацијата, делокругот и начинот на извршување на работите 

на општинската администрација, предлог-правилник за систематизација на работните места во 
општинската администрација, како и измените и дополнувањата на овие акти;  

- ажурирање на електронската база на податоци за вработените;
- водење на персоналните досиеја на сите вработени во општинската администрација;
- водење на евиденција за присуство на работа на вработените како и прием и обработка на податоците 

за боледувања, нивна контрола  и доставување до Секторот за финансиски работи ;
- спроведување на постапката за вработување на државните службеници и на лицата без статус на 

државни службеници;
- пополнување и доставување на  ДС обрасците до Централниот регистар за државни службеници што го 

води Министерство за информатичко општество и администрација;
- координирање на процесот на оценување на државните службеници;
- координирање и  подготвување на планот за користењето на годишните  одмори и изготвување на 

решенија за годишни одмори;
- други работи што ќе му бидат  доверени во надлежност согласно законите и другите прописи.

б) Одделението за обуки ги извршува надлежностите кои сеоднесуваат на: 

- соработување со Министерство за информатичко општество и администрација и Агенцијата за 
администрација  во однос на сите прашања поврзани со Законот за државни службеници (работни 
односи, обуки, оценување и др.);

- предлагање на мерки за обезбедување на оптимални услови за работа на вработените и нивно 
усовршување од аспект на примена на законските и подзаконските прописи од   надлежност на 
општината; 

- учесто во подготвување на годишната програма за обука на државните службеници и вработените во 
општинската администрација без статус на државни службеници;

- подготвување и обработување податоци во врска со човечките ресурси и обработување на документација 
за изработка на анализи и информации потребни за изработка на годишни планови за обуки; 

- други работи што ќе му бидат  доверени во надлежност согласно законите и другите прописи.
- 

Член 20

12. СЕКТОРОТ ЗА ИНСПЕКЦИСКИ РАБОТИ ги извршува надлежностите кои се однесуваат на:
 инспекциски надзор над вршењето на работите од надлежност на општината, врз основа и во соогласност 
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со закон и координација на својата работа со другите организациони единици во рамките на општинската 
администрација; инспекциски надзор над примената на одредбите на законите и прописите кои се однесуваат 
на урбанизмот и просторното планирање, градежништвото, заштита на животната средина, комуналаната 
хигиена, патниот сообраќај, над утврдувањето и наплатата на даноците на имот, туризмот и угостителството, 
образованието и спортот; надзор на јавните претпријатија основани од општината над физички и правни лица 
на кои општината им дала дозвола за вршењена комуналана дејност; вршење увид на лице место и изготвување 
записници; донесување решенија во управана постапка за извршен надзор; поднесување пријави до надлежните 
државни органи; следење на проблематиката од областите на надлежност на општината; вршење на анализа 
на состојбата, доставува извештаи и дава иницијативи и предлози за нивно решавање и и други работи што ке 
бидат утврдени во делокругот на надлежности  согласно законите и другите прописи
 
Работите во овој сектор се вршат во три одделенија и тоа:

а) Одделението за урбанистичка, градежна, патна,  сообраќајна, заштита на животната средина  и комунална  
инспекција ги извршува надлежностите кои се однесуваат на:  

- инспекциски надзор на поставувањето времени објекти, мебел и урбана опрема на подрачјето на 
општината согласно издадените решенија;

- надзор на реализацијата на издадените одобренија за градење на објекти од локално значење;
- врши инспекциски надзор на работите во областа на комуналната хигиена, парковите, зеленилото и на 

гробиштата; 
- инспекциски надзор во областа на патниот сообраќај и на патиштата;
- инспекциска контрола на заштитата на животната средина и на природата; и
- други работи од областа на инспекцискиот надзор на  уредувањето на градежното земјиште, изградбата 

на инфраструктурни и на капитални објекти на подрачјето на општината и на комуналните работи 
утврдени со законите и со другите прописи.

б) Одделението за даночна инспекција ги извршува надлежностите кои се однесуваат на:

- инспекциски надзор на утврдувањето и на наплатата на даноците на имот; 
- инспекциски надзор на утврдувањето и на наплатата на комуналните такси;
- инспекциски надзор на утврдувањето и на наплатата на надоместоците што и припаѓаат на општината;
- инспекциски надзор на утврдувањето и на наплатата на другите приходи на општината; и
- други работи од областа на инспекцискиот надзор на утврдувањето и на наплатата на приходи на 

општината утврдени со законите и со другите прописи. 

в)  Одделението за вршење надзор на други работи од надлежност на општината ги извршува надлежностите 
кои се однесуваат на:

- инспекциски надзор во областа на занаетчиството,
- инспекциски надзор во областа на угостителството;
- инспекциски надзор во областа на трговијата;
- инспекциски надзор во областа на туризмот;
- инспекциски надзор на работењето на основните училишта;
- инспекциски надзор на работите во областа на културата;
- инспекциски надзор на работите во врска со спортот;
- инспекциски надзор во областа на домувањето.

Член 21

13.СЕКТОР ЗА ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ги извршува надлежностите кои се однесуваат на: планирање на 
локалниот економски развој на Општината; предлагање и утврдување на развојните и структурните приоритети 
на Општината; предлагање и спроведување на мерки за поддршка на развојот на малите и средните предпријатија 
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и предприемаштвото во Општината;  координирање на активностите околу добивањето и насочувањето на 
донации за развојни цели; следење и применување на прописите од областа на стопанството, вршење на 
работи од областа на енергијата, енергетска ефикасност и обновливи извори на енергија и други работи што ке 
бидат утврдени во делокругот на надлежности  согласно законите и другите прописи

 Работите во овој Сектор се вршат во три одделенија и тоа:

а) Одделението за аналитика и планирање на локалниот економоски развој ги извршува надлежностите кои 
се однесуваат на:

- следење на состојбата во стопанството во Општината;
- изготвување на плановите за локалниот економски развој на општината;
- предлагање и  утврдување на развојните и структурните приоритети на општината;
- подготвување на информации од значење за локалиот економски развој;
- и  други работи од оваа област што ќе му бидат дадени во надлежност врз основа законите и другите 

прописи.

б) Одделението за поддршка на малите и средните претпријатија и предприемаштво ги извршува 
надлежностите кои се однесуваат на:

- предлагање на мерки за развој на трговијата, угостителството, занаетчиство и туризмот во Општината,
- водење на евиденција на правните субјекти кои вршат стопанаска дејност на подрачје на Општината;
- спроведување на постапка за регистрирање и водење на регистарот на лицата што вршат трговска 

дејност од мал обем, туристичка дејност од мал обем и угостителска дејност од мал обем;
- учество во постапка за заверка на нормативите за храна, и 
- и  други работи од оваа област што ќе му бидат дадени во надлежност врз основа на законските и 

другите прописи.

в) Одделението за енергија, енергетска ефикасност и обновливи извори на енергија, ги извршува надлежностите 
кои се однесуваат на:

- подготување и реализација на Програмата за Енергетска ефикасност на Општината;
- мониторинг и известување за реализација на Програмата за енергетска ефикасност на Општината;
- подготвување на буџетите за енергијата, енергетската ефикасност и обновливи извори на енергија на 

Општината;
- работи и управува со Базата на податоци за општинските објекти;
- идентификува и пристапува кон извори на финансирање на Проекти за енергетска ефикасност и 

обновливи извори на енергија;
- организирање и управување со Програмата за мониторинг на енергија во Општината;
- изработување на  Програма за енергетска ефикасност за периот од пет години согласно законската 

обврска;
- ажурирање на базата на податоци за Програмата за енергетска ефикасност во сите сегменти / улично 

осветлување, објекти во надлежност на општината, школи, градинки, месни заедници и врши ажурирање 
на месечните параметри во базата на податоци;

- континуирано следење на параметрите и ефектите од Програмата за енергетска ефикасност и го 
подготвување на Годишниот извештај за реализација на програмата како обврска пред Советот на 
Општината;

- стручен надзор и подготвување на извештаи и ревизии на програмите за енергетска ефикасност;
- подготвување на  нови проекти за дополнување на Програмата на годишно ниво до истекот на 

петгодишниот период и донесувањето на нова за наредните пет години;
- изготвување на програма за јавно осветлување и учество во нејзината реализација, одржување и 

реконструкција;
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- изработување на проекти од областа на јавно приватно партнерство во доменот на алтернативни и  
обновливи ресурси на енегии ( природен гас, геотермални води, соларна енергија, енергија од ветер ) 
со заинтересирани субјекти;

- имплементација на Правилникот за енергетски ефикасни објекти во делот на категоризацијата на овие 
објекти;

- следење на искуствата од земјите членки на ЕУ во однос на енергетската ефикасност и заштитата на 
човековата околина и природата и нивната применливост во наши услови;

- иницирање на  проекти што ќе се предложат  за поддршка од меѓународни, странски и домашни 
донатори и субјекти;

- организирање и учеството на општината на конкурси за проекти на домашни и странски субјекти од 
областа на надлежност на одделението; и

- други работи што ќе му бидат ставени во надлежност согласно законите и другите прописи.

IV.  РАКОВОДЕЊЕ  СО ОРГАНИЗАЦИОНИТЕ ЕДИНИЦИ

Член 22

 Со општинската администрација раководи Градоначалникот на Општината.
 Со Секторот раководи раководител на Сектор, а во негово отсуство со Секторот раководи помошникот 
на раководителот на Секторот.

Со одделението раководи раководител на Одделение, а во негово отсуство со одделението раководи 
стручен државен службеник со највисоко звање во одделението, кој го определува раководителот на Секторот.
 

Член 23
Вкупниот број на вработени и распоредот по звања и работни места го утврдува Градоначалникот на 

Општината, со Правилникот за системетизација на работните места на општинската администрација.

                                                                         V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 24

Измени и дополнувања на оваа Одлука се вршат на ист начин како и за нејзиното донесување.
 

Член 25

Со влегувањето во сила на оваа Одлука престанува да важи Одлуката за организацијата, делокругот и 
начинот на извршување на задачите на општинската администрација на Општина Кисела Вода бр.07-1561/2 од 
04.03.2010 година (“Службен гласник на Општина Кисела Вода” бр.3/10), бр.07-7055/14 од 30.09.2010 година 
(“Службен гласник на Општина Кисела Вода” бр.09/10) и бр.07-475/1 од 31.01.2012 година(“Службен гласник на 
Општина Кисела Вода” бр.01/12).

Член 26

 Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на  објавување во “Службен гласник на Општина 
Кисела Вода “, а ќе се применува по добиената согласност од Агенцијата за администрација.

                     Број 07-2718/4                                                                      ПРЕТСЕДАТЕЛ
            27 април  2012 година                                     на Совет на Општина Кисела Вода
                        С к о п ј е                                                                        Звонко Спасовски  с.р.
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 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (,,Службен 
весник на  Република Македонија,, бр.5/2002) и член 57 став  1 алинеа 3 од Статутот на 
Општина Кисела Вода (,,Службен гласник на Град Скопје,, бр. 8/05 и “Службен гласник на 
општина Кисела Вода” бр. 13/06), Градоначалникот на Општина Кисела Вода, донесе

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

за објавување Одлука за поставување на урбана опрема
и изградба на повеќенаменски  игралишта на недвижност 
- градежно земјиште во сопственост или кориснички права  

на физички или правни лица на територија
на Општина Кисела Вода

1. Се објавува  Одлуката за поставување на урбана опрема и изградба на повеќенаменски  
игралишта на недвижност - градежно земјиште во сопственост или кориснички права   на 
физички или правни лица на територија на Општина Кисела Вода, донесена  на  седницата на 
Советот на општина Кисела Вода одржана на 27.04.2012 година.

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

                   Број 08-2955/5                                ГРАДОНАЧАЛНИК
               30.04.2012  година                      на Општина Кисела Вода
                     С к о п ј е                            Марјан Ѓорчев  с.р.      
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Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на 
РМ” бр.5/02), член 34 став 1 точка 41, од Статутот на Општина Кисела Вода (“Службен гласник на Град 
Скопје” бр.8/05 и Службен гласник на Општина Кисела Вода бр.13/06), Советот на Општина Кисела 
Вода на Четириесет и четвртата пленарна седница одржана на 27 април 2012 година, донесе

О  Д  Л  У  К  А

за поставување на урбана опрема и 
изградба на повеќенаменски игралишта

на недвижност - градежно земјиште во сопственост или кориснички права
на физички или правни лица на територија

на Општина Кисела Вода

Член 1

Со оваа Одлука се одобрува поставување на урбана опрема и  изградба на повеќенаменски 
игралишта на недвижности во сопственост или кориснички права на физички или правни лица на 
територија на Општина Кисела Вода, согласно Програма (Ј) Комунални дејности на Општина Кисела 
Вода за 2012 година а во врска со Потпрограмите ЈМО - Паркови и зеленило, ЈДО-изградба и 
реконструкција на локални патишта и улици и ЈНО-урбана опрема (Службен гласник бр.14/2011), а 
кои ќе постојат на конкретна недвижност до реализација на ГУП за Град Скопје и истите ќе бидат 
дислоцирани на трошок на Општината.

Член 2

Градоначалникот на Општина Кисела Вода да донесе соодветно решение за спроведување на 
оваа одлука.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во ,,Службен гласник на 
Општина Кисела Вода”.

                             Број 07-2718/5                                                             ПРЕТСЕДАТЕЛ
                   27 април  2012 година                           на Совет на Општина Кисела Вода
                                С к о п ј е                                                                   Звонко Спасовски  с.р.
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 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (,,Службен 
весник на  Република Македонија,, бр.5/2002) и член 57 став  1 алинеа 3 од Статутот на 
Општина Кисела Вода (,,Службен гласник на Град Скопје,, бр. 8/05 и “Службен гласник на 
општина Кисела Вода” бр. 13/06), Градоначалникот на Општина Кисела Вода, донесе

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

за објавување Програма  за  измена и дополнување на Програмата (К4)
Културни манифестации и творештво за 2012 година

  

Се објавува  Програмата  за  измена и дополнување на Програмата (К4) Културни 
манифестации и творештво за 2012 година,  донесена  на  седницата на Советот на општина 
Кисела Вода одржана на 27.04.2012 година.

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

                 Број 08-2955/6                                           ГРАДОНАЧАЛНИК
             30.04.2012  година                      на Општина Кисела Вода
                    С к о п ј е                            Марјан Ѓорчев  с.р.      



"Slu`ben glasnik na Op{tina Kisela Voda" Broj 4/ Strana 37 30 April 2012

Врз основа на  член  22 став 1 точка 5 и член 62 точка 1 и 2 од Законот за локална самоуправа  
(,, Службен весник на РМ,, бр. 5/02) , член 34 точка 41 од Статутот на Општина Кисела Вода (,,Службен  
гласник на Град Скопје бр. 08/05 и ,,Службен гласник на  Општина Кисела Вода,, бр. 13/06) Советот 
на Општина Кисела Вода на Четириесет и четвртата пленарна седница  одржана на  27 април 2012 
година,  донесе

ПРОГРАМА

za  izmena i dopolnuvawe na Programata (K4)
Kulturni manifestacii i tvore{tvo za 2012 godina

Член 1

  Vo Programata (K4) Kulturni manifestacii i tvore{tvo za 2012 godina na Op{tina Kisela 
Voda, во  to~ka 18. Proekt Me|unaroden Folkloren Festival Kisela Voda, се врши следната измена и 
дополнување:

1.   Realizator:    izbor na realizator po pat na javen oglas.
2.   Tro{oci za realizacija na Me|unarodniot folkloren Festival Kisela Voda, 

za prestoj na u~esnicite - folklorni ansambli od stranstvo, propaganden materijal, tehni~ka 
poddr{ka na manifestaciite na Festivalot, materijalni tro{oci i naem na kancelariski 
prostor, vkupno (bruto):  ......  1.927.000 denari

Член 2

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

                               Број 07-2718/6          ПРЕТСЕДАТЕЛ 
                         27 април 2012 година    на Советот на Општина Кисела Вода
                                   С к о п ј е     Звонко Спасовски  с.р.
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 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (,,Службен 
весник на  Република Македонија,, бр.5/2002) и член 57 став  1 алинеа 3 од Статутот на 
Општина Кисела Вода (,,Службен гласник на Град Скопје,, бр. 8/05 и “Службен гласник на 
општина Кисела Вода” бр. 13/06), Градоначалникот на Општина Кисела Вода, донесе

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

за објавување Програма за дополнување на Програмата
за спорт и рекреација  за 2012 година

  

  

1.Се објавува  Програмата за дополнување на Програмата за спорт и рекреација  за 2012 
година, донесена  на  седницата на Советот на општина Кисела Вода одржана на 27.04.2012 
година.

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

                   Број 08-2955/7                                ГРАДОНАЧАЛНИК
               30.04.2012  година                      на Општина Кисела Вода
                      С к о п ј е                            Марјан Ѓорчев  с.р.    
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Врз основа на  член  22 став 1 од Законот за локална самоуправа  (,, Службен весник на РМ,, 
бр. 5/02) , член 34 точка 41 од Статутот на Општина Кисела Вода (,,Службен  гласник на Град Скопје 
бр. 08/05 и ,,Службен гласник на  Општина Кисела Вода ,, бр. 13/06) Советот на Општина Кисела Вода 
на Четириесет и четвртата пленарна седница  одржана на  27 април 2012 година, донесе

ПРОГРАМА

за дополнување на Програмата за спорт и рекреација
за 2012 година

Член 1

Програмата за спорт и рекреација за 2012 година, се дополнува со нов проект -Спорт 
– предуслов за психо физичко здравје низ популаризација на Бадминтонот во основните  
училишта на територија на  Општина Кисела Вода.

Член 2

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

                      Број 07-2718/7           ПРЕТСЕДАТЕЛ
                27 април 2012 година                 на Советот на Општина Кисела Вода
                         С к о п ј е                       Звонко Спасовски  с.р.
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 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (,,Службен 
весник на  Република Македонија,, бр.5/2002) и член 57 став  1 алинеа 3 од Статутот на 
Општина Кисела Вода (,,Службен гласник на Град Скопје,, бр. 8/05 и “Службен гласник на 
општина Кисела Вода” бр. 13/06), Градоначалникот на Општина Кисела Вода, донесе

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

за објавување Одлука  за доделување финансиски средства
на Ракометен клуб ,,Драчево,,

  

1.Се објавува  Одлуката  за доделување финансиски средства на Ракометен клуб 
,,Драчево,,  донесена  на  седницата на Советот на општина Кисела Вода одржана на 27.04.2012 
година.

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

                      Број 08-2955/8                               ГРАДОНАЧАЛНИК
                  30.04.2012  година                      на Општина Кисела Вода
                         С к о п ј е                           Марјан Ѓорчев  с.р.      
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Врз основа на член 34 од Статутот на Општина Кисела Вода  (,,Службен гласник на 
Град Скопје,, бр.8/05 и ,,Службен гласник на Општина Кисела Вода,, бр.13/06), Советот на 
Општина Кисела Вода на Четириесет и четвртата пленарна седница одржана на 27 април  
2012 година, донесе 

О Д Л У К А

за доделување финансиски средства
 на Ракометен клуб ,,Драчево,,

Член 1
Со оваа Одлука се доделуваат финансиски средства  во износ од 400.000 денари 

на Ракометен Клуб ,,Драчево,, за учество во Првата машка ракометна лига од Програмата 
Спорт и рекреација – ЛО за 2012 година број 07-6368/13 од 7 ноември 2011 година, ставка 
463120-Трансфери до спортски клубови.

Член 2
Средствата да се префрлат на жиро сметка 200001938311125, ЕДБР 4058009500831, 

депонент на Стопанска Банка АД Скопје.

Член 3
           Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 
гласник на општина Кисела Вода,,. 

                        Број 07-2718/8             ПРЕТСЕДАТЕЛ 
                  27 април 2012 година    на Советот на Општина Кисела Вода
                            С к о п ј е                  Звонко Спасовски  с.р.
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С О Д Р Ж И Н А:

1. Одлука за донесување на Детален урбанистички план за населба “Кисела Вода” МЗ 70, 
локалитет 4 општина Кисела Вода – Скопје  плански период 2011 – 2016;...........................3

2. Одлука за утврдување на Нацрт план за ДУП ,,Цветан Димов II,, дел 1-2 блок 15, 20 и 21 
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