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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 Заклучок за усвојување на
Квартални извештаи К1, К2 и К3 за четвртиот квартал од 2011 година

-К1-кватрален извештај за извршување на буџетот на Општина 
Кисела Водa -К2-квартален извештај за достасани ненамирени
обврски на Општина Кисела Вода -К3 –квартален извештај 

за задолжување на Општина Кисела Вода
 

1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Кварталните извештаи К1, К2 и К3 за 
четвртиот квартал од 2011 година -К1-кватрален извештај за извршување на буџетот на 
Општина Кисела Водa -К2-квартален извештај за достасани ненамирени обврски на Општина 
Кисела Вода -К3 –квартален извештај за задолжување на Општина Кисела Вода, донесен на 
седницата на Советот на општина Кисела Вода одржана на 28.02.2012 година.

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

                  Број 08-1423/1                                                                ГРАДОНАЧАЛНИК
              29.02.2012 година                                                       на Општина Кисела Вода
                     С к о п ј е                                                                     Марјан Ѓорчев с.р. 
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Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на Република 
Македонија” бр.5/02), член 104 став 3 од Статутот на општина Кисела Вода (“Службен гласник 
на Град Скопје” бр.8/05 и “Службен гласник на општина Кисела Вода” бр.13/06), а во врска со 
член 32 став 2 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа (“Службен 
весник на Република Македонија” бр.61/04, 96/04 и 67/07), расправајќи по Кварталните извештаи 
К1, К2 и К3 за четвртиот квартал од 2011 година -К1-кватрален извештај за извршување на 
буџетот на Општина Кисела Водa -К2-квартален извештај за достасани ненамирени обврски 
на Општина Кисела Вода -К3 –квартален извештај за задолжување на Општина Кисела Вода, 
Советот на општина Кисела Вода на Четириесет и првата пленарна седница одржана на 28 
февруари 20 12 година, донесе

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на Кварталните извештаи К1, К2 и К3 за четвртиот
квартал од 2011 година -К1-кватрален извештај за извршување на

Буџетот на Општина Кисела Водa -К2-квартален извештај за
достасани ненамирени обврски на Општина Кисела Вода

-К3 – квартален извештај за задолжување на Општина Кисела Вода

1. Се усвојуваат Кварталните извештаи К1, К2 и К3 за четвртиот квартал од 2011 година 
-К1-кватрален извештај за извршување на Буџетот на Општина Кисела Водa -К2-квартален 
извештај за достасани ненамирени обврски на Општина Кисела Вода -К3 –квартален извештај 
за задолжување на Општина Кисела Вода.
   

2. Заклучокот да се достави до Градоначалникот на општина Кисела Вода и Секторот 
за финансиски работи.
        

3. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во”Службен 
гласник на општина Кисела Вода”.

             Број 07-1201/2                                                                       ПРЕТСЕДАТЕЛ
      28 февруари 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
изменување и дополнување за дел од населба „Драчево„ МЗ 71,

Урбан блок 8, Г.П. 8.9. Општина Кисела Вода – Скопје
плански период 2011-2016 

 

1. Се објавува Одлуката за утврдување на Нацрт план за изменување и дополнување 
за дел од населба „Драчево„ МЗ 71, Урбан болк 8, Г.П. 8.9. Ошпштина Кисела Вода – Скопје 
плански период 2011-2016, донесена на седницата на Советот на општина Кисела Вода 
одржана на 28.02.2012 година.

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

               Број 08-1423/2                                                                   ГРАДОНАЧАЛНИК
           29.02.2012 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 (“Службен 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. 13/06), член 11, член 17, став 6, член 24, 
став 2 и член 26 став 4 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Службен весник на РМ” 
бр. 51/2005, 137/2007, 91/2009, 124/2010, 18/11, 53/11, 60/11) Советот на Општина Кисела Вода на 
Четириесет и првата пленарна седница, одржана на 28 февруари 2012 година, донесе 

О Д Л У К А
за утврдување на Нацрт план за Изменување и дополнување за

Дел од населба “Драчево” МЗ 71,Урбан блок 8, Г.П. 8.9
Општина Кисела Вода - Скопје
плански период 2011 - 2016

Член 1
Со оваа Одлука се врши утврдување на Нацрт план за Изменување и дополнување за дел од 

населба “Драчево” МЗ 71, урбан блок 8 - Г.П. 8.9, 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 поклопуваат со границите на градежна парцела бр. 8.9, од 
Изменување и дополнување за дел од населба «Драчево» МЗ 71, урбан блок 8. 

Плански опфат од 0,0435 ха или 435 м2.

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

1. Семејни куќи (103)
Член 3

 Нацртот на Деталниот урбанистички план содржи:
I. ОПШТ ДЕЛ ........................................................................................................... 4
1. РЕГИСТРАЦИЈА НА ПРОЕКТАНСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ ........................................................
2. ЛИЦЕНЦА И ОВЛАСТУВАЊА НА НОСИТЕЛИТЕ НА ПРОЕКТНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ......
3. РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПЛАНЕРИ ...................................................................... 10
II. ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ........................................................................................... 11
III. ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА ........................................................................................15
III.1. ПОДАТОЦИ, МИСЛЕЊА И СОГЛАСНОСТИ ОД ЈАВНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА И ДРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ ........
.................................................................................................................... 16
III.2. АЖУРИРАНА ГЕОДТЕСКА ПОДЛОГА................................................................................. 17
III.3. ИЗВОД ОД ГУП .................................................................................................................. 18
III.4. ИЗВОД ОД ДУП ....................................................................................................................... 19
III.5. ДОКУМЕНТАЦИЈА ОСНОВА – ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ ......................................................... 20

1. ВОВЕД ....................................................................................................................... 21
2. Географско и геодетско одредување на планскиот опфат 
3. Историјат на планирање на планскиот опфат
4. Природни чинители
5. Создадени вредности
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6. Инвертаризација на изграден градежен фонд
6.1. Изграден градежен фонд
6.2. Инвертаризација на комунална инфраструктура
6.3. Инвертаризација на бесправно изградени градби
6.4. Инвертаризација на постојни споменични целини
7. Анализа на документациона основа
8. Анализа на можности за просторен развој
9. Извод од ГУП
10. Извод од ДУП

III.7. ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА – ГРАФИЧКИ ДЕЛ

1. Извод од ГУП
2. Извод од ДУП
3. Ажурирана геодетска подлога
4. Бесправно изградени објекти
5. Инвертаризација на изграден градежен фонд и инвертаризација на комунална инфраструктура

IV. ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
IV.1. ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ

1. Вид на планот, назив на подрачје и плански период
2. Географска и геодетска положба
3. Извод од ДУП
4. Опис и образложение на планскиот концепт
5. Опис и образложение на планското решение
6. Економско образложение
7. Општи услови за изградба
8. Посебни услови за изградба
9. Нумерички дел
10. Мерки за заштита

IV.2. ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ГРАФИЧКИ ДЕЛ

1. План на намена на земјиште. Регулационен план и план на површини за градење
2. Сообраќаен и нивелациски план
3. Инфраструктурен план
4. Синтезен план

Член 4
Се задолжува Секторот за урбанизам и планирање на просторот да ја подготви постапката за 
спроведување за јавна презентација и јавна анкета.

 Член 5
        Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во «Службен гласник на 
Општина Кисела Вода».

                   Број 07 -1201/3                                                                  ПРЕТСЕДАТЕЛ
          28 февруари 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 Заклучок за давање согласност на 
Финансискиот извештај по завршната сметка и 

Извештајот за работата на ЈКП „Комуналец - Кисела Вода„ Скопје
за 2011 година

 

1. Се објавува Заклучокот за давање согласност на Финансискиот извештај по завршната 
сметка и Извештајот за работата на ЈКП „Комуналец - Кисела Вода„ Скопје за 2011 година, 
донесен на седницата на Советот на општина Кисела Вода одржана на 28.02.2012 година.

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

              Број 08-1423/3                                                                        ГРАДОНАЧАЛНИК
           29.02.2012 година                                                              на Општина Кисела Вода
                 С к о п ј е                                                                             Марјан Ѓорчев с.р. 
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Врз основа на член 104 од Статутот на општина Кисела Вода („Службен гласник на 
Град Скопје„ бр. 8/05 и „Службен гласник на општина Кисела Вода„ бр. 13/06) и член 23 точка 
8 од Статутот на ЈКП „Комуналец - Кисела Вода„ Скопје, Советот на општина Кисела Вода на 
Четириесет и првата планерна седница одржана на 28 февруари 2012 година, донесе

З А К Л У Ч О К

1. Се дава согласност на Финансискиот извештај по завршната сметка и Извештајот за    
работата на ЈКП „Комуналец - Кисела Вода„ Скопје за 2011 година.

2. Примерок од Заклучокот да се достави до ЈКП „Комуналец - Кисела Вода„ Скопје.
3. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 

гласник на Општина Кисела Вода„. 

               Број 07-1201/6                                                               ПРЕТСЕДАТЕЛ
      28 февруари 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 Заклучок за давање согласност на 
Програмата за работа и развој на ЈКП „Комуналец – Кисела Вода„

- Скопје за 2012 година

 

1. Се објавува Заклучокот за давање согласност на Програмата за работа и развој на 
ЈКП „Комуналец – Кисела Вода„ - Скопје за 2012 година, донесен на седницата на Советот на 
општина Кисела Вода одржана на 28.02.2012 година.

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

               Број 08-1423/4                                                                     ГРАДОНАЧАЛНИК
            29.02.2012 година                                                           на Општина Кисела Вода
                  С к о п ј е                                                                           Марјан Ѓорчев с.р. 
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Врз основа на член 104 од Статутот на општина Кисела Вода („Службен гласник на 
Град Скопје„ бр. 8/05 и „Службен гласник на општина Кисела Вода„ бр. 13/06) и член 23 точка 
8 од Статутот на ЈКП „Комуналец - Кисела Вода„ Скопје, Советот на општина Кисела Вода на 

Четириесет и првата планерна седница одржана на 28 февруари 2012 година, донесе

З А К Л У Ч О К

1. Се дава согласност на Програмата за работа и развој на ЈКП „Комуналец – Кисела 
Вода„ - Скопје за 2012 година. 

2. Примерок од Заклучокот да се достави до ЈКП „Комуналец - Кисела Вода„ Скопје.
3. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 

„Службен гласник на Општина Кисела Вода„. 

              Број 07-1201/7                                                               ПРЕТСЕДАТЕЛ
      28 февруари 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 трансфер на средства
на ЈКП Комуналец–Кисела Вода Скопје

 

1. Се објавува Одлуката за трансфер на средства на ЈКП Комуналец–Кисела Вода 
Скопје, донесена на седницата на Советот на општина Кисела Вода одржана на 28.02.2012 
година.

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

             Број 08-1423/5                                                                        ГРАДОНАЧАЛНИК
         29.02.2012 година                                                               на Општина Кисела Вода
                С к о п ј е                                                                             Марјан Ѓорчев с.р. 
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Врз основа на член 36, од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” 
бр. 5/2002), Советот на општина Кисела Вода на Четириесет и првата пленарна седница 

одржана на 28 февруари 2012 година, донесе

О Д Л У К А

за трансфер на средства на ЈКП Комуналец–Кисела Вода Скопје

Член 1

Советот на општина Кисела Вода одобрува од Буџетот на општина Кисела Вода – 
Програма А0, Совет на општина, ставка 464990 Други трансфери да се трансферираат 

финансиски средства на сметка на Јавното комунално претпријатие Комуналец-Кисела Вода 
Скопје чиј оснивач е општина Кисела Вода.

Член 2

        Износот на финансиски средства кои ќе се трансферираат на ЈКП Комуналец-Кисела 
Вода Скопје изнесува 650.000,00 денари
 

Член 3

        Финансиските средства кои ќе се трансферираат на ЈКП Комуналец-Кисела Вода Скопје 
ќе се наменат за обртни средства. 

Член 4

Се задолжува градоначалникот на општина Кисела Вода да донесе решение за 
спроведување на оваа Одлука

Член 5

Оваа одлука влегува во сила следниот ден по нејзиното објавување во “Службен 
гласник на општина Кисела Вода”.

              Брoj 07-1201/8                                                                ПРЕТСЕДАТЕЛ
     28 февруари 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 отпишување
 на материјални средства и побарувања

 

1. Се објавува Одлука за отпишување на материјални средства и побарувања, донесена 
на седницата на Советот на општина Кисела Вода одржана на 28.02.2012 година.

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

                Број 08-1423/6                                                                     ГРАДОНАЧАЛНИК
               29.02.2012 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 10 од Законот за локална самоуправа (“Службен 
весник на РМ” бр. 5/2002), член 34, став 1, точка 24 од Статутот на општина Кисела Вода 
(“Службен гласник на град Скопје бр. 8/05 и „Службен гласник на Општина Кисела Вода„ 
бр.13/06) и член 33, став 1 од Правилникот за сметководство за буџетите и буџетските 
корисници (“Службен весник на РМ” број 28/2003, 62/2006), Советот на општина Кисела Вода 
на Четириесет и првата пленарна седница одржана на 28 февруари 2012 година, донесе

О Д Л У К А

за отпишување на материјални средства и побарувања

Член 1
Во билансот на состојба, на сметката Буџет на општина Кисела Вода се врши траен 

отпис на евидентирани материјални средства во вредност од 32.199.400,00 денари

Член 2
        Материјалните средства од член 1 на оваа Одлука се евидентирани на билансните 
позиции на следните конта:
- 010000 - Неизградено градежно земјиште со вредност од 11.830.800,00 денари 
- 010100 - Градежно земјиште со вредност од 8.240.200,00 денари и
- 010300 - Дворови со вредност од 12.128.400,00 денари.

Член 3
Во билансот на состојба, на сметката Орган на општина Кисела Вода се врши траен 

отпис на материјални средства и побарувања во вредност од 30.770.235,00 денари.

Член 4
        Материјалнитесредства и побарувањата од член 3 на оваа Одлука евидентирани се на 
билансните позиции на следните конта:

- Станови и делови од станбени згради - конто 021000 со вредност од 1.952.000 денари

- Побарувања за Надомест за уредување на земјиште -         конто 122000 со вредност 
од 3.777.534,00 денари

- Побарувања за Надомест за уредување на земјиште од минати години конто 122099 со 
вредност од 25.040.701,00

                                                
Член 5

Се задолжува градоначалникот на општина Кисела Вода да донесе решение за 
спроведување на оваа Одлука.

Член 4
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен 

гласник на општина Кисела Вода”.

               Брoj 07-1201/9                                                                  ПРЕТСЕДАТЕЛ
       28 февруари 2012 година                                     на Совет на општина Кисела Вода
                   С к о п ј е                                                                 Звонко Спасовски с.р. 
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