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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.5/02), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на 
Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/06 и 8/13), 
Градоначалникот на Општина Карпош, на ден 20 септември 2013 година, донесе                                                                                                                 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

за објавување на Одлуката за измена на распоредот на средствата во Буџетот на 
Општина Карпош за 2013 година 

                                 
1. Се објавува Одлуката за измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина 

Карпош за 2013 година, донесена на Седмата седница на Советот на Општина Карпош, 
одржана на 19 септември 2013 година. 
 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Карпош“. 
 
 
 
 
Број 09-6390/1                       ГРАДОНАЧАЛНИК 
20.09.2013 година                        НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                Стевчо Јакимовски, с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



O     D     L     U     K     A
                        Za izmena na rasporedot na sredstvata vo Buxetot na  Op{tina KARPO[

                                                                                                    Za                godina2013

^len 1

          So ovaa odluka se vr{i izmena na rasporedot na sredstva vo Buxetot na op{tina KARPO[

                                                                          Za                godina na sledniot na~in :2013

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 2 od Zakonot za lokalnata samouprava  (Slu`ben vesnik na RM br.5/2002), a vo 
vrska so ~len 34 od Zakonot za Buxetite (Slu`ben vesnik na RM br.64/2005, 4/2008,103/08,156/09,95/10,181/11 i 
171/12),Sovetot na op{tina Karpo{ na   sedmata  sednica odr`ana na     19  septemvri  2013 godina, donese

Potprograma i naziv na potprogramata

Potstavka i opis na potstavkata Buxet Samofinan. Dotacii Donacii Krediti

D10 MESNA SAMOUPRAVA

421210 300.000 0 00 0Centralno greewe

421120 200.000 0 00 0Vodovod i kanalizacija

421110 200.000 0 00 0Elektri~na energija

E00 OP[TINASKA ADMINISTRACIJA

427110 12.000.000 0 00 0Privremeni vrabotuvawa

FA0 UREDUVAWE NA GRADE@NO ZEMJI[TE (KAPITALNI TRO[OCI)

482920 -5.000.000 0 00 0Izgradba na drugi objekti

J30 JAVNO OSVETLUVAWE

421110 2.000.000 0 00 0Elektri~na energija

J40 JAVNA ^ISTOTA

427110 5.000.000 0 00 0Privremeni vrabotuvawa

JD0 IZGRADBA I REKONSTRUKCIJA NA LOKALNI PATI[TA I ULICI

482130 -15.200.000 0 00 0Rekonstrukcija na ulici, pati{ta i avtopati

V10 DETSKI GRADINKI

421210 300.000 0 00 0Centralno greewe

421110 200.000 0 00 0Elektri~na energija

0 0 00 0

^len 2

Odlukata vleguva vo sila od denot na objavuvaweto  vo Slu`ben glasnik na Op{tina 

 i stanuva sostaven del na Buxetot na op{tinata za                  godina.

KARPO[

2013

07-6126/3     19.09.2013       SkopjeBR. Pretsedatel na Sovetot na Op{tina

KARPO[

SA[O LAZAROVSKI
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.5/02), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на 
Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/06 и 8/13), 
Градоначалникот на Општина Карпош, на ден 20 септември 2013 година, донесе                                                                                                                 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

за објавување на Одлука за утврдување на вклопување на бесправен објект, изграден 
на КП.бр.895 КО- Карпош, во урбанистичко-планска документација со која се врши  

усогласување на намената на бесправниот објект со намената на земјиштето  
                                 

1. Се објавува Одлука за утврдување на вклопување на бесправен објект, изграден на КП 
бр.895 КО-Карпош,во урбанистичко-планска документација со која не врши 
усогласување на намената на бесправниот објект со намената за земјиштето, донесена на 
Седмата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 19 септември 2013 година. 
 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Карпош“. 
 
 
Број 09-6390/2                        ГРАДОНАЧАЛНИК 
20.09.2013 година                        НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје             Стевчо Јакимовски, с.р. 
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Врз основа на член 36, став 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија” бр. 5/02) и член 2, став 2, алинеја 5 од Правилникот за стандарди 
за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко-планска документација („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 56/11 и 162/12), Советот на Општина Карпош, на 
Седмата седница, одржана на 19.09.2013 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
за утврдување на вклопување на бесправен објект, изграден на КП.бр.895 КО- 
Карпош, во урбанистичко-планска документација со која се врши  усогласување на 
намената на бесправниот објект со намената на земјиштето  
                                 

Член 1 
 За поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект 
евидентиран во регистарот на поднесени барања за утврдување на правен статус на 
бесправни објекти во Општина Карпош УП1 бр.35-3113 од 01.08.2011 година, на Иљо 
Цветановски од Скопје, за објект на КП бр.895 КО Карпош, Советот на Општина Карпош 
констатира дека може да се изврши усогласување на намената на бесправниот објект со 
намената на земјиштето и да се изврши вклопување на бесправниот објект согласно 
одредбите на Правилникот за стандарди за вклопување на бесправните објекти во 
урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија” 
бр.56/11 и 162/12). 

Член 2 
 Со цел вклопување на објектот од член 1 на оваа одлука, ќе се изработи и донесе 
урбанистичко-планска документација. 

Член 3 
 Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од  денот на објавувањето во „Службен 
гласник на Општина Карпош”. 
 
 
Број 07-6126/4                                                                                    ПРЕТСЕДАТЕЛ 
19.09.2013 година            НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                     Сашо Лазаровски, с.р. 
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.5/02), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на 
Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/06 и 8/13), 
Градоначалникот на Општина Карпош, на ден 20 септември 2013 година, донесе                                                                                                                 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

за објавување на Одлука за утврдување на вклопување на бесправен објект, изграден 
на КП.бр.962 КО-Карпош, во урбанистичко-планска документација со која се врши  

усогласување на намената на бесправниот објект со намената на земјиштето  
                                 

1. Се објавува Одлука за утврдување на вклопување на бесправен објект, изграден на КП 
бр.962 КО-Карпош,во урбанистичко-планска документација со која не врши 
усогласување на намената на бесправниот објект со намената за земјиштето, донесена на 
Седмата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 19 септември 2013 година. 
 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Карпош“. 
 
 
Број 09-6390/3                        ГРАДОНАЧАЛНИК 
20.09.2013 година                        НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје              Стевчо Јакимовски, с.р. 
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Врз основа на член 36, став 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија” бр. 5/02) и член 2, став 2, алинеја 5 од Правилникот за стандарди 
за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко-планска документација („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 56/11 и 162/12), Советот на Општина Карпош, на 
Седмата седница, одржана на 19.09.2013 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
за утврдување на вклопување на бесправен објект, изграден на КП.бр.962 КО-
Карпош, во урбанистичко-планска документација со која се врши  усогласување на 
намената на бесправниот објект со намената на земјиштето  
                                 

Член 1 
 За поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект 
евидентиран во регистарот на поднесени барања за утврдување на правен статус на 
бесправни објекти во Општина Карпош УП1 бр.35-2997  од 28.07.2011 година, на Исни 
Исмаил од Скопје, за објект на КП бр.962 КО Карпош, Советот на Општина Карпош 
констатира дека може да се изврши усогласување на намената на бесправниот објект со 
намената на земјиштето и да се изврши вклопување на  
бесправниот објект согласно одредбите на Правилникот за стандарди за вклопување на 
бесправните објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на 
Република Македонија” бр.56/11 и 162/12). 

 
Член 2 

 Со цел вклопување на објектот од член 1 на оваа одлука, ќе се изработи и донесе 
урбанистичко-планска документација. 

 
Член 3 

 Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од  денот на објавувањето во „Службен 
гласник на Општина Карпош”. 
 
 
Број 07-6126/5                                                                                    ПРЕТСЕДАТЕЛ 
19.09.2013 година            НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                      Сашо Лазаровски, с.р. 
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.5/02), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на 
Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/06 и 8/13), 
Градоначалникот на Општина Карпош, на ден 20 септември 2013 година, донесе                                                                                                                 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

за објавување на Одлука за утврдување на вклопување на бесправен објект, изграден 
на КП.бр.1012/1 КО- Карпош, во урбанистичко-планска документација со која се врши  

усогласување на намената на бесправниот објект со намената на земјиштето  
                                 

1. Се објавува Одлука за утврдување на вклопување на бесправен објект, изграден на КП 
бр.1012/1 КО-Карпош,во урбанистичко-планска документација со која не врши 
усогласување на намената на бесправниот објект со намената за земјиштето, донесена на 
Седмата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 19 септември 2013 година. 
 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Карпош“. 
 
 
Број 09-6390/4                        ГРАДОНАЧАЛНИК 
20.09.2013 година                        НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје             Стевчо Јакимовски, с.р. 
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Врз основа на член 36, став 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија” бр. 5/02) и член 2, став 2, алинеја 5 од Правилникот за стандарди 
за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко-планска документација („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 56/11 и 162/12), Советот на Општина Карпош, на 
Седмата седница, одржана на 19.09.2013 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
за утврдување на вклопување на бесправен објект, изграден на КП.бр.1012/1 КО- 
Карпош, во урбанистичко-планска документација со која се врши  усогласување на 
намената на бесправниот објект со намената на земјиштето  
                                 

Член 1 
 За поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект 
евидентиран во регистарот на поднесени барања за утврдување на правен статус на 
бесправни објекти во Општина Карпош УП1 бр.35-2884  од 26.07.2011 година, на Стојко 
Стојковски од Скопје, за објект на КП бр.1012/1 КО Карпош, Советот на Општина Карпош 
констатира дека може да се изврши усогласување на намената на бесправниот објект со 
намената на земјиштето и да се изврши вклопување на бесправниот објект согласно 
одредбите на Правилникот за стандарди за вклопување на бесправните објекти во 
урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија” 
бр.56/11 и 162/12). 

 
Член 2 

 Со цел вклопување на објектот од член 1 на оваа одлука, ќе се изработи и донесе 
урбанистичко-планска документација. 

 
Член 3 

 Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од  денот на објавувањето во „Службен 
гласник на Општина Карпош”. 
 
Број 07-6126/6                                                                                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
19.09.2013 година                  НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                      Сашо Лазаровски, с.р. 
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.5/02), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на 
Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/06 и 8/13), 
Градоначалникот на Општина Карпош, на ден 20 септември 2013 година, донесе                                                                                                                 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

за објавување на Одлука за утврдување на вклопување на бесправен објект, изграден 
на КП.бр.2133 КО-Бардовци, во урбанистичко-планска документација со која се врши  

усогласување на намената на бесправниот објект со намената на земјиштето  
                                 

1. Се објавува Одлука за утврдување на вклопување на бесправен објект, изграден на КП 
бр.2133 КО-Бардовци,во урбанистичко-планска документација со која не врши 
усогласување на намената на бесправниот објект со намената за земјиштето, донесена на 
Седмата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 19 септември 2013 година. 
 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Карпош“. 
 
 
Број 09-6390/5                        ГРАДОНАЧАЛНИК 
20.09.2013 година                        НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје             Стевчо Јакимовски, с.р. 
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Врз основа на член 36, став 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија” бр. 5/02) и член 2, став 2, алинеја 5 од Правилникот за стандарди 
за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко-планска документација („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 56/11 и 162/12), Советот на Општина Карпош, на 
Седмата седница, одржана на 19.09.2013 година, донесе 
 
 

О Д Л У К А 
за утврдување на вклопување на бесправен објект, изграден на КП.бр.2133 КО- 
Бардовци, во урбанистичко-планска документација со која се врши  усогласување на 
намената на бесправниот објект со намената на земјиштето  
                                 

Член 1 
 За поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект 
евидентиран во регистарот на поднесени барања за утврдување на правен статус на 
бесправни објекти во Општина Карпош УП1 бр.35-1163 од 30.05.2011 година, на Зоран 
Ѓорѓиевски од Скопје, за објект на КП бр.2133 КО Бардовци, Советот на Општина Карпош 
констатира дека може да се изврши усогласување на намената на бесправниот објект со 
намената на земјиштето и да се изврши вклопување на бесправниот објект согласно 
одредбите на Правилникот за стандарди за вклопување на бесправните објекти во 
урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија” 
бр.56/11 и 162/12). 

 
Член 2 

 Со цел вклопување на објектот од член 1 на оваа одлука, ќе се изработи и донесе 
урбанистичко-планска документација. 

 
Член 3 

 Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од  денот на објавувањето во „Службен 
гласник на Општина Карпош”. 
 
Број 07-6126/7                                                                                         ПРЕТСЕДАТЕЛ 
19.09.2013 година                     НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                         Сашо Лазаровски, с.р. 
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.5/02), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на 
Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/06 и 8/13), 
Градоначалникот на Општина Карпош, на ден 20 септември 2013 година, донесе                                                                                                                 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Заклучок за давање согласност на Статутот на Приватната 

установа за деца –Приватна детска градинка „Сент Пол“ – Скопје 
                                 

 
1. Се објавува Заклучокот за давање согласност на Статутот на Приватната установа за 

деца-Приватна детска градинка „Сент Пол“ – Скопје, донесен на Седмата седница на 
Советот на Општина Карпош, одржана на 19 септември 2013 година. 
 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Карпош“. 
 
 
Број 09-6390/6                        ГРАДОНАЧАЛНИК 
20.09.2013 година                        НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје              Стевчо Јакимовски, с.р. 
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Врз основа на член 36, став 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.05/2002) и член 19, став 7 од Законот за заштита на децата 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.23/2013), Советот на Општина Карпош, на 
Седмата седница одржана на 19.09.2013 година, донесе   

 
 

ЗАКЛУЧОК 
за давање согласност на Статутот на Приватната установа за деца –Приватна детска 

градинка „Сент Пол“ – Скопје 
 

       1. Се дава согласност на Статутот на Приватната установа за деца – Приватна детска 
градинка „Сент Пол” Скопје, донесен од основачот-Друштвото за образование ЦЕЛ 
ГЛОБАЛ ДООЕЛ увоз-извоз - Скопје. 
       2.Заклучокот да се достави до Приватната установа за деца–Приватна детска 
градинка „Сент Пол” - Скопје. 
      3.Овој заклучок влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен 
гласник на Општина Карпош”. 
 
 
Број 07-6126/8                       ПРЕТСЕДАТЕЛ  
19.09.2013 година             НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје        Сашо Лазаровски, с.р. 
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.5/02), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на 
Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/06 и 8/13), 
Градоначалникот на Општина Карпош, на ден 20 септември 2013 година, донесе                                                                                                                 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Одлуката за престанување на важење на Одлука за одобрување на 

средства за организирање на настанот за мода, луксузни марки и автомобили 
Concours d’eElegance 2013 

 
               

1. Се објавува Одлуката за престанување на важење на Одлуката за одорување на средства 
за организирање на настанот за мода, луксузни марки и автомобили Concours 
d’eElegance 2013, донесена на Седмата седница на Советот на Општина Карпош, одржана 
на 19 септември 2013 година. 
 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Карпош“. 
 
 
Број 09-6390/7                        ГРАДОНАЧАЛНИК 
20.09.2013 година                        НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје              Стевчо Јакимовски, с.р. 
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Врз основа на член 36, став 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија” бр.5/02), Советот на Општина Карпош, на Седмата седница, 
одржана на  19.09.2013 година, донесе 
 

ОДЛУКА 
за престанување на важење на Одлука за одобрување на средства за организирање 

на настанот за мода, луксузни марки и автомобили Concours d’eElegance 2013 
                               

Член 1 
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за одобрување на средства за 
организирање на настанот за мода, луксузни марки и автомобили Concours d’eElegance 
2013 („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.9/2013). 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 
гласник на Општина Карпош“. 
 
  
Број 07-6126/9                                                                                  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
19.09.2013 година              НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                     Сашо Лазаровски, с.р. 
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.5/02), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на 
Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/06 и 8/13), 
Градоначалникот на Општина Карпош, на ден 20 септември 2013 година, донесе                                                                                                                 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Одлуката за одобрување на финансиска помош за физикална 

терапија 
 
                           

1. Се објавува Одлуката за одобрување на финансиска помош за физикална терапија, 
донесена на Седмата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 19 септември 
2013 година. 
 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Карпош“. 
 
 
 
 
Број 09-6390/8                         ГРАДОНАЧАЛНИК 
20.09.2013 година                         НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје               Стевчо Јакимовски, с.р. 
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Врз основа на член 36,  став 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија” бр.5/02), Советот на Општина Карпош,  на седмата седница,  
одржана на 19.09.2013 година, донесе 
 

ОДЛУКА  
за одобрување на финансиска помош за физикална терапија 

 
Член 1 

Се усвојува барањето за финансиска помош за физикална терапија бр.07-6242/1 од 
17.09.2013 година, доставено од Ќамуран Сулејманов, Општина Карпош – Скопје.  

 
 

Член 2 
За реализација на барањето од член 1 на оваа одлука се одобруваат средства во износ од 
30.000,00 денари. 

 
Член 3 

Средствата од член 2 на оваа одлука да се исплатат од Буџетот на Општина Карпош за 
2013 година, ЕО-општинска администрација, ставка 464-разни тарнсфери, потставка 464 
990-други трансфери. 

 
Член  4 

Се задолжува Градоначалникот на Општина Карпош да ја спроведе оваа одлука. 
 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен  
гласник на Општина Карпош”. 
 
 
 
Број 07-6126/10                                                                              ПРЕТСЕДАТЕЛ 
19.09.2013 година                                                       НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА  КАРПОШ, 
Скоп ј е                                                                          Сашо Лазаровски, с.р. 
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.5/02), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на 
Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/06 и 8/13), 
Градоначалникот на Општина Карпош, на ден 20 септември 2013 година, донесе                                                                                                                 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

за објавување на Одлуката за одобрување на средства за закуп на спортска сала и 
други тековни трошоци 

         
 

1. Се објавува Одлуката за одобрување на средства за закуп на спортска сала и други 
тековни трошоци, донесена на Седмата седница на Советот на Општина Карпош, 
одржана на 19 септември 2013 година. 
 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Карпош“. 
 
 
Број 09-6390/9                         ГРАДОНАЧАЛНИК 
20.09.2013 година                         НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје              Стевчо Јакимовски, с.р. 
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Врз основа на член 36, став 1  од Законот за локалната самоуправа („Службен  весник на 
Република Македонија“ бр.5/02), Советот на Општина Карпош, на Седмата седница,  
одржана на 19.09.2013 година, донесе 
 

О Д Л У К А  
за одобрување на средства за закуп на спортска сала и други тековни трошоци 

 
Член 1 

Се  усвојува  барањето на финансиски средства за закуп на спортска сала во СЦ Борис 
Трајковски и други тековни трошоци, бр.07-6277/1 од 18.09.2013 година, доставено од 
Кошаркарскиот клуб „КАРПОШ-СОКОЛИ 2000“-Скопје. 
 

Член 2 
За реализирање на барањето од член 1 на оваа одлука се одобруваат средства во износ од 
1.500.000,00 денари. 

 
Член 3 

Средствата од член 2 на оваа одлука да се исплатат од Буџетот на Општина Карпош за 
2013 година, Програма ЕО-Општинска администрација, ставка 425 – договорни услуги, 
потставка 425130 – изнајмување на друг тип на простор. 

 
Член 4 

За реализацијата  на одобрените средства Кошаркарскиот клуб„КАРПОШ-СОКОЛИ 
2000“-Скопје е должен  до Советот на Општина Карпош да достави извештај. 
 

Член 5 
Се задолжува Градоначалникот на Општина Карпош да ја спроведе оваа одлука. 
 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 
гласник на Општина Карпош“. 
 
 
Број 07-6126/11                                                            ПРЕТСЕДАТЕЛ 
19.09.2013 година                                                         НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
С к о п ј е                                        Сашо Лазаровски , с.р. 
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.5/02), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на 
Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/06 и 8/13), 
Градоначалникот на Општина Карпош, на ден 20 септември 2013 година, донесе                                                                                                                 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

за објавување на Одлуката за одобрување на финансиска помош за обезбедување на 
годишен билет за патување со автобусите на градски превоз во Скопје 

                                
1. Се објавува Одлуката за одобрување на финансиска помош за обезбедување на годишен 

билет за патување со автобусите на градски превоз во Скопје, донесена на Седмата 
седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 19 септември 2013 година. 
 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Карпош“. 
 
 
Број 09-6390/10                         ГРАДОНАЧАЛНИК 
20.09.2013 година                         НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје              Стевчо Јакимовски, с.р. 
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Врз основа на член 36, став 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија” бр.5/02), Советот на Општина Карпош, на Седмата седница,  
одржана на 19.09.2013 година, донесе 

 
ОДЛУКА  

за одобрување на финансиска помош за обезбедување на годишен билет за 
патување со автобусите на градски превоз во Скопје 

 
Член 1 

Се прифаќа барањето на финансиска помош за обезбедување на годишен билет за 
патување со автобусите на градски превоз во Скопје, бр.09-6209/1 од 16.09.2013 година, 
доставено од Ненад Стоилов, син на загинат бранител во Конфликтот 2001, Опшна 
Карпош – Скопје.  

Член 2 
За реализација на барањето од член 1 на оваа одлука се одобруваат средства во износ од 
16.060,00 денари. 

Член 3 
Средствата од член 2 на оваа одлука да се исплатат од Буџетот на Општина Карпош за 
2013 година, ЕО-општинска администрација, ставка 464-разни трансфери, потставка 464 
990-други трансфери. 

 
Член  4 

Се задолжува Градоначалникот на Општина Карпош да ја спроведе ова одлука. 
 

Член  5 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен  
гласник на Општина Карпош”. 
 
 
Број   07-6126/12                                                                        ПРЕТСЕДАТЕЛ                             
19.09.2013 година                                                         НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА  КАРПОШ, 
 Скоп је                                                                         Сашо Лазаровски, с.р. 
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.5/02), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на 
Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/06 и 8/13), 
Градоначалникот на Општина Карпош, на ден 20 септември 2013 година, донесе                                                                                                                 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

за објавување на Заклучок за усвојување на Годишната програма за работа на ООУ 
„Аврам Писевски“, Општина Карпош-Скопје, за учебната 2013/2014 година 

                                 
 

1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишната програма за работа на ООУ „Аврам 
Писевски“, Општина Карпош-Скопје, донесен на Седмата седница на Советот на 
Општина Карпош, одржана на 19 септември 2013 година. 
 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Карпош“. 
 
 
Број 09-6390/11                         ГРАДОНАЧАЛНИК 
20.09.2013 година                       НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                           Стевчо Јакимовски, с.р. 
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Врз основа на член 36, став 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија” бр.5/02), Советот на Општина Карпош, на Седмата седница 
одржана на 19.09.2013 година, донесе 
 

ЗАКЛУЧОК 
за усвојување на Годишната програма за работа на ООУ „Аврам Писевски“, Општина 

Карпош-Скопје, за учебната 2013/2014 година 
                                 
 

1. Се усвојува Годишната програма за работа на ООУ „Аврам Писевски“, Општина Карпош-
Скопје, за учебната 2013/2014 година. 
 

2. Примерок од Заклучокот да се достави до ООУ „Аврам Писевски“-Скопје. 
 

3. Овој Заклучок влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 
гласник на Општина Карпош“. 
 
 
Број 07-6126/13                                                                                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
19.09.2013 година     НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                      Сашо Лазаровски, с.р. 
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.5/02), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на 
Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/06 и 8/13), 
Градоначалникот на Општина Карпош, на ден 20 септември 2013 година, донесе                                                                                                                 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

за објавување на Заклучок за усвојување на Годишната програма за работа на ООУ 
„Братство“, Општина Карпош-Скопје, за учебната 2013/2014 година 

                                 
1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишната програма за работа на ООУ 

„Братство“, Општина Карпош-Скопје, донесен на Седмата седница на Советот на 
Општина Карпош, одржана на 19 септември 2013 година. 
 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Карпош“. 
 
 
Број 09-6390/12                        ГРАДОНАЧАЛНИК 
20.09.2013 година                         НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје              Стевчо Јакимовски, с.р. 
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Врз основа на член 36, став 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија” бр.5/02), Советот на Општина Карпош, на Седмата седница 
одржана на 19.09.2013 година, донесе 
 

ЗАКЛУЧОК 
за усвојување на Годишната програма за работа на ООУ „Братство“, Општина 

Карпош-Скопје, за учебната 2013/2014 година 
                                 

1. Се усвојува Годишната програма за работа на ООУ „Братство“, Општина Карпош-Скопје, 
за учебната 2013/2014 година. 
 

2. Примерок од Заклучокот да се достави до ООУ „Братство“-Скопје. 
 

3. Овој Заклучок влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 
гласник на Општина Карпош“. 
 
 
 
Број 07-6126/14                                                                                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
19.09.2013 година     НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                      Сашо Лазаровски, с.р. 
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.5/02), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на 
Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/06 и 8/13), 
Градоначалникот на Општина Карпош, на ден 20 септември 2013 година, донесе                                                                                                                 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Заклучок за усвојување на Годишната програма за работа на ООУ 

„Вера Циривири-Трена“, Општина Карпош-Скопје, за учебната 2013/2014 година 
                                 

1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишната програма за работа на ООУ „Вера 
Циривири-Трена“, Општина Карпош-Скопје, донесен на Седмата седница на Советот на 
Општина Карпош, одржана на 19 септември 2013 година. 
 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Карпош“. 
 
 
Број 09-6390/13                        ГРАДОНАЧАЛНИК 
20.09.2013 година                         НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје               Стевчо Јакимовски, с.р. 
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Врз основа на член 36, став 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија” бр.5/02), Советот на Општина Карпош, на Седмата седница, 
одржана на 19.09.2013 година, донесе 
 

ЗАКЛУЧОК 
за усвојување на Годишната програма за работа на ООУ „Вера Циривири Трена“, 

Општина Карпош-Скопје, за учебната 2013/2014 година 
                                 

1. Се усвојува Годишната програма за работа на ООУ „Вера Циривири Трена“, Општина 
Карпош-Скопје, за учебната 2013/2014 година. 
 

2. Примерок од Заклучокот да се достави до ООУ „Вера Циривири Трена“-Скопје. 
 

3. Овој Заклучок влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 
гласник на Општина Карпош“. 
 
 
 
Број 07-6126/15                                                                                  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
19.09.2013 година     НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                      Сашо Лазаровски, с.р. 
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.5/02), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на 
Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/06 и 8/13), 
Градоначалникот на Општина Карпош, на ден 20 септември 2013 година, донесе                                                                                                                 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Заклучок за усвојување на Годишната програма за работа на ООУ 

„Владо Тасевски“, Општина Карпош-Скопје, за учебната 2013/2014 година 
 

                                 
1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишната програма за работа на ООУ „Владо 

Тасевски“, Општина Карпош-Скопје, донесен на Седмата седница на Советот на Општина 
Карпош, одржана на 19 септември 2013 година. 
 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Карпош“. 
 
 
 
Број 09-6390/14                        ГРАДОНАЧАЛНИК 
20.09.2013 година                         НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје              Стевчо Јакимовски, с.р. 
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Врз основа на член 36, став 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија” бр. 5/02), Советот на Општина Карпош, на Седмата седница, 
одржана на 19.09.2013 година, донесе 
 

ЗАКЛУЧОК 
за усвојување на Годишната програма за работа на ООУ „Владо Тасевски“, Општина 

Карпош-Скопје за учебната 2013/2014 година 
                                 
 

1. Се усвојува Годишната програма за работа на ООУ „Владо Тасевски“, Општина Карпош-
Скопје за учебната 2013/2014 година. 
 

2. Примерок од Заклучокот да се достави до ООУ „Владо Тасевски“-Скопје. 
 

3. Овој Заклучок влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 
гласник на Општина Карпош“. 
 
 
 
 
Број 07-6126/16                                                                                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
19.09.2013 година     НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                     Сашо Лазаровски, с.р. 
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.5/02), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на 
Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/06 и 8/13), 
Градоначалникот на Општина Карпош, на ден 20 септември 2013 година, донесе                                                                                                                 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

за објавување на Заклучок за усвојување на Годишната програма за работа на ООУ 
„Војдан Чернодрински“, Општина Карпош-Скопје, за учебната 2013/2014 година 

                                 
1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишната програма за работа на ООУ „Војдан 

Чернодрински“, Општина Карпош-Скопје, донесен на Седмата седница на Советот на 
Општина Карпош, одржана на 19 септември 2013 година. 
 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Карпош“. 
 
 
Број 09-6390/15                        ГРАДОНАЧАЛНИК 
20.09.2013 година                         НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје              Стевчо Јакимовски, с.р. 
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Врз основа на член 36, став 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија” бр. 5/02), Советот на Општина Карпош, на Седмата седница, 
одржана на 19.09.2013 година, донесе 
 

ЗАКЛУЧОК 
за усвојување на Годишната програма за работа на ООУ „Војдан Чернодрински“, 

Општина Карпош-Скопје за учебната 2013/2014 година 
                                 
 

1. Се усвојува Годишната програма за работа на ООУ „Војдан Чернодрински“, Општина 
Карпош-Скопје за учебната 2013/2014 година. 
 

2. Примерок од Заклучокот да се достави до ООУ „Војдан Чернодрински“-Скопје. 
 

3. Овој Заклучок влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 
гласник на Општина Карпош“. 
 
 
Број 07-6126/17                                                                                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
19.09.2013 година        НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                         Сашо Лазаровски, с.р. 
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.5/02), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на 
Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/06 и 8/13), 
Градоначалникот на Општина Карпош, на ден 20 септември 2013 година, донесе                                                                                                                 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

за објавување на Заклучок за усвојување на Годишната програма за работа на ООУ 
„Димо Хаџи Димов“, Општина Карпош-Скопје, за учебната 2013/2014 година 

                                 
1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишната програма за работа на ООУ „Димо 

Хаџи Димов“, Општина Карпош-Скопје, донесен на Седмата седница на Советот на 
Општина Карпош, одржана на 19 септември 2013 година. 
 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Карпош“. 
 
 
 
Број 09-6390/16                        ГРАДОНАЧАЛНИК 
20.09.2013 година                         НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје               Стевчо Јакимовски, с.р. 
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Врз основа на член 36, став 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија” бр. 5/02), Советот на Општина Карпош, на Седмата седница, 
одржана на 19.09.2013 година, донесе 
 

ЗАКЛУЧОК 
за усвојување на Годишната програма за работа на ООУ „Димо Хаџи 

Димов“,Општина Карпош-Скопје, за учебната 2013/2014 година 
                                 

1. Се усвојува Годишната програма за работа на ООУ „Димо Хаџи Димов“, Општина 
Карпош-Скопје, за учебната 2013/2014 година. 
 

2. Примерок од Заклучокот да се достави до ООУ „Димо Хаџи Димов“-Скопје. 
 

3. Овој Заклучок влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 
гласник на Општина Карпош“. 
 
    
Број 07-6126/18                                                                                  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
19.09.2013 година               НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                     Сашо Лазаровски, с.р. 
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.5/02), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на 
Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/06 и 8/13), 
Градоначалникот на Општина Карпош, на ден 20 септември 2013 година, донесе                                                                                                                 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

за објавување на Заклучок за усвојување на Годишната програма за работа на ООУ 
„Јан Амос Коменски“, Општина Карпош-Скопје, за учебната 2013/2014 година 

                                 
1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишната програма за работа на ООУ „Јан Амос 

Коменски“, Општина Карпош-Скопје, донесен на Седмата седница на Советот на 
Општина Карпош, одржана на 19 септември 2013 година. 
 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Карпош“. 
 
 
 
 
Број 09-6390/17                        ГРАДОНАЧАЛНИК 
20.09.2013 година                         НА ОПШТИНА КАРПОШ 
Скопје                  Стевчо Јакимовски, с.р. 
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Врз основа на член 36, став 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија” бр. 5/02), Советот на Општина Карпош, на Седмата седница, 
одржана на 19.09.2013 година, донесе 
 

ЗАКЛУЧОК 
за усвојување на Годишната програма за работа на ООУ „Јан Амос Коменски“, 

Општина Карпош-Скопје за учебната 2013/2014 година 
                                 

1. Се усвојува Годишната програма за работа на ООУ „Јан Амос Коменски“, Општина 
Карпош-Скопје за учебната 2013/2014 година. 
 

2. Примерок од Заклучокот да се достави до ООУ „Јан Амос Коменски“-Скопје. 
 

3. Овој Заклучок влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 
гласник на Општина Карпош“. 
 
 
 
 
Број 07-6126/19                                                                                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
19.09.2013 година       НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                           Сашо Лазаровски, с.р. 
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.5/02), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на 
Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/06 и 8/13), 
Градоначалникот на Општина Карпош, на ден 20 септември 2013 година, донесе                                                                                                                 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

за објавување на Заклучок за усвојување на Годишната програма за работа на ООУ 
„Лазо Трповски“, Општина Карпош-Скопје, за учебната 2013/2014 година 

                                 
1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишната програма за работа на ООУ „Лазо 

Трповски“, Општина Карпош-Скопје, донесен на Седмата седница на Советот на Општина 
Карпош, одржана на 19 септември 2013 година. 
 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Карпош“. 
 
 
Број 09-6390/18                        ГРАДОНАЧАЛНИК 
20.09.2013 година                         НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје               Стевчо Јакимовски, с.р. 
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Врз основа на член 36, став 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија” бр. 5/02), Советот на Општина Карпош, на Седмата седница, 
одржана на 19.09.2013 година, донесе 

 
ЗАКЛУЧОК 

за усвојување на Годишната програма за работа на ООУ „Лазо Трповски“, Општина 
Карпош-Скопје за учебната 2013/2014 година 

                                 
1. Се усвојува Годишната програма за работа на ООУ „Лазо Трповски“, Општина Карпош-

Скопје за учебната 2013/2014 година. 
 

2. Примерок од Заклучокот да се достави до ООУ „Лазо Трповски“-Скопје. 
 

3. Овој Заклучок влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 
гласник на Општина Карпош“. 
 
 
 
 
Број 07-6126/20                                                                                       ПРЕТСЕДАТЕЛ 
19.09.2013 година        НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                            Сашо Лазаровски, с.р. 
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.5/02), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на 
Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/06 и 8/13), 
Градоначалникот на Општина Карпош, на ден 20 септември 2013 година, донесе                                                                                                                 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

за објавување на Заклучок за усвојување на Годишната програма за работа на ООУ 
„Петар Поп Арсов“, Општина Карпош-Скопје, за учебната 2013/2014 година 

                                 
1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишната програма за работа на ООУ „Петар 

Поп Арсов“, Општина Карпош-Скопје, донесен на Седмата седница на Советот на 
Општина Карпош, одржана на 19 септември 2013 година. 
 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Карпош“. 
 
 
Број 09-6390/19                        ГРАДОНАЧАЛНИК 
20.09.2013 година                         НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                  Стевчо Јакимовски, с.р. 
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Врз основа на член 36, став 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија” бр. 5/02), Советот на Општина Карпош, на Седмата седница, 
одржана на 19.09.2013 година, донесе 
 

ЗАКЛУЧОК 
за усвојување на Годишната програма за работа на ООУ „Петар Поп Арсов“, Општина 

Карпош-Скопје за учебната 2013/2014 година 
                               

1. Се усвојува Годишната програма за работа на ООУ „Петар Поп Арсов“, Општина Карпош-
Скопје за учебната 2013/2014 година. 
 

2. Примерок од Заклучокот да се достави до ООУ „Петар Поп Арсов“-Скопје. 
 

3. Овој Заклучок влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 
гласник на Општина Карпош“. 
 
 
 
Број 07-6126/21                                                                                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
19.09.2013 година        НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                         Сашо Лазаровски, с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
             



20 септември 2013         „Службен гласник на Општина Карпош“                                број 10 

39 
 

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.5/02), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на 
Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/06 и 8/13), 
Градоначалникот на Општина Карпош, на ден 20 септември 2013 година, донесе                                                                                                                 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

за објавување на Заклучок за усвојување на Годишната програма за работа на ООУ 
„Христијан Тодоровски Карпош“, Општина Карпош-Скопје, за учебната 2013/2014 

година 
                                 

1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишната програма за работа на ООУ 
„Христијан Тодоровски Карпош“, Општина Карпош-Скопје, донесен на Седмата седница 
на Советот на Општина Карпош, одржана на 19 септември 2013 година. 
 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Карпош“. 
 
 
Број 09-6390/20                        ГРАДОНАЧАЛНИК 
20.09.2013 година                         НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                  Стевчо Јакимовски,с.р. 
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Врз основа на член 36, став 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија” бр. 5/02), Советот на Општина Карпош, на Седмата седница, 
одржана на 19.09.2013 година, донесе 
 

ЗАКЛУЧОК 
за усвојување на Годишната програма за работа на ООУ „Христијан Тодоровски 

Карпош“, Општина Карпош-Скопје за учебната 2013/2014 година 
                                 

1. Се усвојува Годишната програма за работа на ООУ „Христијан Тодоровски Карпош“, 
Општина Карпош-Скопје за учебната 2013/2014 година. 
 

2. Примерок од Заклучокот да се достави до ООУ „Христијан Тодоровски Карпош-Скопје“. 
 

3. Овој Заклучок влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 
гласник на Општина Карпош“. 
 
 
Број 07-6126/22                                                                                    ПРЕТСЕДАТЕЛ 
19.09.2013 година     НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                        Сашо Лазаровски, с.р. 
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.5/02), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на 
Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/06 и 8/13), 
Градоначалникот на Општина Карпош, на ден 20.09.2013 година, донесе                                                                                                                 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

за објавување на Мислење на Програмата за изведување на ученички екскурзии и 
други ученички активности во ООУ „Аврам Писевски“, Општина Карпош-Скопје за 

учебната 2013/2014 година  
 

1. Се објавува Мислењето на Програмата за изведување на ученички екскурзии и други 
ученички активности во ООУ „Аврам Писевски“, Општина Карпош-Скопје за учебната 
2013/2014 година, донесено на Седмата седница на Советот на Општина Карпош,  на 
одржана на 19 септември 2013 година. 
 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен гласник 
на Општина Карпош“. 
 
 
Број 09-6390/21                        ГРАДОНАЧАЛНИК 
20.09.2013 година                         НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                Стевчо Јакимовски, с.р. 
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Врз основа на член 36, став 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија” бр. 5/02), а во врска со Правилникот за начинот на изведување на 
ученичките екскурзии и други слободни активности на учениците од основните 
училишта бр.19-2250/1 од 05.03.2013 година, донесен од Министерот за образование и 
наука, Советот на Општина Карпош, на Седмата седница, одржана на 19.09.2013 година, 
донесе 

 
МИСЛЕЊЕ 

на Програмата за изведување на ученички екскурзии и други ученички активности 
во ООУ „Аврам Писевски“, Општина Карпош-Скопје за учебната 2013/2014 година  

                             
1. Советот на Општина Карпош дава позитивно мислење на Програмата за изведување на 

ученички екскурзии и други ученички активности во ООУ „Аврам Писевски“, Општина 
Карпош-Скопје за учебната 2013/2014 година, Општина Карпош-Скопје и истите може да 
се изведуваат согласно предвиденото во Програмата. 
 

2. Примерок од Мислењето да се достави до ООУ „Аврам Писвески“-Скопје и до 
Министерството за образование и наука. 
 
 
 
Број 07-6126/23                                                                                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
19.09.2013 година     НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                           Сашо Лазаровски, с.р. 
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.5/02), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на 
Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/06 и 8/13), 
Градоначалникот на Општина Карпош, на ден 20 септември 2013 година, донесе                                                                                                                 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Мислење на Програмата за изведување на ученички екскурзии и 

други ученички активности во ООУ „Братство“, Општина Карпош-Скопје за учебната 
2013/2014 година  

 
 
 

1. Се објавува Мислењето на Програмата за изведување на ученички екскурзии и други 
ученички активности во ООУ „Братство“, Општина Карпош-Скопје за учебната 2013/2014 
година, донесено на Седмата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 19 
септември 2013 година. 
 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен гласник 
на Општина Карпош“. 
 
 
 
 
Број 09-6390/22                        ГРАДОНАЧАЛНИК 
20.09.2013 година                         НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје               Стевчо Јакимовски, с.р. 
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Врз основа на член 36, став 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија” бр. 5/02), а во врска со Правилникот за начинот на изведување на 
ученичките екскурзии и други слободни активности на учениците од основните 
училишта бр.19-2250/1 од 05.03.2013 година, донесен од Министерот за образование и 
наука, Советот на Општина Карпош, на Седмата едница, одржана на 19.09.2013 година, 
донесе 
 
 

МИСЛЕЊЕ 
на Програмата за изведување на ученички екскурзии и други ученички активности 

во ООУ „Братство“,  Општина Карпош-Скопје за учебната 2013/2014 година  
                                 
 

1. Советот на Општина Карпош дава позитивно мислење на Програмата за изведување на 
ученички екскурзии и други ученички активности во ООУ „Братство“, Општина Карпош-
Скопје за учебната 2013/2014 година, Општина Карпош-Скопје и истите може да се 
изведуваат согласно предвиденото во Програмата. 
 

2. Примерок од Мислењето да се достави до ООУ „Братство“ и до Министерството за   
образование и наука. 
 
 
 
 
 
Број 07-6126/24                                                                                  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
19.09.2013 година     НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                       Сашо Лазаровски, с.р. 
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.5/02), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на 
Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/06 и 8/13), 
Градоначалникот на Општина Карпош, на ден 20 септември 2013 година, донесе                                                                                                                 

 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Мислење на Програмата за изведување на ученички екскурзии и 

други ученички активности во ООУ „Вера Циривири Трена“, Општина Карпош-Скопје 
за учебната 2013/2014 година  

 
 

1. Се објавува Мислењето на Програмата за изведување на ученички екскурзии и други 
ученички активности во ООУ „Вера Циривири Трена“, Општина Карпош-Скопје за 
учебната 2013/2014 година, донесено на Седмата седница на Советот на Општина 
Карпош, одржана на 19 септември 2013 година. 
 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен гласник 
на Општина Карпош“. 
 
 
 
 
Број 09-6390/23                        ГРАДОНАЧАЛНИК 
20.09.2013 година                         НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје               Стевчо Јакимовски, с.р. 
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Врз основа на член 36, став 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија” бр. 5/02), а во врска со Правилникот за начинот на изведување на 
ученичките екскурзии и други слободни активности на учениците од основните 
училишта бр.19-2250/1 од 05.03.2013 година, донесен од Министерот за образование и 
наука, Советот на Општина Карпош, на Седмата седница, одржана на 19.09.2013 година, 
донесе 
 

МИСЛЕЊЕ 
на Програмата за изведување на ученички екскурзии и други ученички активности 

во ООУ „Вера Циривири Трена“, Општина Карпош-Скопје за учебната 2013/2014 
година  

                                 
 

1. Советот на Општина Карпош дава позитивно мислење на Програмата за изведување на 
ученички екскурзии и други ученички активности во ООУ „Вера Циривири Трена“, 
Општина Карпош-Скопје за учебната 2013/2014 година, Општина Карпош-Скопје и истите 
може да се изведуваат согласно предвиденото во Програмата. 
 

2. Примерок од Мислењето да се достави до ООУ „Вера Циривири Трена“ и до 
Министерството за образование и наука. 
 
 
 
 
 
Број 07-6126/25                                                                                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
19.09.2013 година     НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                       Сашо Лазаровски, с.р. 
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.5/02), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на 
Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/06 и 8/13), 
Градоначалникот на Општина Карпош, на ден 20. септември 2013 година, донесе                                                                                                                 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

за објавување на Мислење на Програмата за изведување на ученички екскурзии и 
други ученички активности во ООУ „Владо Тасевски“, Општина Карпош-Скопје за 

учебната 2013/2014 година  
 

 
1. Се објавува Мислењето на Програмата за изведување на ученички екскурзии и други 

ученички активности во ООУ „Владо Тасевски“, Општина Карпош-Скопје за учебната 
2013/2014 година, донесено на Седмата седница на Советот на Општина Карпош одржана 
на 19 септември 2013 година. 
 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен гласник 
на Општина Карпош“. 
 
 
 
Број 09-6390/24                        ГРАДОНАЧАЛНИК 
20.09.2013 година                         НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје               Стевчо Јакимовски, с.р. 
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Врз основа на член 36, став 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија” бр. 5/02), а во врска со Правилникот за начинот на изведување на 
ученичките екскурзии и други слободни активности на учениците од основните 
училишта бр.19-2250/1 од 05.03.2013 година, донесен од Министерот за образование и 
наука, Советот на Општина Карпош, на Седмата седница, одржана на 19.09.2013 година, 
донесе 
 

МИСЛЕЊЕ 
на Програмата за изведување на ученички екскурзии и други ученички активности 

во ООУ „Владо Тасевски“, Општина Карпош-Скопје за учебната 2013/2014 година  
                                 
 

1. Советот на Општина Карпош дава позитивно мислење на Програмата за изведување на 
ученички екскурзии и други ученички активности во ООУ „Владо Тасевски“, Општина 
Карпош-Скопје за учебната 2013/2014 година, Општина Карпош-Скопје и истите може да 
се изведуваат согласно предвиденото во Програмата. 
 

2. Примерок од Мислењето да се достави до ООУ „Владо Тасевски“ и до Министерството за 
образование и наука. 
 
 
 
 
Број 07-6126/26                                                                                  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
19.09.2013 година                          НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                       Сашо Лазаровски, с.р. 
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.5/02), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на 
Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/06 и 8/13), 
Градоначалникот на Општина Карпош, на ден 20 септември 2013 година, донесе                                                                                                                 
 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

за објавување на Мислење на Програмата за изведување на ученички екскурзии и 
други ученички активности во ООУ „Војдан Чернодрински“, Општина Карпош-Скопје 

за учебната 2013/2014 година  
 
 

1. Се објавува Мислењето на Програмата за изведување на ученички екскурзии и други 
ученички активности во ООУ „Војдан Чернодрински“, Општина Карпош-Скопје за 
учебната 2013/2014 година, донесено на Седмата седница на Советот на Општина Карпош 
одржана на 19 септември 2013 година 
 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен гласник 
на Општина Карпош“. 
 
 
 
Број 09-6390/25                        ГРАДОНАЧАЛНИК 
20.09.2013 година                         НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје               Стевчо Јакимовски, с.р. 
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Врз основа на член 36, став 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија” бр. 5/02), а во врска со Правилникот за начинот на изведување на 
ученичките екскурзии и други слободни активности на учениците од основните 
училишта бр.19-2250/1 од 05.03.2013 година, донесен од Министерот за образование и 
наука, Советот на Општина Карпош, на Седмата седница, одржана на 19.09.2013 година, 
донесе 
 

МИСЛЕЊЕ 
на Програмата за изведување на ученички екскурзии и други ученички активности 

во ООУ „Војдан Чернодрински“, Општина Карпош-Скопје за учебната 2013/2014 
година  

                                 
1. Советот на Општина Карпош дава позитивно мислење на Програмата за изведување на 

ученички екскурзии и други ученички активности во ООУ „Војдан Чернодрински“, 
Општина Карпош-Скопје за учебната 2013/2014 година, Општина Карпош-Скопје и истите 
може да се изведуваат согласно предвиденото во Програмата. 
 

2. Примерок од Мислењето да се достави до ООУ „Војдан Чернодрински“ и до 
Министерството за образование и наука. 
 
 
 
 
Број 07-6126/27                                                                                        ПРЕТСЕДАТЕЛ 
19.09.2013 година         НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                            Сашо Лазаровски, с.р. 
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.5/02), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на 
Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/06 и 8/13), 
Градоначалникот на Општина Карпош, на ден 20 септември 2013 година, донесе                                                                                                                 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

за објавување на Мислење на Програмата за изведување на ученички екскурзии и 
други ученички активности во ООУ „Димо Хаџи Димов“, Општина Карпош-Скопје за 

учебната 2013/2014 година  
 

 
1. Се објавува Мислењето на Програмата за изведување на ученички екскурзии и други 

ученички активности во ООУ „Димо Хаџи Димов“, Општина Карпош-Скопје за учебната 
2013/2014 година, донесено на Седмата седница на Советот на Општина Карпош одржана 
на 19 септември 2013 година 
 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен гласник 
на Општина Карпош“. 
 
 
 
 
Број 09-6390/26                        ГРАДОНАЧАЛНИК 
20.09.2013 година                         НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје               Стевчо Јакимовски, с.р. 
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Врз основа на член 36, став 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија” бр. 5/02), а во врска со Правилникот за начинот на изведување на 
ученичките екскурзии и други слободни активности на учениците од основните 
училишта бр.19-2250/1 од 05.03.2013 година, донесен од Министерот за образование и 
наука, Советот на Општина Карпош, на Седмата седница, одржана на 19.09.2013 година, 
донесе 
 

МИСЛЕЊЕ 
на Програмата за изведување на ученички екскурзии и други ученички активности 
во ООУ „Димо Хаџи Димов“, Општина Карпош-Скопје за учебната 2013/2014 година  

                                 
 

1. Советот на Општина Карпош дава позитивно мислење на Програмата за изведување на 
ученички екскурзии и други ученички активности во ООУ „Димо Хаџи Димов“, Општина 
Карпош-Скопје за учебната 2013/2014 година, Општина Карпош-Скопје и истите може да 
се изведуваат согласно предвиденото во Програмата. 
 

2. Примерок од Мислењето да се достави до ООУ „Димо Хаџи Димов“ и до Министерството 
за образование и наука. 
 
 
 
Број 07-6126/28                                                                                    ПРЕТСЕДАТЕЛ 
19.09. 2013 година     НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА  КАРПОШ, 
Скопје                         Сашо Лазаровски, с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20 септември 2013         „Службен гласник на Општина Карпош“                                број 10 

53 
 

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.5/02), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на 
Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/06 и 8/13), 
Градоначалникот на Општина Карпош, на ден 20 септември 2013 година, донесе                                                                                                                 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Мислење на Програмата за изведување на ученички екскурзии и 

други ученички активности во ООУ „Јан Амос Коменски“, Општина Карпош-Скопје за 
учебната 2013/2014 година  

 
 

1. Се објавува Мислењето на Програмата за изведување на ученички екскурзии и други 
ученички активности во ООУ „Јан Амос Коменски““, Општина Карпош-Скопје за учебната 
2013/2014 година, донесено на Седмата седница на Советот на Општина Карпош одржана 
на 19 септември 2013 година 
 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен гласник 
на Општина Карпош“. 
 
 
 
Број 09-6390/27                        ГРАДОНАЧАЛНИК 
20.09.2013 година                         НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје               Стевчо Јакимовски, с.р. 
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Врз основа на член 36, став 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија” бр. 5/02), а во врска со Правилникот за начинот на изведување на 
ученичките екскурзии и други слободни активности на учениците од основните 
училишта бр.19-2250/1 од 05.03.2013 година, донесен од Министерот за образование и 
наука, Советот на Општина Карпош, на Седмата седница, одржана на 19.09.2013 година, 
донесе 
 

МИСЛЕЊЕ 
на Програмата за изведување на ученички екскурзии и други ученички активности 

во ООУ „Јан Амос Коменски““, Општина Карпош-Скопје за учебната 2013/2014 година  
                                 

1. Советот на Општина Карпош дава позитивно мислење на Програмата за изведување на 
ученички екскурзии и други ученички активности во ООУ „Јан Амос Коменски““, 
Општина Карпош-Скопје за учебната 2013/2014 година, Општина Карпош-Скопје и истите 
може да се изведуваат согласно предвиденото во Програмата. 
 

2. Примерок од Мислењето да се достави до ООУ „Јан Амос Коменски“ и до Министерството 
за образование и наука. 
 
 
 
 
Број 07-6126/29                                                                                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
19.09.2013 година                        НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                     Сашо Лазаровски, с.р. 
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.5/02), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на 
Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/06 и 8/13), 
Градоначалникот на Општина Карпош, на ден 20 септември 2013 година, донесе                                                                                                                 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Мислење на Програмата за изведување на ученички екскурзии и 
други ученички активности во ООУ „Лазо Трповски““, Општина Карпош-Скопје за 

учебната 2013/2014 година  
 

 
1. Се објавува Мислењето на Програмата за изведување на ученички екскурзии и други 

ученички активности во ООУ „Лазо Трповски“, Општина Карпош-Скопје за учебната 
2013/2014 година, донесено на Седмата седница на Советот на Општина Карпош одржана 
на 19 септември 2013 година 
 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен гласник 
на Општина Карпош“. 
 
 
 
Број 09-6390/28                        ГРАДОНАЧАЛНИК 
20.09.2013 година                         НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје               Стевчо Јакимовски, с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20 септември 2013         „Службен гласник на Општина Карпош“                                број 10 

56 
 

Врз основа на член 36, став 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија” бр. 5/02), а во врска со Правилникот за начинот на изведување на 
ученичките екскурзии и други слободни активности на учениците од основните 
училишта бр.19-2250/1 од 05.03.2013 година, донесен од Министерот за образование и 
наука, Советот на Општина Карпош, на Седмата седница, одржана на 19.09.2013 година, 
донесе 
 

МИСЛЕЊЕ 
на Програмата за изведување на ученички екскурзии и други ученички активности 

во ООУ „Лазо Трповски““, Општина Карпош-Скопје за учебната 2013/2014 година  
                                 

1. Советот на Општина Карпош дава позитивно мислење на Програмата за изведување на 
ученички екскурзии и други ученички активности во ООУ „Лазо Трповски“, Општина 
Карпош-Скопје за учебната 2013/2014 година, Општина Карпош-Скопје и истите може да 
се изведуваат согласно предвиденото во Програмата. 
 

2. Примерок од Мислењето да се достави до ООУ „Лазо Трповски“ и до Министерството за 
образование и наука. 
 
 
 
 
Број 07-6126/30                                                                                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
19.09.2013 година                 НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНA КАРПОШ, 
Скопје                           Сашо Лазаровски, с.р. 
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.5/02), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на 
Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/06 и 8/13), 
Градоначалникот на Општина Карпош, на ден 20 септември 2013 година, донесе                                                                                                                 
 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

за објавување на Мислење на Програмата за изведување на ученички екскурзии и 
други ученички активности во ООУ „Петар Поп Арсов““, Општина Карпош-Скопје за 

учебната 2013/2014 година  
 

 
1. Се објавува Мислењето на Програмата за изведување на ученички екскурзии и други 

ученички активности во ООУ „Петар Поп Арсов“, Општина Карпош-Скопје за учебната 
2013/2014 година, донесено на Седмата седница на Советот на Општина Карпош одржана 
на 19 септември 2013 година 
 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен гласник 
на Општина Карпош“. 
 
 
 
Број 09-6390/29                        ГРАДОНАЧАЛНИК 
20.09.2013 година                         НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје               Стевчо Јакимовски, с.р. 
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Врз основа на член 36, став 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија” бр. 5/02), а во врска со Правилникот за начинот на изведување на 
ученичките екскурзии и други слободни активности на учениците од основните 
училишта бр.19-2250/1 од 05.03.2013 година, донесен од Министерот за образование и 
наука, Советот на Општина Карпош, на Седмата седница, одржана на 19.09.2013 година, 
донесе 
 

МИСЛЕЊЕ 
на Програмата за изведување на ученички екскурзии и други ученички активности 
во ООУ „Петар Поп Арсов““, Општина Карпош-Скопје за учебната 2013/2014 година  

                                 
1. Советот на Општина Карпош дава позитивно мислење на Програмата за изведување на 

ученички екскурзии и други ученички активности во ООУ „Петар Поп Арсов“, Општина 
Карпош-Скопје за учебната 2013/2014 година, Општина Карпош-Скопје и истите може да 
се изведуваат согласно предвиденото во Програмата. 
 

2. Примерок од Мислењето да се достави до ООУ „Петар Поп Арсов“ и до Министерството 
за образование и наука. 
 
 
 
 
Број 07-6126/31                                                                                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
19.09.2013 година                 НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                          Сашо Лазаровски, с.р. 
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.5/02), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на 
Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/06 и 8/13), 
Градоначалникот на Општина Карпош, на ден 20 септември 2013 година, донесе                                                                                                                 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Мислење на Програмата за изведување на ученички екскурзии и 

други ученички активности во ООУ „Христијан Тодоровски Карпош““, Општина 
Карпош-Скопје за учебната 2013/2014 година  

 
1. Се објавува Мислењето на Програмата за изведување на ученички екскурзии и други 

ученички активности во ООУ „Христијан Тодоровски Карпош““, Општина Карпош-Скопје 
за учебната 2013/2014 година, донесено на Седмата седница на Советот на Општина 
Карпош одржана на 19 септември 2013 година 
 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен гласник 
на Општина Карпош“. 
 
 
 
Број 09-6390/30                        ГРАДОНАЧАЛНИК 
20.09.2013 година                         НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје               Стевчо Јакимовски, с.р. 
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Врз основа на член 36, став 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија” бр. 5/02), а во врска со Правилникот за начинот на изведување на 
ученичките екскурзии и други слободни активности на учениците од основните 
училишта бр.19-2250/1 од 05.03.2013 година, донесен од Министерот за образование и 
наука, Советот на Општина Карпош, на Седмата седница, одржана на 19.09.2013 година, 
донесе 
 

МИСЛЕЊЕ 
на Програмата за изведување на ученички екскурзии и други ученички активности 

во ООУ „Христијан Тодоровски Карпош““, Општина Карпош-Скопје за учебната 
2013/2014 година  

                             
1. Советот на Општина Карпош дава позитивно мислење на Програмата за изведување на 

ученички екскурзии и други ученички активности во ООУ „Христијан Тодоровски 
Карпош““, Општина Карпош-Скопје за учебната 2013/2014 година, Општина Карпош-
Скопје и истите може да се изведуваат согласно предвиденото во Програмата. 
 

2. Примерок од Мислењето да се достави до ООУ „Христијан Тодоровски Карпош“ и до 
Министерството за образование и наука. 
 
 
 
 
Број 07-6126/32                                                                                   ПРЕТСЕДАТЕЛ 
19.09.2013 година                  НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                        Сашо Лазаровски, с.р. 
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 Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02), а во врска со член 75, став 1 од 
Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/06 и 8/13), 
Градоначалникот на Општина Карпош, на ден 20 септември 2013 година, донесе                                                                                                                 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Решение за определување на член на Одборот за доверба и 

соработка со јавноста на Факултетот за информатички науки и компјутерско 
инженерство во Скопје  

                              

1. Се објавува Решението за определување на член на Одборот за доверба и 
соработка со јавноста на Факултетот за информатички науки и компјутерско 
инженерство во Скопје, донесено на Седмата седница на Советот на Општина 
Карпош, одржана на 19 септември 2013 година. 

 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Карпош“. 

 

 

Број 09-6390/31                         ГРАДОНАЧАЛНИК 
20.09.2013 година                         НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                Стевчо Јакимовски, с.р. 
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Врз основа на член 36, став 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.5/02), Советот на Општина Карпош, на Седмата седница, 
одржана на 19 септември 2013 година, донесе                                                                                                                

 

Р Е Ш Е Н И Е 
за определување на член на Одборот за доверба и соработка со јавноста на 

Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство во Скопје  

                                 

1. За претставник од Општина Карпош, во Одборот за доверба и соработка со 
јавноста на Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство во 
Скопје, се определува Даниела Штерјова, член на Советот на Општина Карпош. 

 

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен 
гласник на Општина Карпош“.  

 

 

Број 07-6126/33              ПРЕТСЕДАТЕЛ  
19.09.2013 година         НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје              Сашо Лазаровски, с.р. 
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.5/02), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на 
Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/06 и 8/13), 
Градоначалникот на Општина Карпош, на ден 20 септември 2013 година, донесе                                                                                                                 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Решение за определување на член на Одборот за доверба и 

соработка со јавноста на Педагошкиот факултет во Скопје  

                                                           

1. Се објавува Решението за определување на член на Одборот за доверба и 
соработка со јавноста на Педагошкиот факултет во Скопје, донесено на Седмата 
седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 19 септември 2013 година. 

 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Карпош“. 

 

 

Број 09-6390/32                         ГРАДОНАЧАЛНИК 
20.09.2013 година                         НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                Стевчо Јакимовски, с.р. 
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Врз основа на член 36, став 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.5/02), Советот на Општина Карпош, на Седмата седница, 
одржана на 19 септември 2013 година, донесе                                                                                                                

 

Р Е Ш Е Н И Е 
за определување на член на Одборот за доверба и соработка со јавноста на 

Педагошкиот факултет во Скопје  

                               

1. За претставник од Општина Карпош, во Одборот за доверба и соработка со 
јавноста на Педагошкиот факултет во Скопје, се определува проф.д-р Зоран 
Поповски, член на Советот на Општина Карпош. 

 

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен 
гласник на Општина Карпош“.  

 

 

Број 07-6126/34              ПРЕТСЕДАТЕЛ  
19.09.2013 година         НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје             Сашо Лазаровски, с.р. 
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Врз основа на Одлуката за овластување на Комисијата за прописи на Општина Карпош 
да утврди Пречистен текст на Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на 
Општина Карпош“ бр.09/2013), Комисијата за прописи на Советот на Општина Карпош, на 
Третата седницата одржана на 19.09.2013 година, го утврди Пречистениот текст на 
Статутот на Општина Карпош. 
Пречистениот текст на Статутот на Општина Карпош ги опфаќа Статутот на Општина 
Карпош („Службен гласник на Општина Карпош бр.1/2006) и Статутарната одлука за 
изменување на Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ 
бр.8/2013). 
 
Број 0720-5964/3                                               Претседател на Комисијата за прописи, 
19.09.2013 година                                                                           Емил Угриновски, с.р. 
Скопје                                                                  

 
 

СТ А Т У Т   

Н А  ОП Ш Т И Н А Т А  К А Р П ОШ  

(П речи ст ен  т ек ст ) 
 

I . Оп ш т и  одредби 

Ч л ен  1 

Опш т инат а К арпош  е основана и нејзинот о подрачје е ут врдено со Зак онот  за 

т ерит оријална организација на локалнат а самоуправа во Р епублика М ак едонија 

(„Служ бен весник  на Р М „ бр. 55/ 04). 

Ч л ен  2 

Со Ст атут от  на Опш т ината К арпош  (во натам ош ниот  т ек ст : Опш тината), во согласност  со 

зак он, се уредуваат  

- организацијата и работ ат а на органит е на Опш т ината; 
- организацијата и работ ењет о на к ом исиит е на Совет от  на Опш тинат а; 
- врш ењет о на работ ит е согласно начелот о на супсидијарност ; 
- начинот  на инф орм ирање на граѓанит е и слободниот  прист ап до инф ормации од јавен 

к арак т ер; 
- случаите на иск лучување на јавноста од седницит е на Совет от  на Опш т инат а; 
- начинот  и постапкат а за дост авување прет ставк и и предлози за работ ата на органит е на 

Опш т инат а и пост апување по нив; 
- начинот  на организирање јавни трибини, спроведување анк ет и и прибирање предлози од 

граѓаните; 
- начинот  на објавувањет о на прописит е на Совет от ; 
- начинот  на изврш ување на обврск ит е од областа на одбранат а во воена состојба, во 

вонредна сост ојба, во к ризна состојба и во заш т ита и спасување; 
- м есната сам оуправа: 
- начинот  и постапкат а за ут врдување на грбот  и знамет о на Опш т ината; 
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- к ак о и други праш ања од значење за Опш т ината. 
 

Ч л ен 3 

Определени праш ања сврзани со ост варувањет о на надлеж ност ит е, процедурит е 

за работ а и одлучување во Советот  на Опш т ината, поблиск у се уредуваат  со деловник  на 

Советот  на Опш т ината (во натам ош ниот  т екст  деловник ). 

Д еловник от  го донесува Советот  на Опш т инат а (во натам ош ниот  тек ст : Совет ), со 

м нозинст во гласови од вк упниот  број членови на Совет от . 
 

Ч л ен 4 

Опш т инат а К арпош  е правно лице со седиш т е на ул.„Р адик а‘‘бр.9, бараки бр.1 и бр.2. 
Ч л ен  5 

Опш т инат а К арпош  им а СВ ОЈ печат . П ечатот на Опш тината К арпош  им а ф орм а на 

к руг со пречник  од 30 м м , во чија средина е вцрт ан грбот  на Опш т ината К арпош . 

Ок олу него, во горната половина на кругот , е впиш ан т ек стот  Р епублик а 

М ак едонија, а на долнат а половина на к ругот  е впиш ан тек ст от  Скопје. 

В о горнат а половина на к ругот , под тек ст от  Р епублика М ак едонија е впиш ан тек ст от  

Опш т ина К арпош . 

Т ек ст от  на печатот  е на мак едонск и јазик  и неговот о к ирилск о писм о. 
 

Ч л ен  6 

Опш т инат а К арпош  им а свој грб. 

Г рбот  на Опш т ината К арпош  е во ф орма на верт ик ално поставен триаголен ш т ит  к ај к ој 

односот  пом еѓу ст ранит е е 1:1,33. 

Г рбот  е обрабен со бела бордура, а внатреш ност а на грбот  - ш т ит от  е составен од три 

хоризонтални полиња. 

Х ералдик ата на грбот  се движ и по верт икала и е создадена од три семант ичк и нивоа: 

- Г орнот о - ниво е со сина боја и цент рално пост авена дванаесет  крачна златна ѕвезда 
на Свет и П ант елејмон од Г орно Н ерези, ш то ја претст авува свет лост а на духовнат а м оќ ; 

- Среднот о поле - ниво е со златна боја и девет  пирам идално поставени бели к вадрат и 
ш т о го претст авува урбаното езгро на Опш тината; 

- Д олното зебрест о сино-ж олт о поле - ниво, е сим бол на бреговите на рек ата В ардар 
к ак о м етаф ора на вечната и непрек ината обнова на ж ивотот . 

 

Ч л ен  7 

Опш т инат а К арпош  им а свое знаме. 

Знам ето на Опш т ината К арпош  е правоаголно, со однос на ст ранит е 2:1 (два спрем а еден). 

Знам ето е со ж олт а основа, а во централниот  дел во пресек от  на дијагоналит е е смест ен 

грбот  на Опш т ината К арпош . 
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Ч л ен 8 

Опш т инат а има свој празник . 

П разник  на Опш т ината е 3 ноем ври, денот  кога е онована Опш т инат а К арпош . 
 

I I . Организаци ја и  работ ење на органит е на Оп ш т и нат а  

1. Совет  

а) К онст ит уи рање 
Ч л ен 9 

К онст итуирањето на Советот , се врш и со вериф ик ација на мандатот  на членовит е на 

Советот  избрани на начин ут врден со зак он и со давање и потпиш ување на свечаната 

изјава со содрж ина утврдена со зак он. 

В ериф икацијат а на м андат ите на членовите на Советот се врш и на прват а 

к онст итут ивна седница на Советот , по предлог на К омисија за праш ања на 

вериф ик ација, избори и им енувања ш т о се ф орм ира на почеток от  на седницат а од редот  

на новоизбраните чпенови на Совет от . 

В ериф икацијат а на мандат ит е на членовите на Советот  к ои не биле присутни на прват а 

седница на Советот , ја врш и Совет от  на прват а седница на к оја ш то т ие ќ е присуст вуваат . 
 

Ч л ен 10 

П ост апк ата за вериф ик ација на мандат ит е на членовит е на Совет от  поблиску се уредува 

со Д еловник от . 
 
б) П рава и  дол ж ност и  на чл енови т е н а Совет от  

 

Ч л ен 11 

Ч ленот  на Советот  има права и долж ност и ут врдени со зак он и со овој Ст ат ут .  

Ч ленот  на Совет от  се ст екнува со своит е права и долж ност и по вериф ик ацијата на 

м андат от  и давањет о и потпиш увањет о на свечената изјава. 
 

Ч л ен 12 

Ч ленот  на Советот  има право и долж ност : 

- да предлага претресување на праш ања, појави и сост ојби ш т о се од лок ално значење, 
к ак о и од значење за граѓанит е во Опш т ината; 

- да дава иницијат иви за донесување на одлук и и други ак т и од надлеж ност  на Совет от , 
к ак о и да предлага амандмани, на начин и по пост апк а предвидени во Д еловник от; 

- да бара од адм инистрацијата на Опш т инат а (во натамош ниот  тек ст : адм инист рација), 
к ак о и од јавните служ би, установи и претпријатија и од други инст итуции, основани од 
Опш т инат а, подат оци и други инф орм ации за праш ања од нивниот  делок руг, а ш т о му се 
потребни за неговата работа во Совет от ; 

- да бара и добие ст ручна пом ош  во изработ увањет о на предлози ш т о т ој м у ги поднесува 
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на Совет от , во поставувањето на совет ничк и праш ања и во врш ењет о на други работи 
ш т о м у ги доверил Совет от , односно к ом исија во к оја членува; 

- да ги чува как о тајна податоцит е, к ои се к ласиф ицирани к ак о т ак ви, ш то ќ е ги дознае на 
седница на Советот  или на к ом исија. 

 

Ч л ен  13 

Ч ленот  на Советот  има право да присуст вува и учествува во работат а на седница 

на к омисија на Совет от , иак о не е член на к ом исијата, но без право на одлучување. 
 

Ч л ен 14 

Ч ленот  на Советот  к ој од оправдани причини е спречен да присуствува на седници 

на Совет от  и на к ом исија чиј член е, долж ен е за т оа благоврем ено да го извест и 

прет седат елот  на Совет от  и прет седателот  на к ом исијат а 

Ч ленот  на Советот  к ој од оправдани причини подолго време е спречен да 

присуствува на седници на Совет от  и на к ом исија чиј член е, има право да побара од 

Советот  одобрение за от суст вување од седницит е. 

П о барањет о од ст авот 2 на овој член, Советот  одлучува без прет рес. 
 

в) П рет седат ел  на Совет от  

Ч л ен 15 

П рет седателот  на Совет от  го избира Совет от  со јавно гласање, со м нозинст во гласови од 

вк упниот  број членовит е на Советот . 

П редлог за прет седат ел на Совет от  мож е да даде сек ој член на Совет от . 

И зборот  на претседател на Совет от м ож е да се изврш и и со тајно гласање, док олк у за 

т ак ов предлог на член на Совет от  одлучи Совет от  со мнозинст во од присут ните членови 

на Совет от . 

П ост апк ата за избор на прет седат ел на Советот  со тајно гласање се уредува со 

Д еловник от . 
 

а) Н ачи н на работ а 

Ч л ен 16 

Советот  работ и на редовни седници, а по потреба м ож е да одрж ува свечени и вонредни 

седници. 
 

Ч л ен 17 

Д енот , часот  и м естот о на одрж ување на редовна седницата на Советот , как о и 

предлогот  на дневниот  ред по к ој ќ е се работ и на седницата се објавуваат  на огласна 

т абла на Опш т ината. 

П рет седателот  на Совет от  м ож е да одлучи денот, часот  и м ест от о на одрж ување на 

седницат а на Совет от , к ак о и предлогот на дневниот  ред да се објават  во средст вата за 

јавно инф ормирање. 
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Ч л ен 18 

Советот  одрж ува свечени седници за одбележ ување на значајни ист ориск и наст ани и 

значајни настани за Опш т инат а К арпош , а м ож е да одрж ува свечени седници и за 

ислуш ување на говори на наш и и странски држ авници, прет ставници на м еѓународни 

организации и ист акнат и граѓани на ст ранск и држ ави как о гост и на Опш тината. 
 

Ч л ен 19 

В онредна седница се свик ува за праш ања од значење за безбедноста и сигурност а на 

граѓаните и во случаи на вонредни ок олности. 

В онредна седница на Советот  свик ува претседателот  на Советот  по сопст вена 

иницијат ива или на барање од најмалк у 1/ 3 од членовит е на Совет от  или на предлог на 

градоначалник от . 

П ок аната за вонредна седница заедно со предлогот на дневен ред на членовите на 

Советот  им  се доставува на најбрз мож ен начин. 

П ред отпочнувањет о со работ а на седницат а, членовит е на Совет от  гласаат  за 

оправданоста на причините за свик ување на вонредна седница, без прет рес и со 

м нозинст во од присутнит е членови на Советот . 
 

Ч л ен 20 

В о случај на спреченост  или от сут ност  на претседат елот на Совет от , на седницат а 

прет седава најстариот член на Советот . 
 

Ч л ен 21 

Советот  со мнозинст во гласови од вк упниот  број членови на Совет от , м ож е да одлучи 

гласањет о по определени праш ања да биде т ајно. 
 

Ч л ен 22 

Свик увањет о на седницит е на Советот , ут врдувањето на дневниот  ред, тек от  на 

седницат а, записницит е, постапката за донесување на ак т и и други праш ања сврзани со 

работата на Советот , поблиск у се уредуваат  со Д еловник от . 
 

2. Г радоначал ник  
 

Ч л ен 23 

Г радоначалник от ги врш и своите надлеж ност ит е во рам к ите утврдени со зак он и овој 

Ст ат ут . 
 

Ч л ен 24 

Г радоначалник от  присуст вува и учест вува во работ ата на седницит е на Совет от , а по 

потреба и на седницит е на к ом исиите на Совет от  и посебните тела на Опш тината, без 

право на одлучување. 
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Г радоначалник от м ож е да определи и свои прет ст авници к ои присуст вуваат  и 

учест вуваат  во работ ат а на седницит е на Совет от , неговит е к ом исии и посебните т ела на 

Опш т инат а. 
 

Ч л ен 25 

Г радоначалник от , по барање на Советот , по сопст вена иницијат ива и по барање на 

Советот , го извест ува Советот  за изврш ување поодделни работ и од негова надлеж ност . 
 

Ч л ен 26 

Г радоначалник от обезбедува правилно и зак онито к ористење, одрж ување и заш т ита на 

сопст веност а на Опш тината. 

Г радоначалник от  управува со сопственоста на Опш т инат а во јавен интерес и к ак о добар 

домаќ ин. 

Г радоначалник от  е долж ен, во управувањето со сопст веност а на Опш т инат а, да презема 

м ерк и и да го обезбедува к ористењет о, одрж увањето и заш т итат а на сопст веност а на 

Опш т инат а во согласност  со зак он. 
 

Ч л ен 27 

Г радоначалник от  соработ ува со градоначалницит е на другит е опш т ини по праш ања од 

заедничк и инт ерес од надлеж ност  на опш т инит е. 
 

Ч л ен 28 

Г радоначалник от со реш ение определува член на Советот  к ој ќ е го заменува за врем е на 

спреченост  или от суство. 

Р еш ението од став 1 на овој член градоначалник от  го донесува во рок  од 30 дена од денот 

на преземањет о на ф унк цијата. 

Р еш ението од став 1 на овој член се објавува во "Служ бен гласник  на Опш тината К арпош ". 

За настапувањет о на спреченоста или от суст вот о, градоначалник от  го извест ува 

прет седат елот  на Совет от  и членот  на Совет от  к ој ќ е го заменува. 
 

Ч л ен 29 

а) Сек рет ар 

Г радоначалник от  на Опш т инат а од редот на рак оводнит е држ авни служ беници од 

опш т инската адм инист рација, им енува сек рет ар на Опш т инат а. 

М андат от  на секретарот  на Опш т ината трае к олк у и м андатот  на градоначалник от . 
 

3. П осебни  т ел а на Оп ш т и нат а  

а) Совет  за заш т и т а на п от рош увачи т е 
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Ч л ен  30 

В о Опш т инат а се ф орм ира Совет  за заш т ита на пот рош увачите. 

Советот  за заш т ит а на потрош увачит е е сост авен до 10 членови, прет ставници на 

поголем ит е групи на к орисници на јавните услуги во опш т ината. 

Ч леновит е на Совет от  за заш т ита на потрош увачит е не мож е да се избираат  од 

редот  на членовит е на Советот  на Опш т ината. 
 

Ч л ен 31 

Одлука за ф орм ирање на Совет от  за заш тит а на пот рош увачите донесува Советот  на 

Опш т инат а, на предлог на К ом исијата за праш ања на вериф ик ација, избори и 

им енувања. 

К ом исијата за праш ања на вериф ик ација, избори и им енувања го составува предлогот  од 

ст ав 1 на овој член по прет ходно добиени предлози на облицит е на м есна сам оуправа во 

Опш т инат а. 
 

Ч л ен  32 

Советот  за заш т ит а на пот рош увачит е од редот  на своите членови избира 

прет седат ел, со м нозинст во гласови од вк упниот  број членови на Советот  за заш т ита на 

потрош увачите, со јавно гласање. 
 

Ч л ен 33 

Советот  за заш т ита на потрош увачите работи на седници. 

Седницит е по правило се ЈА В Н И . 

Седницит е ги свик ува и со нив рак оводи прет седат елот  на Советот  за заш т ита на 

потрош увачите. 

Советот  за заш т ит а на пот рош увачит е м ож е да работ и ак о на седницата 

присуствуваат  м нозинст вот о од вк упниот број членови на Совет от  за заш т ита на 

потрош увачите. 

Советот  за заш т ита на пот рош увачит е одлучува со м нозинст вот о од вк упниот  број 

членови на Совет от  за заш т ита на пот рош увачит е. 

Н а седницит е на Совет от  за заш т ита на потрош увачите м ож ат да присуст вуваат  и 

учест вуваат  во работ ат а градоначалник от  и прет седат елот  на Совет от  на Опш т ината, без 

право на одлучување. 
 

Ч л ен 34 

Советот  за заш т ит а на потрош увачите разгледува праш ања и ут врдува предлози к ои ш то 

се однесуваат  на квалит ет от  на услугит е на јавните служ би на Опш т ината, а особено: 

- ја следи сост ојбата на давањето на услуги од јавните служ би; 
- се гриж и за реш авање на проблем ите ш т о граѓанит е ги имаат  при к орист ење на услугите 

од прет пријат ијата и уст ановите ш то врш ат  јавни услуги; 
- се гриж и за унапредување на односот  на вработ ените к ај дават елите на услуги к он 
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к орисницит е на услугит е; 
- организира јавни т рибини и други ф орм и на учест во на граѓаните на к ои ќ е се расправа 

за унапредување на заш т ит ата на потрош увачите. 
За согледанит е, односно к онстат ирани сост ојби, насок и, иницијат иви и сугестии го 

инф орм ира Совет от  на опш т ината и Г радоначалник от . 
 
б) П арт и ци п ат и вно т ел о од обл аст а н а урбан и зм от  

 

Ч л ен 35 

В о Опш т ината се ф орм ира П арт иципат ивно т ело од област а на урбанизм от , заради 

пренесување на ставовит е и м ислењат а на граѓанит е и правните лица во процесот  на 

урбанист ичк от о планирање, к ак о и заради следење на сост ојбит е и давање иницијат иви 

насок и и сугест ии во процесот на планирање и изгот вување планск и реш енија за 

Опш т инат а. 

П арт иципативнот о тело од област а на урбанизм от  се сост ои од 7 членови. 
 

Ч л ен 36 

Одлука за ф орм ирање на П артиципат ивно т ело од областа на урбанизм от  донесува 

Советот , на предлог на К ом исијата за праш ања на вериф икација, избори и им енувања. 

Ч леновит е на П арт иципат ивно т ело од област а на урбанизм от  се избираат : 

- од редот  на членовите на Совет от ; 
- по предлог на облицит е на м есна сам оуправа; 
- по предлог на здруж енијата на граѓани; 
- здруж енија на ст ручни лица од областа на урбанизм от  и 
- од опш т инскат а адм инистрација. 

 

Ч л ен 37 

П арт иципативно тело од областа на урбанизм от  од редот  на своит е членови избира 

прет седат ел, со мнозинст во гласови од вкупниот  број членови на П артиципат ивното 

т ело, со јавно гласање. 
 

Ч л ен  38 

П арт иципативно т ело од областа на урбанизм от  работ и на седници. 

Седницит е по правило се јавни. 

Седницит е ги свик ува и со нив рак оводи прет седат елот  на П арт иципат ивно т ело од 

областа на урбанизмот . 

П арт иципативно т ело од областа на урбанизмот  м ож е да работ и ак о на седницат а 

присуствуваат  мнозинст вот о од вк упниот  број членови. 

П арт иципативно тело од областа на урбанизм от  одлучува со м нозинст вото од вк упниот  

број членови. 

За согледанит е, односно к онст атиранит е сост ојби, насок и, иницијат иви и сугест ии го 

инф орм ира Совет от  на опш т ината и Г радоначалник от . 



20 септември 2013         „Службен гласник на Општина Карпош“                                број 10 

73 
 

Н а седницит е мож ат да присуст вуваат  и учест вуваат  во работ ат а градоначалникот , 

прет седат елот  на Совет от  и претседателот на к ом исијата за урбанист ичк о планирање, 

без право на одлучување. 
 

I I I . Органи заци ја и  работ ење на к ом и сии т е н а Совет от  на Оп ш т ин ат а 

1. К ом и сии  на Совет от  
 

Ч л ен 39 

Советот  ги образува следнит е пост ојани к ом исии: 

- К ом исија за праш ања на вериф ик ација, мандатни праш ања, избори и им енувања, 
- К ом исија за ф инансии и лок ален ек оном ски развој, 
- К ом исија за заш т ита на ж ивот ната средина и природат а, 
- К ом исија за урбанистичк о планирање, 
- К ом исија за ком унални работи и сообраќ ај, 
- К ом исија за јавни дејност и (образование, социјална и дет ска заш т ит а), 
- К ом исија за култ ура, 
- К ом исија за спорт, 
- К ом исија за прописи,                                       
- К ом исија за негување и чување на традициит е на мак едонск иот  народ и мак едонската  

држ ава и заш т ита на ист ориск ит е споменици и спомен обележ ја.  
 
 

Д елок ругот  на к ом исиит е од став 1 на овој член се определува со деловник  на Совет от . 

Советот  м ож е да образува и други пост ојани и поврем ени к ом исии, чиј состав и делокруг 

се определува со ак т от  за нивното ф орм ирање. 
 

2. Сост ав, и збор и начи н на работ а н а к ом иси ит е 
 

Ч л ен 40 

К ом исиит е на Совет от се сост ојат  од прет седат ел и м инимум  4 члена. 
 

Ч л ен 41 

И збор на претседател и членови на к омисија на Советот  се врш и на предлог на  

К ом исијата за праш ања на вериф икација, избори и им енувања. 

К ом исијата за праш ања на вериф икација, избори и им енувања го дава предлогот  од став 

1 на овој член врз основа на прет ходно доставени предлози на советничк ит е групи 

заст апени во Совет от , при ш т о води смет к а за примена на принципот  за нивна 

пропорционална застапеност  во к омисиит е, имајќ и го предвид вк упниот  број на 

к ом исиит е на Совет от . 

И зборот  на прет седател и членови на к омисија се врш и со мнозинст во од присут ните 

членови на Совет от . 
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Ч л ен 42 

П редлог за разреш ување на прет седат ел и членови на к ом исија мож е да даде 

самата к ом исија, К ом исијата за праш ања на вериф ик ација, избори и им енувања, 

најмалк у 3 (т ри) членови на Совет от  и прет седателот  на Совет от . 

П о предлогот за разреш ување одлучува Совет от , со јавно гласање, со мнозинст во 

на присутнит е членови на Совет от . 
 

Ч л ен 43 

И збор заради промена на поодделен член на к ом исија се врш и на предлог на К ом исијата 

за праш ања на вериф ик ација, избори и им енувања. 
 

Ч л ен 44 

К ом исијата работ и на седници и расправа по мат еријали доставени од овластен 

предлагач.  

Д невниот  ред на седницат а на к ом исијата се ут врдува на почет окот  на седницата. 
 

Ч л ен 45 

К ом исијата мож е да работ и ак о на седницат а присуствуваат  мнозинст вот о членови на 

к ом исијата. 

К ом исијата одлучува со м нозинст во гласови на присутните членови. 
 

Ч л ен 46 

К ом исијата поднесува писмен извеш тај или предлог на Советот . К ом исијат а м ож е да 

определи свој известит ел, к ој по налог на к ом исијат а или по барање на Совет от , на 

седницат а на Совет от  ќ е го образлож и ст авот  или предлогот  на к ом исијата. 
 

Ч л ен 47 

Н а седницата на к омисијат а задолж ително присуствува прет ставник  на предлагачот  на 

м ат еријалот  ш т о се разгледува. 

П рет ставник от  на предлагачот  има право на седницат а на к омисијат а да учест вува во 

разгледувањето на предлогот  ш т о го поднел. 
 

Ч л ен 48 

К ом исијата има право од предлагачот  да бара извест ување, појаснување, как о и други 

податоци ш т о и се пот ребни за работ а, а со к ои предлагачот располага или е долж ен да 

ги собира и евидент ира. 
 

Ч л ен 49 

Н а седниците на к омисијат а м ож е да присуст вуваат  и да учест вуваат  претст авници на 

органи, организации, заедници и здруж енија, к ак о и научни, стручни и јавни работници, 
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заради изнесување на нивни м ислења по праш ањат а ш то се разгледуваат  на седницата 

на к омисијата. 

П ок аната до лицата од ставот  1, ја дост авува прет седат елот  на к омисијат а, 

градоначалник от  или прет седат елот  на Совет от . 
 

I V . В рш ење на работ и  сп оред начел от о на суп си ди јарн ост  
 

Ч л ен 50 

Опш т инат а, во рам к ит е на зак онот , во согласност  со начелот о на супсидијарност , им а 

право на своет о подрачје да спроведува иницијат иви во врск а со сите праш ања од 

значење за Опш т инат а, ш то не се иск лучени од нејзина надлеж ност  или не се во 

надлеж ност  на органит е на држ авнат а власт , 

Определувањето на работ ит е од став 1 на овој член, деф инирањет о на нивната содрж ина, 

начинот  и пост апк ата на нивнот о врш ење се уредуваат  со посебни одлук и на Совет от , по 

предлог на градоначалник от . 
 

Ч л ен 51 

Опш т инат а мож е да доделува награди. 

Н аградите се доделуваат  к ак о знак  на признание за пост игнат и ост варувања ш то 

прет ставуваат  посебен придонес за развој на Опш т ината и за нејзиниот  севк упен 

напредок  и аф ирмација во областа на ек оном ск иот развој, наукат а, ум етност а, 

к улт урата, образованиет о, здравст венат а заш т ит а, социјалнат а заш т ит а, спорт от, 

заш т итат а и унапредувањето на ж ивот нат а средина и природат а, к ак о и во други 

област и. 
 

Ч л ен 52 

Н аградата м ож е да се доделува на ф изичк и и правни лица од Опш т ината, Р епубликат а и 

од други држ ави, как о и на меѓународни организации и асоцијации или нивни 

прет ставници. 

Ч л ен  53 

Советот  ф орм ира одбор за доделување на наградата. 

Р абот ата на одборот  поблиск у се уредува со одлук а на Совет от  на Опш т инат а.  

Средства за наградата и за работ а на одборот се обезбедуваат  од Б уџетот  на 

Опш т инат а и од други извори на приходи. 
 

Ч л ен  54 

Опш т инат а мож е да вост ановува други награди и признанија. 
 

V . И нф орм и рање на граѓани т е и сл ободен  п ри ст ап  до и н ф орм ац и и одјавен к арак т ер 
 

а) И нф орм и рање на граѓани т е 
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Ч л ен  55 

Органит е на Опш т инат а, к ом исиит е на Совет от  на Опш т ината и јавнит е претпријат ија и 

уст анови основани од Опш т ината ги инф орм ираат граѓанит е за одлук ите и своит е 

ак т ивност и к ои се од непосредно значење за ж ивот от  и работ ат а на граѓанит е во 

Опш т инат а и за други инф ормации од  јавен инт ерес. 

Г раѓаните се инф орм ираат  за: 

- прописит е к ои ги донесува Совет от  на Опш тината; 
- начинот  и условите за ост варување на нивнит е права; 
- обврск ите на граѓаните к ои произлегуваат  од надлеж ност  на Опш т ината; 
- плановит е, проек т ит е и програм ит е к ои се во подготовк а , а се од значење за развојот  на 

Опш т инат а; 
- услугите к ои ги добиваат  од јавните служ би и опш т инск ата адм инистрација и начинот 

на нивно добивање; 
- приходит е к ои се ост варуваат  во Опш т инат а и начинот  на нивна распределба и т рош ење; 
- јавните набавк и; 
- им енувањет о на дирек т ори и прет ст авници во управните одбори на јавните 

прет пријат ија и установи; 
- други инф ормации кои произлегуваат  од надлеж носта на органит е на Опш т ината и 

Јавнит е прет пријат ија и установи во согласност  со зак он. 
 

Ч л ен  56 

И нф орм ирањето на граѓанит е се врш и редовно, без надоместок , прек у: 

- издавање служ бен гласник  на Опш т инат а; 
- издавање и дистрибуција до граѓаните на весник от  "К арпош "; 
- издавање и дистрибуција до граѓаните на месечни инф ормат ивни билт ени; 
- објавување на публикации; 
- инф ормат ивни к анцеларии водени од опш т инск ат а админист рација и јавнит е служ би 

основани од Опш т инат а; 
- огласни табли (во прост ории на Опш т ината, јавнит е претпријат ија и установи, месната 

сам оуправа); 
- веб сајт ; 
- јавни трибини; 
- средствата за јавно инф орм ирање и  
- на друг соодвет ен начин к ој е најповолен за инф орм ирање на јавност а. 
-  

Ч л ен  57 

И нф орм ирањето на граѓанит е се врш и на мак едонск и јазик  и к ирилск о писм о.  

Советот  на Опш т ината со посебна одлука мож е да ут врди за одредени инф орм ации да се 

инф орм ира и на јазик от  к ој не е служ бен Јазик  во Опш т ината, а го зборуваат  дел од 

ж ит елите наОпш т инат а. 
 

б) Сл ободен п ри ст ап  до и нф орм аци ит е одјавен  к арак т ер 
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Ч л ен 58 

В о Опш т инат а се обезбедува правот о на слободен пристап до инф ормации од 

јавен к арак т ер со к ои располагаат  органит е на Опш т ината (Совет от  и градоначалник от), 

јавните претпријатија и уст анови основани од Опш т ината и правни и ф изичк и лица к ои 

врш ат  јавни овластувања доверени од Опш т ината (во натам ош ниот  тек ст : имат ели на 

инф ормации). 

П о иск лучок , во случаи ут врдени со зак он, правото на слободен прист ап до нек ои 

инф ормации со к ои располагаат  имат елите на инф ормации од став 1 на овој член, м ож е 

да биде ограничен или да се обезбеди делум ен прист ап. 
 

Ч л ен  59 

За инф ормации со к ои располагаат  и до к ои се обезбедува слободен пристап, имателит е 

на инф ормации востановуваат  и водат  лист а на инф ормации к оја се објавува на начин 

к ој е достапен за барат елит е на инф орм ации. 

За листата на инф ормации и условит е и начинот  на слободен прист ап до инф ормациите, 

граѓаните се известуваат  прек у огласна т абла или на друг погоден начин. 

И м ат елите на инф орм ации се долж ни редовно на сек ои т ри м есеци да ја аж урираат 

лист ата на инф ормации од јавен к арак т ер со к ои располагаат . 

Л ист ата на инф ормации од јавен карак тер за органит е на Опш т ината ја предлага 

градоначалник от , а ја ут врдува Совет от . 

Л ист ата на инф ормации од јавен к арак т ер за јавните претпријат ија и уст анови основани 

од Опш т ината ја ут врдува управниот  одбор на предлог на дирек т орот . 
 

Ч л ен 60 

П ост апк ата за ост варување на правото на слободен пристап до инф ормации се ост варува 

во согласност  со зак он. 

Г радоначалник от  на Опш т ината создава услови и презем а м ерк и пропиш ани со зак он, за 

ост варување на правот о на слободен пристап до инф ормациит е од јавен карак т ер со к ои 

располагаат  Совет от  на Опш т ината и админист рацијат а. 

Д ирек т орот  на јавното претпријатие и јавнат а установа основана од Опш т ината создава 

услови и презема м ерк и пропиш ани со зак он, за остварување на правот о на слободен 

прист ап до инф ормациит е од јавен к аракт ер со к ои располагаат  согласно стат ут от  на 

прет пријат иет о и уст ановата. 

Ч л ен 61 

Слободен пристап до инф ормациит е од јавен карак т ер со к ои располагаат  им ателит е на 

инф ормации имаат  сит е правни и ф изички лица (во натамош ниот  т ек ст : барат ел на 

инф ормацијат а). 

Слободниот  пристап до инф ормации се остварува во зак онск и ут врдениот  рок : 

- со увид во док ум ент ите со к ои располага имат елот  на инф ормацијат а; 
- со добивање препис, ф от ок опија или елек т ронск и запис од док умент ите со к ои 
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располага имат елот  на инф орм ацијата. 
И м ат елот  на инф ормацијат а за посредување при остварување на правото на слободен 

прист ап до инф ормациит е определува служ бено лице. 
 

Ч л ен 62 

Б арателот на инф ормацијат а за изврш ениот  увид или добиениот препис, ф от ок опија од 

елек т ронск и запис на инф орм ацијата, плаќ а соодветен надом ест ок  во висина на 

м ат еријалнит е трош оци, ут врдени на начин уреден со зак он. 

Б арателот на инф ормацијат а при поднесувањет о на барањет о се извест ува за плаќањет о 

и висината на соодветниот  надоместок . 

   
Ч л ен  63 

Б арателот  на инф орм ација им а право на ж алба до надлеж ниот  орган за заш т ита на 

правото за слободен прист ап до инф ормации од јавен к арак т ер док олку им ателот  на 

инф ормацијат а неја дост ави баранат а инф орм ација. 
 

Ч л ен 64 

Советот  на Опш т инат а усвојува годиш ен извеш тај за остварувањет о на правот о на 

слободен пристап до инф ормациит е во м инат ат а година во Опш т ината. 

Г одиш ниот  извеш т ај за ост варувањет о на слободен прист ап до инф орм ации го 

подгот вува градоначалник от  на Опш т ината и го дост авува до Совет от , најдоцна до 31 

Јануари во тек овнат а година. 

И звеш т ајот  од ст ав 1 на ОВ ОЈ член ги содрж и и податоцит е за ост варениот  слободен 

прист ап до инф орм ациит е со к ои располагаат  и јавнит е служ би к ои ги ф орм ира 

Опш т инат а. 

И звеш т ајот  од ставот  1, по усвојувањето се дост авува до надлеж ниот  орган за заш тит а на 

правото на слободен пристап до инф ормациит е од јавен к арак т ер. 
 

V I . И ск л учување најавност а од седн и цит е н а Совет от  
 

Ч л ен  65 

Советот  м ож е да работ и без присуст во на јавност а сам о во случаи определени со зак он и 

овој ст атут , к ак о и к ога т оа ќ е го предлож ат градоначалник от , прет седателот  на  Советот 

или најмалк у 1/ 3 (т ретина) членови на Советот . 

И ск лучувањето на јавност а м ож е да се бара, к ога праш ањето за к ое се расправа има 

допирни т очк и со јавниот  м орал; к ога м ож е да ги загрози интересит е на определена 

личност  или има допирни точк и со одбраната и сигурноста на граѓаните . 

П о предлогот  од ст ав 1 на овој член, Совет от  одлучува без прет рес, со двот рет инско 

м нозинст во гласови од вк упниот  број членови на Совет от . 
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V I I . П рет ст авк и  и  предл ози  

Ч л ен 66 

Ф изичк ит е и правните лица им аат  право да поднесуваат  прет ставк и и предлози ш то се 

однесуваат  на работата на органит е на Опш тината и адм инист рацијата. 
 

Ч л ен 67 
П рет ставк ите и предлозит е се поднесуваат  во писмена ф орма или усно на записник  пред 

овласт ено лице во администрацијата. 

За прет ставк ите и предлозит е не се плаќ а так са. 
 

Ч л ен 68 

П односителот  не см ее да т рпи ш т етни последици поради поднесувањет о претст авк а или 

предлог, ниту поради т оа м ож е да биде повик ан на одговорност . 
 

Ч л ен 69 

Г радоначалник от , во зависност  од содрж ината на претставк ата, односно 

предлогот  овласт ува еден или повеќ е служ беници да пост апат  по прет ставк ата, односно 

предлогот . 

П ост апувањето по прет ставката, односно предлогот  опф аќ а прибирање на 

податоци, известувања и м ислења за околност ит е ш т о се од значење за правилно 

оценување на основаноста на прет ставката или за оправданоста на предлогот , к ак о и 

преземање на пот ребни мерк и за от странување на евент уална повреда на правот о на 

подносит елот  или повреда најавен инт ерес. 
 

Ч л ен 70 

Г радоначалник от  е долж ен во ш т о е м ож но пок ус рок , а најдоцна во рок  од 60 дена од 

денот  на прием от  на прет ставк ата, односно предлогот , на подносит елот  да му достави 

одговор. 
 

V I I I . Јавни т ри би ни , анк ет и  и  п редл ози  од граѓани т е 
 

Ч л ен 71 

Органит е на Опш т инат а, заради ут врдување полит ик а во определена област , 

преземање м ерк и за разреш ување на праш ања и проблем и од значење за граѓаните од 

подрачјет о на Опш т инат а, к ак о и при предлагање на одредени акт и од своја надлеж ност  

м ож е да организираат  јавна т рибина, да спроведат  анк ет а или да прибираат  предлози од 

граѓаните. 

В идот , постапкат а, начинот  и времет о на организирање на ф орм ит е на непосредно 

учест во на граѓанит е од став 1 на овој член се уредува со ак т  на органот  ш тоја организира. 

За организирањет о јавна т рибина, спроведувањет о анк ета и прибирањето 

предлози од граѓаните се објавувава соопш т ение во средствата за јавно инф орм ирање, во 
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к ое се назначува видот , целт а, предм етот  и други податоци важ ни за организирање на 

соодветнат а ф орма на непосредно учество на граѓаните и се повик уваат  

заинтересиранит е за учество во ист ит е. 

Организирањет о јавна т рибина, спроведувањет о анкет а и прибирањето предлози 

од граѓаните, мож е да се врш и во соработк а со други опш т ини и со облиците на месна 

сам оуправа. 

Зајавната т рибина, анк ет ата или предлозит е на граѓанит е се изгот вува извеш т ај. 
 

Ч л ен 72 

П ри организирање јавна трибина, спроведување анк ет а и прибирање предлози од 

граѓаните ќ е се обезбеди: 

- т ек ст  на док ументот  или нацрт  на одлук а и друг опш т  ак т  објавен на погоден начин за да 
им  биде дост апен на граганите и на други заинт ересирани субЈек ти; 

- собирање и разгледување на м ислењат а и предлозит е ш т о биле изнесени и  
- изгот вување на извеш т ај. 

 

Ч л ен  73 

Н ачинот  и пост апк ата на организирањет о Јавна т рибина, спроведувањет о анк ета и 

прибирањето предлози од граѓаните се уредува со Д еловник от . 
 
 

I X . И зврш ување на обврск ит е од обл аст а н а одбран ат а во воена сост ојба, во вон редн а 

сост ојба, во к ри зна сост ојба и  заш т и т а и  сп асување 
 

Ч л ен 74 

В о воена состојба, органите на Опш т инат а: 

- продолж уваат  да ги изврш уваат  работ ит е ут врдени со зак он и 
- преземаат  м ерк и за заш т ита и спасување на граѓаните и мат еријалнит е добра на своето 

подрачје од воени разурнувања, природни непогоди и други несреќ и и од последицит е 
предизвикани од нив.  
Опш т инат а се подгот вува за изврш ување на обврск ите од став 1 на овој член прек у: 

- планирање и организирање на м ерк ит е за заш т ит а и спасување за свои потреби; 
- ф орм ирање единици и ш т абови за цивилна заш т ита, во согласност  со зак он и прописи 

засновани на зак он, 

- обучување за одбрана, односно вк лучување во ак т ивност и за ст ек нување на неопходни 
воено-стручни и други знаења за учест во во одбраната; 

- преземање м ерк и, ак т ивности и постапк и за заш т ит а и чување на тајност а на 
податоцит е, инф орм ациит е и док умент ит е од областа на одбраната, во согласност  со 
зак он и прописи засновани на зак он; 

- к оординација и соработ к а со другит е опш т инит е. 
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X . Н ачи н на објавување на п роп и си т е н а Совет от  
 

Ч л ен  75 

П рописит е на Совет от  се објавуваат  во служ беното гласило на Опш т ината, пред да 

влезат  во сила. 

Служ бено гласило на Опш т инат а е "Служ бен гласник  на Опш т инат а К арпош ".  

В о служ беното гласило на Опш т ината м ож е да се објавуваат  и прописи на други 

опш т ини. 

Ч л ен 76 

П рописит е на Совет от  влегуваат  во сила, осмиот  ден од денот  на објавувањет о во 

"Служ бен гласник  на Опш т инат а", а по иск лучок  ш то го ут врдува Советот , најрано со 

денот  на објавувањет о 

П рописит е на Совет от  м ож ат  да влезат  во сила и во покус рок  од осум  дена ак о: 

- причините поради к ои се предлага донесувањет о на прописот  и целит е ш т о се сак а да се 
пост игнат  со неговот о донесување се од ит ен и неодлож ен к арак т ер; 

- не создаваат  м атеријални обврск и за граѓанит е и правните лица; 
- праш ањата ш то се регулираат  се од сф ерат а на одбраната, заш тит ата и спасувањет о и 

сл.; 
- т оа го налагаат  начелата на целисходност , рационалност , еф ик асност , ек оном ичност , 

операт ивност  и сл. 
 

X I . М есна сам оуп рава 

Ч л ен 77 

Г раѓаните во опш т инат а одлучуваат  за работ ит е од непосредно и сек ојдневно значење од 

својот  ж ивот  и работа и прек у облици на месна самоуправа к ои мож ат  да ги основаат  

согласно со овој Стат ут . 
 

Ч л ен 78 

В о опш т инат а как о облици на м есна сам оуправа мож ат да се основаат : 

-во градот  - урбани заедници; 

-во населенит е м еста - м есни заедници. 
 

Ч л ен 79 

П одрачјето за к ое се основаат  урбаните заедници се границит е на урбаните 

единици ут врдени со урбанист ичк иот  план на градот . 

П одрачјето за к ое се основаат  меснит е заедници се границит е на к ат аст арск ит е 

опш т ини на населенит е м еста. 

Ч л ен 80 

И ницијат ива за основање облици на месна сам оуправа м ож ат  да пок ренат  најмалк у 10 % 

од граѓаните, ж ители на подрачјето за к ои им а инт ерес за основање на облик  на месна 

сам оуправа. 
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Ч л ен 81 

И ницијат иват а за основање содрж и: подносит ел, опис на подрачјет о за к ое се бара 

основање на облик от  на месна сам оуправа, образлож ение на пот ребит е за основање и 

потпис на заинтересиранит е граѓани. 

Ч л ен 82 

Одлукат а за основање на облик  на м есна сам оуправа се донесува на Собир на граѓани од 

соодветното подрачје по пат  на  јавно гласање со мнозинст во гласови од присутнит е 

граѓани. 

Собирот  на граѓани од прет ходниот  ст ав на овој член го свикува градоначалник от  

на опш т ината, во рок  од 15 дена од денот  на донесувањет о на одлук ат а. 
 

Ч л ен 83 

Г раѓаните преку облицит е на м есна сам оуправа, во согласност  со овој Ст ат ут  и одлук ит е 

за основање се гриж ат за: 

- реш авање на праш ања од к ом унална инф раст рк т ура за соодветнот о подрачје; 
- одрж ување на објек т ит е од јавен инт ерес (водоводи, улици, к ултурни дом ови, спортск и 

објек т и и др.); 
- заш т ита на ж ивотната средина и природата; 
- уредување и одрж ување на гробиш тата во селск ит е населби; 
- пок ренување иницијат ива за уредување на прост орот ; 
- организирање к ултурни, спорт ск и, забавни и други м аниф естации и 
- други работ и од непосредно сек ојдневно значење за ж ивотот  и работ ата на граѓаните. 

Советот  на облиците на м есната сам оуправа дава иницијат иви и предлози до 

надлеж нит е органи на опш т инат а, за праш ања од област а на образованиет о, 

здравствот о, социјалнат а заш т ита  и други праш ања од интерес на граѓаните. 
 
 

Ч л ен 84 

Р абот ит е од членот  83 на овој Стат ут  се ф инансираат  од: 

- средствата ш т о опш тината ќ е им  ги одстапи на облицит е на м есна сам оуправа согласно 
со плановите и програм ит е за нивниот  развој; 

- средства ш т о граганите непосредно ги здруж уваат ; 
- средства ш т о ќ е ги издвојат  заинт ересиранит е правни и ф изичк и лица; 
- средства од надом ест  на услуги и 
- подароци и други средст ва. 

П рибирањет о и трош ењет о на средст вата за од ставот  1 се врш и прек у буџет от  на 

Опш т инат а. 

Ч л ен 85 

Орган на облиците на м есна самоуправа е Совет от . 

Советот  на облиците на м есната сам оуправа го избираат  граѓанит е на облик от  на 

м есната сам оуправа на собир на граѓани со јавно гласање, док олк у Собирот  не одлучи 

гласањет о да биде тајно. 
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Советот  на облиците на м есна сам оуправа е составен од 3 (т ри) до 9 (девет) члена. 

М андат от  на членовите на Совет от  на м еснат а сам оуправа трае 4 (чет ири) години. 
 

Ч л ен 86 

Одлука за распиш ување на избори за членови на Совет от  на облицит е на м есна 

сам оуправа донесува Советот  во ст ариот  сост ав, најдоцна 30 дена пред ист ек от  на 

м андат от . 

А к о Одлукат а од ст ав 1 на овој член не се донесе во ут врдениот  рок  Одлук а за 

распиш ување за избор на членови на Советот  на облицит е на м еснат а сам оуправа, 

донесува Собирот  на граѓани. 
 

Ч л ен 87 

П редлагање и утврдување на к андидат и за членови на Совет от  на облицит е на месна 

сам оуправа се врш и на Собир на граѓаните. 

За ут врдени се см етаат  к андидат и к ои добиле м нозинство, односно најголем  број гласови 

од присутнит е граѓани на собирот . 
 

Ч л ен 88 

П ост апк а за предлагање, ут врдување и избор на членови на Советот  на облицит е на 

м есна самоуправа поблиск у се уредува со правилата за работа на облик от  на м есна 

сам оуправа, донесени од Советот  на опш т инат а. 
 

Ч л ен 89 

За избрани членови на Совет от  на облицит е на месна сам оуправа се смет аат  

к андидат ите к ои добиле м нозинство односно најголем  број на гласови од избирачит е к ои 

гласале. 

Ч л ен 90 

Советот  на облиците на м есна сам оуправа од редот  на своите членови избира 

прет седат ел к ој го прет ст авува и заст апува облик от  на м еснат а сам оуправа. 
 

Ч л ен 91 

Г радоначалник от  на опш т ината, со реш ение м ож е да делегира врш ење на определена 

работа од непосреден инт ерес и сек ојдневно значење за ж ивотот  и работата на 

ж ит елите, по прет ходна согласност  на претседателот  на Совет от  на облик от  на месната 

сам оуправа. 

Средствата потребни за изврш ување на работ ит е, од ставот  1 на овој член се ут врдуваат  

во реш ениет о за делегирање на надлеж носта. 

Со реш ениет о се определува органот  и начинот  на врш ење на надзор над изврш увањето 

на работ ит е од ст авот  1 на овој член. 
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Ч л ен 92 

Опш т инскат а адм инист рација ги врш и стручните, адм инистрат ивно-т ехничк ит е и 

см ет к оводст вено ф инансиск ит е работ и на органот  во облик от  на м есната сам оуправа. 

К онт рола над т рош ењет о на средствата ш т о ќ е бидат  пренесени за изврш ување на 

делегиранит е надлеж ност и врш и опш т инскат а адм инистрација. 
 

Ч л ен  93 

Опш т инат а води евиденција на облицит е на м есна самоуправа основани на 

нејзиното подрачје. 

X I I . Н ачи н и  п ост ап к а за ут врдување н а грбот  и  зн ам ет о 
 

Ч л ен 94 

И ницијат ива за изм енување на грбот  и знамет о на Опш т инат а К арпош  мож ат  да дадат  

полит ичк ит е парт ии застапени во Советот . Совет от , постапувајќ и по иницијат ивата од 

ст ав 1 на овој член, м ож е со одлук а да ја утврди оправданоста од изм енување на грбот  и 

знамет о на Опш т ината, к ак о и да се пристапи к он почнување на пост апк а за нивно 

изм енување. 

Одлукат а од ст ав 1 на овој член Советот  на донесува со м нозинст во гласови од 

присутнит е членови на Совет от . 

В о случај на неприф аќање на иницијат ивата од став 1 на овој член, нова иницијат ива за 

изм енување на грбот  и знамет о на Опш тинат а не м ож е да се поднесе пред ист ек  на врем е 

од 1 (една) година од денот  на одрж увањет о на седницата на Советот  на к оја не е 

приф атена иницијат ивата. 
 

Ч л ен  95 

За изменување на грбот  и знам ет о на Опш тината К арпош , Советот  распиш ува 

к онк урс за идејно реш ение и образува к ом исија. 
 

Ч л ен 96 

К ом исијата од прист игнат ите т рудови по објавениот  к онк урс ут врдува предлог за грб 

односно знаме и го дост авува до Совет от  на усвојување, 
 

Ч л ен 97 

Советот  одлучува по предлогот  на к ом исијата со мнозинст во гласови од присутнит е 

членови на Совет от . 
 
X I I I . И зм енување и доп ол нување н а Ст ат ут от  

 

Ч л ен 98 

И ницијат ива за изм енување и дополнување на Ст атут от  на Опш т ината м ож е да поднесе 

член на Советот , к ом исија на Советот  и други субјек т и. 
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П о иницијат ивата за изм енување и дополнување на Ст атут от  одлучува Совет от . 

Ч л ен 99 

П о приф аќ ањет о на иницијат ивата за изм енување и дополнување на Стат утот , 

градоначалник от  изгот вува предлог на ст атут арна одлука за изменување и дополнување 

на ст атут от . 
 

X I V . П реодни  и  заврш ни  одредби 

Ч л ен  100 

И м ат елите на инф ормации од членот  58 на овој ст атут  се долж ни во рок  од ш ест  месеци 

од денот  на донесувањет о на овој ст атут  да ја донесат  и објават  лист ата на инф ормации 

од членот  59 на овој стат ут . 
 

Ч л ен  101 

Г радоначалник от  на Опш т ината во рок  од три м есеци од денот  на донесувањет о на овој 

ст атут , согласно ак т от  за организација на опш т инск ата адм инистрација, ќ е распореди 

држ авен служ беник  од адм инистрацијат а кој ќ е ги изврш ува работ ит е на посредување 

при ост варувањет о на правото на слободен пристап до инф ормациит е одјавен к арак т ер. 
 

Ч л ен  102 

В о рок  од 3 м есеци од денот  на влегување во сила на овој статут , Опш т ината ќе ги воведе 

во евиднеција постојнит е облици на месна сам оуправа, основани во согласност  со 

ст атут от  на Опш т ината. 
 

Ч л ен  103 
Со влегување во сила на овој Стат ут  престанува да важ и Статут от  на Опш тината 
(„Служ бен гласник  наОпш т ина К арпош ‘‘бр.1/ 2006) 

 

Ч л ен  104 

Овој Ст атут  влегува во сила осм иот ден од денот  на објавувањет о во "Служ бен 

гласник  на Опш т ината К арпош ". 
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