СЛУЖБЕН ГЛАСНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ
Број 16 * година VI* 11.11.2011 година * Карпош * цена:
Излегува по потреба
e-mail: kontakt@karpos.gov.mk,

www.karpos.gov.mk

Скопје, ноември 2011 година

11 ноември 2011 година

“Службен гласник на Општина Карпош“

број 16

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната
самоуправа (Службен весник на Република Македонија бр.5/2002),а во
врска со член 75 став 1 од Статутот на Општина Карпош (“Службен
гласник на Општина Карпош” бр.1/2006), Градоначалникот на Општина
Карпош донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за проширување на средствата во Буџетот на
Општина Карпош

1.Се објавува Одлуката за проширување на средствата во Буџетот
на Општина Карпош за донесена на Четириесет и третата седница на
Советот на Општина Карпош одржана на 9 ноември 2011 година.

2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се
објави во Службен гласник на Општината Карпош.

Број 08-8428/2
11.11.2011 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски, с.р.

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 2 od Zakonot za lokalna samouprava (Sl.vesnik na RM br.
5/2002 godina) ,a vo vrska so ~len 34 od Zakonot za Buxetite (Sl.vesnik na RM br. 64/05, 4/08),
Sovetot na op{tina Karpo{ na ~etirieset I tretata sednica odr`ana na 09 noemvri 2011 godina
ja donese slednata:
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Za pro{iruvawe na sredstvata vo Buxetot na op{tina Karpo{
^len 1
So ovaa Odluka se vr{i pro{iruvawe na sredstva vo Buxetot na op{tina Karpo{ za 2011 godina i
toa na sledniot na~in :
Se zgolemuvaat prihodite na slednite potstavki :
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I se rasporeduvaat na slednite potprogrami i rashodni potstavki :

G10 PODDR[KA NA LOKALNIOT EKONOMSKI RAZVOJ
426990 Drugi operativni rashodi
464990 Drugi transferi
J40 JAVNA ^ISTOTA
421190 Drugi komunalni taksi i uslugi
N10 OSNOVNO OBRAZOVANIE
421110 Elektri~na energija
421210 Centralno greewe
423110 Kancelariski materijali
423120 Spisanija, vesnici i drugi izdanija za koristewe od strana
na vrabotenite
423210 Materijali za AOP
423410 Prehranbeni produkti i pijalaci
423610 Nastavno-obrazovni pomagala
423990 Drugi materijali
425290 Drugi finansiski uslugi
425490 Drugi zdravsteveni uslugi
425790 Drugi obrazovni uslugi
425990 Drugi dogovorni uslugi
426210 Rashodi za reprezentacija
426310 Seminari i konferencii
480110 Kupuvawe na kancelariska oprema
483110 Kupuvawe na kancelariski mebel

^len 2
Odlukata vleguva vo sila naredniot denot od denot na objavuvaweto vo Slu`ben glasnik na
Op{tina Karpo{ i stanuva sostaven del na Buxetot na op{tinata za 2011 godina.
Pretsedatel na Sovetot na Op{tinata

Br078261/2
09.11.2011

OP[TINA KARPO[
TRIFUN TRIFUNOVSKI

11 ноември 2011 година

“Службен гласник на Општина Карпош“

број 16

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната
самоуправа (Службен весник на Република Македонија бр.5/2002),а во
врска со член 75 став 1 од Статутот на Општина Карпош (“Службен
гласник на Општина Карпош” бр.1/2006), Градоначалникот на Општина
Карпош донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за утврдување Нацрт- Детален урбанистички
план М.З. “Владо Тасевески-26“ Дел Г Населба Тафталиџе, Општина
Карпош - Скопје

1.Се објавува Одлуката
за утврдување Нацрт- Детален
урбанистички план М.З. “Владо Тасевески-26“ Дел Г Населба Тафталиџе,
Општина Карпош – Скопје донесена на Четириесет и третата седница на
Советот на Општина Карпош одржана на 9 ноември 2011 година.

2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се
објави во Службен гласник на Општината Карпош.

Број08-8428/3
11.11.2011 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски, с.р.

11 ноември 2011 година

“Службен гласник на Општина Карпош“

број 16

Врз основа на член 22 став 1 и член 26 став 4 од Законот за просторно и
урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија” бр.
51/2003, 137/2007, 91/09, 124/2010,18/2011 и 53/2011) и член 62 став 1 од Законот за
локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија” бр. 5/2002),
Советот на Општината Карпош, на Четириесет и третата седница одржана на
09 ноември 2011 година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување Нацрт- Детален урбанистички план М.З. “Владо Тасевески-26“
Дел Г Населба Тафталиџе, Општина Карпош - Скопје
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува Нацрт- Детален урбанистички план М.З. “Владо
Тасевески-26“ Дел Г Населба Тафталиџе, Општина Карпош – Скопје.
Нацрт-Деталниот урбанистички план е изработен според одредбите за
спроведување на Генералниот урбанистички план на Град Скопје, Законот за
просторно и урбанистичко планирање, Правилникот за стандарди и нормативи
за урбанистичко планирање и Правилникот за поблиска содржина и начинот
на графичка обработка на плановите и за начинот и постапката за донесување
на урбанистички планови.
Член 2
Просторот за кој се утврдува Нацрт- Детален урбанистички план е
дефиниран со следните граници:
На север:
оска на ул.“Борка талевски“
На исток:
оска на ул.“Франклин Рузвелт“
На југ:
оска на ул.“Митрополит Теодосија Гологанов“
На запад:
оска на ул.“Ристо Равановски“
Површината на урбаниот опфат изнесува 1,56 ха.
Член 3
Опфатот на Нацрт-Деталниот урбанистички план ги содржи следните
намени: домување во станбени куќи, и домување во станбени згради.
Намените предвидени во овој нацрт-детален урбанистички план се во
согласност со намените во Генералниот урбанистички план на Град Скопје од
2002 година.
Во рамките на Нацрт-планот се предвидени следните класи и намени на
земјиштето:
А1 – домување во станбени куќи (семејни куќи со градини)
А2 –домување во станбени згради (домување во заеднички станбени објекти)
А2- домување во заеднички станбени објекти со сервисни дејности

11 ноември 2011 година

“Службен гласник на Општина Карпош“

број 16

Максималната
висина
на
градбите
изнесува
Нмах.=10.20м.
новопредвидените градби за домување во станбени куќи, односно Нмах.13,20м. за новопредвидените градби со намена домување во станбени згради.
Се потврдуваат постојните градби со намена домување во станбени згради
со катнос П+3+Пк; П+5+Пк и П+7.
Со Нацрт-планот се одредени
- облик и големина на градежна парцела /м2/
- регулациона линија,
- градежна линија која го дефинира просторот во кој може да се гради,
- максимална површина за градба во која може да се развие основата
на објектот /м2/,
- процент на изграденост /%/,
- максимална развиена површина на објект /м2/,
- коефициент на искористеност /К/,
- намена на објектот,
- максимална висина на објектот / до завршниот венец / одниво на
тротоар, сообраќајница или пристапна патека,
- паркирање-гаражирање на возилата во рамките на парцелите.
Член 4
Составен дел на оваа Одлука се:
- Текстуален дел,
- Графички прилози,
- Основни праметри за уредување на просторот, и
- Табеларен приказ на урбанистичките параметри.
Член 5
Градоначалникот на Општина Карпош ќе организира Јавна презентација и
Јавна анкета по Нацрт-Деталниот урбанистички план за кој претходно е
добиено мислење, со утврдување на времето и местото каде ќе биде изложен
планот и спроведувањето на јавната презентација и јавната анкета.
Член 6
Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Карпош“.
Број 07- 8261/3
09.11.2011 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Трифун Трифуновски, с.р.

11 ноември 2011 година

“Службен гласник на Општина Карпош“

број 16

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната
самоуправа (Службен весник на Република Македонија бр.5/2002),а во
врска со член 75 став 1 од Статутот на Општина Карпош (“Службен
гласник на Општина Карпош” бр.1/2006), Градоначалникот на Општина
Карпош донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за воведување во евиденција на недвижен
имот – објекти на општинските основни училишта на подрачјето на
Општина Карпош

1.Се објавува Одлуката за воведување во евиденција на недвижен
имот – објекти на општинските основни училишта на подрачјето на
Општина Карпош донесена на Четириесет и третата седница на Советот
на Општина Карпош одржана на 9 ноември 2011 година.

2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се
објави во Службен гласник на Општината Карпош.

Број 08-8428/4
11.11.2011 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски, с.р.

11 ноември 2011 година

“Службен гласник на Општина Карпош“

број 16

Врз основа на член 36, став 1 од Законот за локалната самоуправа, /„Службен
весник на Република Македонија“ бр. 05/02/, Советот на Општина Карпош на
Четириесет и третата седница, одржана на 09 ноември 2011 година, донесе
ОДЛУКА
за воведување во евиденција на недвижен имот – објекти
на општинските основни училишта на подрачјето на
Општина Карпош
Член 1
Да се воведат во евиденцијата на недвижен имот на Општина Карпош
објектите на општинските основни училишта за кои правата на сопственост
во согласност со Одлуката за пренесување на основачките права и обврски на
постојните основни училишта на општините и на општините во Градот Скопје
и пренесување на правото на сопственост на објекти / „Службен весник н а
Република Македонија“ бр. 51/05/ биле пренесени на Општина Карпош, и тоа:
- Објект на Општинското основно училиште „Вера Циривири – Трена“, ул.
„Руѓер Бошковиќ“ бр. 9, ИЛ бр. 4993, КП бр. 1185-КО Карпош,
- Објект на Општинското основно училиште „Војдан Чернодрински“, ул.
„Дрезденска“ бр. 3 , ИЛ бр. 4966, КП бр. 2322-КО Карпош,
- Објект на Општинското основно училиште „Братство“, објект на ул.
„Московска“ КП бр. 3466 – КО Карпош и објект на ул. „Демир Трајко“,
КП бр, 3896 – КО Карпош, евидентирани во ИЛ бр. 4941,
- Објект на Општинското основно училиште „Владо Тасевски“, ул. „Миле
Поп Јорданов“ , ИЛ бр. 2947, КП бр. 5593/2 -КО Карпош, и
- Објект на Општинското основно училиште „Лазо Трповски“, ул. „Радика“,
ИЛ бр. 5007, КП бр. 612-КО Карпош.
Член 2

Се задолжуваат општинските основни училишта од точка 1 на оваа
одлука да пресметуваат амортизација и ревалоризација на објектите со
состојба на 31 декември во тековната година и за тоа до Општина
Карпош
да доставуваат пописни листи согласно прописите за
сметководството на буџетите и буџетските корисници.
Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во
“Службен гласник на Општина Карпош“.
Број 07- 8261/4
09.11. 2011 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Трифун Трифуновски, с.р.

11 ноември 2011 година

“Службен гласник на Општина Карпош“

број 16

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната
самоуправа (Службен весник на Република Македонија бр.5/2002),а во
врска со член 75 став 1 од Статутот на Општина Карпош (“Службен
гласник на Општина Карпош” бр.1/2006), Градоначалникот на Општина
Карпош донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за воведување во евиденција на недвижен
имот – објекти на јавните установи за деца –детски градинки на
подрачјето на Општина Карпош

1.Се објавува Одлуката за воведување во евиденција на недвижен
имот – објекти на јавните установи за деца –детски градинки на
подрачјето на Општина Карпош донесена на Четириесет и третата
седница на Советот на Општина Карпош одржана на 9 ноември 2011
година.

2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се
објави во Службен гласник на Општината Карпош.

Број 08-8428/5
11.11.2011 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски, с.р.

11 ноември 2011 година

“Службен гласник на Општина Карпош“

број 16

Врз основа на член 36, став 1 од Законот за локалната самоуправа, /„Службен
весник на Република Македонија“ бр. 05/02/, Советот на Општина Карпош на
Четириесет и третата седница, одржана на 09 ноември 2011 година, донесе
ОДЛУКА
за воведување во евиденција на недвижен имот – објекти
на јавните установи за деца –детски градинки на подрачјето на
Општина Карпош
Член 1
Да се воведат во евиденцијата на недвижен имот на Општина Карпош
објектите на јавните установи за деца – детски градинки за кои правата на
сопственост во согласност со Одлуката за пренесување на оснивачките права и
обврски на постојните јавни установи за деца – детски градинки на општините
и на општините во Градот Скопје и пренесување н а правата на сопственост на
објектите /„Службен весник на Република Македонија“ бр. 51/05/ биле
пренесени на Општина Карпош и тоа:
-

Објект на Јавната установа за деца – детска градинка „Распеана
Младост“, ул. „Руѓер Бошковиќ“ , ИЛ бр. 55130, КП бр. 2155-КО Карпош и
Објект на Јавната установа за деца – детска градинка „Орце Николов“ –
клон на, ул. „Вич“, КП бр. 730, клон на ул. „Драгиша Мишовиќ“ КП бр.
1645 -КО Карпош и клон на ул. „Бранислав Нушиќ“, КП бр. 1944 КО
Карпош, сите евидентирани во ИЛ бр. 44472.
Член 2

Се задолжуваат јавните установи за деца – детски градинки од точка 1
на оваа одлука да пресметуваат амортизација и ревалоризација на
објектите со состојба на 31 декември во тековната година и за тоа до
Општина Карпош да доставуваат пописни листи согласно прописите за
сметководството на буџетите и буџетските корисници.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во
“Службен гласник на Општина Карпош“.
Број 07- 8261/5
09.11. 2011 година

Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,

Трифун Трифуновски, с.р.

11 ноември 2011 година

“Службен гласник на Општина Карпош“

број 16

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната
самоуправа (Службен весник на Република Македонија бр.5/2002),а во
врска со член 75 став 1 од Статутот на Општина Карпош (“Службен
гласник на Општина Карпош” бр.1/2006), Градоначалникот на Општина
Карпош донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за доделување плакети по повод 35годишнината од постоењето на Општина Карпош

1.Се објавува Одлуката
за доделување плакети по повод 35годишнината од постоењето на Општина Карпош донесена на
Четириесет и третата седница на Советот на Општина Карпош одржана
на 9 ноември 2011 година.

2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се
објави во Службен гласник на Општината Карпош.

Број 08-8428/6
11.11.2011 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски, с.р.

11 ноември 2011 година
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Врз основа на член 36 став 1 од Законот за локалната самоуправа (“Службен
весник на Република Македонија” бр. 05/2002) Советот на Општина Карпош на
Четириесет и третата седница одржана на 09 ноември 2011 година донесе

ОДЛУКА
за доделување плакети по повод 35- годишнината од постоењето на

Општина Карпош
Член 1
По повод 35-годишнината од постоењето на Општина Карпош, заради
постигнати особени резултати во своето работење и делување, се доделуваат
плакети на следните правни субјекти:
-РЕПЛЕК АД Скопје
-Библиотека „Другарче“
-ОУ „Христијан Тодоровски Карпош“
-ЈУОДГ „Орце Николов“
-ЈЗУ Здравствен дом -Поликлиника Букурешт

Член 2
На правните субјекти од член 1 на оваа Одлука плакетите ќе ги додели
Градоначалникот на Општина Карпош .

Член 3
Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во
“Службен гласник на Општина Карпош”.

Број 07- 8261/6
09.11.2011 година
Скопје

ПРЕТСЕДАTEЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ
Трифун Трифуновски, с.р.

11 ноември 2011 година
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната
самоуправа (Службен весник на Република Македонија бр.5/2002),а во
врска со член 75 став 1 од Статутот на Општина Карпош (“Службен
гласник на Општина Карпош” бр.1/2006), Градоначалникот на Општина
Карпош донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за донесување на Детален урбанистички
план за Северниот дел од локалитетот на Касрната “Илинден“,
Општина Карпош и Општина Бутел - Скопје

1.Се објавува Одлуката за донесување на Детален урбанистички
план за Северниот дел од локалитетот на Касрната “Илинден“,
Општина Карпош и Општина Бутел – Скопје донесена на Четириесет и
третата седница на Советот на Општина Карпош одржана на 9 ноември
2011 година.

2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се
објави во Службен гласник на Општината Карпош.

Број 08-8428/7
11.11.2011 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски, с.р.

11 ноември 2011 година

“Службен гласник на Општина Карпош“

број 16

Врз основа на член 22 став 1 и член 26 став 4 од Законот за просторно и
урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија” бр.
51/2003, 137/2007, 91/09 и 124/2010) и член 62 став 1 од Законот за локалната
самоуправа („Службен весник на Република Македонија” бр. 5/2002), Советот
на Општината Карпош, на Четириесет и третата седница одржана на 09
ноември 2011 година, донесе
ОДЛУКА
за донесување на Детален урбанистички план за Северниот дел од
локалитетот на Касрната “Илинден“, Општина Карпош и Општина Бутел Скопје
Член 1
Со оваа Одлука се донесува Детален урбанистички план за за Северниот
дел од локалитетот на Касрната “Илинден“, Општина Карпош и Општина
Бутел – Скопје.
Деталниот урбанистички план е изработен според одредбите за
спроведување на Генералниот урбанистички план на Град Скопје, Законот за
просторно и урбанистичко планирање, барањата во Програмата за содржината
на Планот, Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко
планирање и Правилникот за поблиска содржина и начинот на графичка
обработка на плановите и за начинот и постапката за донесување на
урбанистички планови.
Член 2
Просторот за кој се донесува Деталниот урбанистички план за Северниот
дел од локалитетот на касарната “Илинден“,Општина Карпош и Општина
Бутел– Скопје , е со површина на урбаниот опфат од П= 95,16 ха.
Планскиот опфат го зафаќа северниот дел од касарната “Илинден“ и
површините до магистралната улица “Октомвриска Револуција“,односно
собирната новопредвидена улица,“Втора Македонска Бригада“, кои ја
заокружуваат просторната целина во форма на блок.
Опфатот на
Деталниот урбанистички план за Северниот дел од
локалитетот на касарната “Илинден“,Општина Карпош и Општина Бутел–
Скопје ги содржи следните намени: домување , комерцијални деловни
намени, јавни институции, производство дистрибуција и сервиси, зеленило и
рекреација и инфраструктура.
Во рамките на овој локалитет предвидени се намени, согласно со намените
во Генералниот урбанистички план на Град Скопје од 2002 година.
Во рамките на Планот се предвиени следните класи намени:
А2 - сите видови семејно домување во повеќеетажни станбени
згради со повеќе од три станови

11 ноември 2011 година
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- образование и наука
– здравство
–државни институции
–лесна и незагадувачка индустрија
- парковско зеленило
- заштитно зеленило
- комунална инфраструктура
- дистрибутивни трафостаници до 20 KV
Максималната висина до венец на новопланираните комерцијални и
деловни намени изнесува H од 21 – 80 м. , домување во станбени згради
изнесува H од 21 м. до 80 м. , здравство H до 18 м. , државни институции H=21 м.,
образование и наука H=15 м., лесна и незгадувачка индустрија H=10м.
Со планот се одредени
- облик и големина на градежна парцела (м2),
- регулациона линија,
- градежна линија која го дефинира просторот во кој може да се гради,
- максимална површина за градба во која може да се развие основата на
објектот (м2),
- процент на изграденост (%)
- максимална развиена површина на објект (м2),
- коефициент на искористеност (К),
- намена на објектот,
- максимална висина на објектот ( до завршниот венец ) од ниво на
тротоар, сообраќајница или пристапна патека,
- паркирање-гаражирање на возилата во рамки на парцелите.
Член 3
Опфатот на Деталниот урбанистички план ги содржи следните намени:
комерцијални и деловни намени,култура, спорт и рекреација, јавни
институции, зеленило и рекреација.
Намените предвидени во овој детален урбанистички план се во
согласност со намените во Генералниот урбанистички план на Град Скопје од
2002 година.
Во рамките на деталниот урбанистички планот се предвидени следните
класи и намени на земјиштето:
Б-комерцијални и деловни намени
Б6-простори за собири(централен забавен парк), со можност од
компатибилни класи на намена
Б1-мали комерцијални и деловни дејности
В3-култура и
Д3-спорт и рекреација
В – Јавни институции

11 ноември 2011 година
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В3.1.-природно научен музеј
Д-зеленило и рекреација
Д1-парковско зеленило
Д2-заштитно зеленило
Д3-спорт и рекреација
Д3.1.-спортски терени и објекти
Д3.2.-зоолошка градина со можност од компатибилни класа на намена,
Б1-мали комерцијални и деловни дејности
Висина на градбите изнесува П, П+1,П+4.
Со деталниот урбанистички планот се одредени:
- облик и големина на градежна парцела /м2/
- регулациона линија,
- градежна линија која го дефинира просторот во кој може да се гради,
- максимална површина за градба во која може да се развие основата
на објектот /м2/,
- процент на изграденост /%/,
- максимална развиена површина на објект /м2/,
- коефициент на искористеност /К/,
- намена на објектот,
- максимална висина на објектот / до завршниот венец / одниво на
тротоар, сообраќајница или пристапна патека,
- паркирање-гаражирање на возилата во рамките на парцелите.
Член 4
Составен дел на оваа Одлука се:
- Текстуален дел,
- Графички прилози,
- Основни праметри зауредување напросторот, и
- Табеларен приказ на урбанистичките параметри.
Член 5
Деталниот урбанистички план се заверува во седум примероци од кои:
еден се чува во архивата на општината,еден во секторот за урбанизам, еден во
надлежниот државен архив, еден во Министерството за транспорт и врски,
еден во Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам, еден примерок
во Државниот завод за геодетски работи и седмиот примерок се изложува во
општината заради достапност на јавноста.
Член
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Карпош“.
Број 07- 8261/7
ПРЕТСЕДАТЕЛ
09.11.2011 година
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Скопје
Трифун Трифуновски, с.р.

11 ноември 2011 година
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СОДРЖИНА

1.-Одлука за проширување на средствата
во Буџетот на Општина Карпош со Решение за објавување
2.-Одлука за утврдување Нацрт Детален урбанистички
план М.З.“Владо Тасевски-26“ Дел Г населба Тафталиџе
Општина Карпош – Скопје со Решение за објавување
3.-Одлука за воведување во евиденција на недвижен имот –
објекти на јавните установи за деца –детски градинки
на подрачјето на Општина Карпош со Решение за објавување
4.-Одлука за воведување во евиденција на недвижен имот–
објект на општинските основни училишта на подрачјето на
Општина Карпош со Решение за објавување
5.-Одлука за доделување плакети по повод 35- годишнината
од постоењето на Општина Карпош со Решение за објавување
6.-Одлука за за донесување на Детален урбанистички план
за Северниот дел од локалитетот на Касрната “Илинден“,
Општина Карпош и Општина Бутел - Скопје со Решение за објавување

Издавач: Општина Карпош
Уредува: Сектор за правни работи – Одделение
за поддршка на работата на Советот
Адреса: бул. Партизански одреди бр.68, тел. 3065-925
Тираж: 30 примероци
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