СЛУЖБЕН ГЛАСНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ
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Излегува по потреба
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Скопје, ноември 2011 година

25 ноември 2011 година

“Службен гласник на Општина Карпош“

број 17

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 измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина
Карпош за 2011 година

1.Се објавува Одлуката за измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина
Карпош за 2011 година донесена на Четириесет и четвртата седница на Советот на
Општина Карпош одржана на 24 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- 8966/1
25.11.2011 година
Скопје

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

2

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 2 ~len 62 stav 1 od Zakonot za lokalnata samouprava
(Sl.vesnik na RM br. 5/2002 godina) Sovetot na Op{tina Karpo{ na ~etirieset i ~etvrtata
sednica odr`ana na 24 noemvri 2011 godina , donese

O

D

L

U

K

A

Za izmena na rasporedot na sredstvata vo Buxetot na Op{tina
Karpo{ za 2011 godina
^len 1
So ovaa odluka se vr{i izmena na rasporedot na sredstva vo Buxetot na op{tina Karpo{ za 2011
godina i toa na sledniot na~in :
Potprograma
Potstavka

Buxet

Samofin.

Donacii

Dotacii

Krediti

ODR@UVAWE NA PROSTORI ZA PARKIRAWE

J90

424390 Odr`uvawe na drugi gradbi
JE0

-600.000

0

0

0

0

-2.000.000

0

0

0

0

-1.200.000

0

0

0

0

3.300.000
500.000

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

IZGRADBA NA PROSTOR ZA PARKIRAWE

482920 Izgradba na drugi objekti

IZGRADBA NA SISTEMI ZA ODVEDUVAWE I
PRE^ISTUVAWE NA OTPADNI VODI

JI0

482930 Rekonstrukcija na drugi objekti
N10

OSNOVNO OBRAZOVANIE

482930 Rekonstrukcija na drugi objekti
485710 Knigi za biblioteki i u~ebnici

^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.

Br078796/1
24.11.2011

Pretsedatel na Sovetot na Op{tina
OP[TINA KARPO[
TRIFUN TRIFUNOVSKI
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број 17

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 Детален урбанистички план за Криви Дол ,
Блок 2 и дел од Блок 3, Општина Карпош, Скопје

1.Се објавува Одлуката за донесување
Детален урбанистички план за Криви Дол ,
Блок 2 и дел од Блок 3, Општина Карпош, Скопје донесена на Четириесет и четвртата
седница на Советот на Општина Карпош одржана на 24 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- 8966/2
25.11.2011 година
Скопје

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

4

25 ноември 2011 година

“Службен гласник на Општина Карпош“

број 17

Врз основа на член 26 став 4, алинеа 1 од Законот за просторно и урбанистичко планирање
/„Службен весник на РМ“ бр. 51/05, 137/07, 24/08 – пречистен текст и 91/09/, и член 16 од
Статутот на Општината Карпош „Службен гласник на Општина Карпош“ бр. 1/06/, Советот
на Општина Карпош, на Четириесет и четвртата седница одржана на 24 ноември 2011
година донесе

ОДЛУКА
за донесување Детален урбанистички план за Криви Дол , Блок 2 и дел од Блок 3,
Општина Карпош, Скопје
Член 1
Со оваа Одлука се донеува Детален урбанистички план за Криви Дол , Блок 2 и дел од
Блок 3, Општина Карпош, 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 утврдува Деталниот урбанистички план е дефиниран со следните
граници:
На север се движи по граница на КП 422/1, КП 422/8 и КП 422/9
На североистокисток по оската на улица “Новопроектирана 8“
На југозапад по оската на улица “Скупи“
На југ реката Вардар
Вкупната површина на планскиот опфат изнесува 9,3 ха.
Член 3
Опфатот на Деталниот урбанистички план ги содржи следните намени: домување во
станбени куќи, новопланирани трафостаници, парковско зеленило и заштитно зеленило.
Во рамките на овој локалитет предвидени се намени, согласно со намените во
Генералниот урбанистички план на Град Скопје од 2002 година.
Во рамките на Нацрт-планот се предвидени следните класи и намени:
А1-домување во станбени куќи со компатибилни намени Б1, В1, В5 и Д3
Е2-новопланирани трафостаници
Д2-заштитно зеленило
Е2-комунална инфраструктура
Д1-парковско зеленило со компатибилни намени:Д3
Д2-Заштитно зеленило
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Максималната висина за градба во планот изнесува H=10,20 м. или висина по катови
П+2+Пк.
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 / 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 параметри за уредување на просторот, 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 6
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Карпош“.

Број 07- 8796/2
24.11 .2011 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Трифун Трифуновски,с.р.
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25 ноември 2011 година

“Службен гласник на Општина Карпош“

број 17

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 започнување на постапка за јавно-приватно партнерство

1.Се објавува Одлуката за започнување на постапка за јавно-приватно партнерство
донесена на Четириесет и четвртата седница на Советот на Општина Карпош одржана на
24 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- 8966 /3
25.11.2011 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски,с.р.
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“Службен гласник на Општина Карпош“

број 17

Врз основа на член 22, став 1, точка 4 и член 36, став 1, точки 1 и 10 од Законот за локалната
самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 05/02) и член 26, став 3 и член
89, ставови 1 и 4 од Законот за концесии и други видови на јавно-приватно партнерство
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/2008, 139/2008, 64/2009 и 52/2010),
Советот на Општина Карпош, на Четириесет и четвртата седница одржана на 24 Ноември
2011 година, донесе
О Д Л У К А
за започнување на постапка за јавно-приватно партнерство
Член 1
Се усвојува Студијата за јавно-приватно партнерство за користење на објект зграда
2 на Јавната установа општинска детска градинка „Орце Николов“ – Општина Карпош –
Скопје, заради вршење на дејност за повеќејазична детска градинка.
Член 2
Се започнува постапка за доделување на договор за јавно-приватно партнерство (во
натамошниот текст: ЈПП) за вршење на дејност на повеќејазична детска градинка во објект
зграда 2 на Јавната установа општинска детска градинка „Орце Николов“ – Општина
Карпош – Скопје, на ул. Драгиша Мишовиќ, со површина од 563 м2, ИЛ бр. 44472, КП бр. 1645
КО Карпош, сопственост на Општина Карпош.
Член 3
Со доделувањето на договорот за ЈПП за вршење на дејност на повеќејазична детска
градинка во објект зграда 2 на Јавната установа општинска детска градинка „Орце
Николов“ – Општина Карпош – Скопје се постигнува негова поголема функционалност,
модернизација и искористеност, во функција на едукација и згрижување на децата од
предучилишна возраст.
Член 4
Цели кои треба да се остварат со ЈПП се:
– Флексибилно воспитување и образование во поглед на структурата, изборот на
програмите, методите, организацијата, етапите и местото на реализирање на
воспитно-образовниот процес;
– Стекнување на животни вештини неопходни во современото информатичко
општество и приближување на образованието до реалните животни потреби;
– Примена на современи стандарди на воспитување и образование;
– Промовирање на културата на самоевалуација и развојно планирање на
едукативниот процес;
– Диференцијација и индивидуализација на воспитно-образовниот систем;
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– Повеќекултурно и повеќејазично воспитување и образование, со што ќе се зајакне
соработката помеѓу различните групи на деца;
– Поголемо учество на децата, родителите и другите заинтересирани субјекти во
дневните активности во градинката;
– Изготвување системи за евалуација на воспитувачите и градење адекватна
методологија за утврдување на рејтингот на градинката.
Член 5
ЈПП ќе се реализира со инвестирање во опремување на објектот, вработување на
стручен кадар и надомест за користење на објектот во висина на проценета вредност од
околу 38.935.000,00 денари, кои ќе бидат на товар и ризик на приватниот партнер, при што
приватниот партнер се стекнува и со право на користење на објектот за период од 15 години
колку што ќе трае договорот за ЈПП .
По завршувањето на важењето на договорот за ЈПП, приватниот партнер на
Општина Карпош бесплатно и ја пренесува во сопственост опремата и материјалите кои ќе
бидат вградени и инсталирана во објектот (мебел, дидактички материјали и друга опрема).
Член 6
Договорот за ЈПП ќе се додели преку јавен повик којшто ќе се организира и спроведе
како отворен повик во согласност со одредбите од Законот за концесии и други видови на
јавно-приватно партнерство (во натамошниот текст: Законот).
Член 7
Се овластува Градоначалникот на Општина Карпош да ја спроведе постапката за
доделување на договор за ЈПП, да формира Комисија за спроведување на постапката за
доделување на Договор за ЈПП согласно со член 37 од Законот и по донесувањето на
Одлуката за избор на најповолен понудувач од страна на Советот на Општина Карпош да го
потпише договорот за ЈПП со избраниот најповолен понудувач.
Член 8
Комисијата од член 7 на оваа Одлука е должна да постапува согласно со одредбите
од Законот и во рок од 30 дена од денот на применувањето на оваа Одлука да изготви
тендерска документација.
По одобрувањето на тендерската документација од страна на Градоначалникот на
Општина Карпош, Комисијата од член 7 на оваа Одлука е должна јавниот повик за
доставување на понуди за доделување на договор за ЈПП да го објави во „Службен гласник
на Општина Карпош“, „Службен весник на Република Македонија“ и во домашно јавно
гласило.
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Член 9
Висината на надоместокот за издавање на тендерска документација ќе изнесува 50
евра, во денарска противвредност според средниот курс на Народна банка на Република
Македонија на денот на уплатата на средствата.
Член 10
Оваа Одлука да се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“, „Службен
весник на Република Македонија“ и во домашно јавно гласило.

Член 11

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Карпош“.

Број 07- 8796/3
24.11.2011 година
Скопје

ПРЕТСЕДАВАЧ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Трифун Трифуновски,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.5/2002),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 одобрување на средства на лица се хендикеп од подрачјето
на Општина Карпош по повод 3-ти декември – Денот на лицата со хендикеп

1.Се објавува Одлуката за одобрување на средства на лица се хендикеп од подрачјето на
Општина Карпош по повод 3-ти декември – Денот на лицата со хендикеп донесена на
Четириесет и четвртата седница на Советот на Општина Карпош одржана на 24 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- 8966/4
25.11.2011 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
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 Четириесет и
четвртата седница одржана на 24 Ноември 2011 година донесе

ОДЛУКА
за одобрување на средства на лица се хендикеп од подрачјето на Општина Карпош по
повод 3-ти декември – Денот на лицата со хендикеп

Член 1
По повод 3-ти декември – Денот на лицата со хендикеп како помош се одобруваат средства
во износ од 204.000,00 за 17 лица со хендикеп од подрачјето на Општина Карпош, односно
поединечно по 12.000,00 денари.
Член 2
Средствата од член 1 на оваа одлука да се исплатат од Буџетот на Општина Карпош,
програма ЕО општинска администрација, ставкa 471 – социјални надоместоци и потставка
471990 – друга социјална помош.
Член 3
Се задолжува Градоначалникот на Општина Карпош по претходно доставен список на
лица со хендикеп од подрачјето на Општина Карпош од страна на Секторот за дејности од
јавен интерес – Одделение за детска, социјална и здравствена заштита во Општина Карпош
да донесе поединечни решенија за исплата.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник
на Општина Карпош’.

Број 07-8796/4
24.11.2011 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Трифун Трифуновски,с.р.
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“Службен гласник на Општина Карпош“

број 17

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 обезбедување на средства за набавување на велосипеди на
лица со хендикеп од подрачјето на Општина Карпош по
повод 3-ти декември – Денот на лицата со хендикеп

1.Се објавува Одлуката за обезбедување на средства за набавување на велосипеди на
лица со хендикеп од подрачјето на Општина Карпош по повод 3-ти декември – Денот на
лицата со хендикеп, донесена на Четириесет и четвртата седница на Советот на Општина
Карпош одржана на 24 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- 8966/6
25.11.2011 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски,с.р.
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број 17

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 Четириесет и четвртата
седница одржана на 24 Ноември 2011 година дон есе

ОДЛУКА
за обезбедување на средства за набавување на велосипеди
на лица со хендикеп од подрачјето на Општина Карпош по
повод 3-ти декември – Денот на лицата со хендикеп

Член 1
По повод 3-ти декември – Денот на лицата со хендикеп се одобруваат средства за
набавување статични велосипеди за физикална терапија во домашни услови на 10 лица со
хендикеп од подрачјето на Општина Карпош.
Член 2
Потребните средства за реализација на набавувањето на статичните велосипеди од член 1
на оваа одлука, во износ од 390.000,00 денари, да се обезбедат од Буџетот на Општина
Карпош за 2011 година, Програма ЕО – Капитални трошоци на општинската
администрација ставкa 480 – купување на опшрема и машини,
потставка 480190 –
купување на друга опрема.
Член 3
Се задолжува Градоначалникот на Општина Карпош, врз основа на доставениот список на
лица со хендикеп од подрачјето на Општина Карпош од страна на Секторот за дејности од
јавен интерес – Одделение за детска, социјална и здравствена заштита во Општина Карпош
да донесе поединечни решенија за доделување на статичните велосипеди.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник
на Општина Карпош“.

Број 07-8796/5
24.11.2011 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Трифун Трифуновски,с.р.
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број 17

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 отпишување на долг по основ на закупнина

1.Се објавува Одлуката за отпишување на долг по основ на закупнина, донесена на
Четириесет и четвртата седница на Советот на Општина Карпош одржана на 24 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- 8966/6
25.11.2011 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски,с.р.
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број 17

Врз основа на член 36 став 1 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на
Република Македонија„ бр.5/2002) Советот на Општина Карпош на Четириесет и четвртата
седница одржана на 24 ноември 2011 година донесе

ОДЛУКА
за отпишување на долг по основ на закупнина

Член 1
Се одобрува да се отпише долгот на Полициски клуб за боречки спортови “7-ми МАЈТИГАР“ Скопје во износ од 50.760,00 денари, по основ на закуп на дел од училишен простор
и фискултурна сала во ОУ Братств, за време од една учебна година, за период 1.10.2010 до
10.06.2011 година.
Член 2
Се задолжува Секторот за финансии да ја спроведе оваа Одлука.

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

Број 07- 8796/6
24.11. 2011 година
Скопје

ПРЕТСЕДАTEЛ
на Советот на Општина Карпош
Трифун Трифуновски,с.р.
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број 17

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 одобрување финансиска помош на Општинскиот одбор на
СБМ Карпош

1.Се објавува Одлуката за одобрување финансиска помош на Општинскиот одбор на
СБМ Карпош, донесена на Четириесет и четвртата седница на Советот на Општина Карпош
одржана на 24 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- 8966/7
25.11.2011 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски,с.р.
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“Службен гласник на Општина Карпош“

број 17

Врз основа на член 36 став 1 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на
Република Македонија„ бр.5/2002) Советот на Општина Карпош на Четириесет и четвртата
седница одржана на 24 ноември 2011 година донесе
ОДЛУКА
за одобрување финансиска помош на Општинскиот одбор на СБМ Карпош

Член 1
На Општинскиот одбор на Сојузот на борците на Македонија Карпош се
одобруваат финансиски средства во износ од 300.000,00 денари како помош за
реализирање на нивната Програма за извршување на активностите за 2011 година.
Член 2
Средствата од член 1 на оваа одлука се обезбедени во Буџетот на Општина Карпош
за 2011 година, Програма ЕО-општинска администрација, ставка 463-трансфери до
невладини организации, потставка 463110-трансфери до здруженија и фондации.
Член 3
Средствата од член 1 на оваа одлука да се исплатат во корист на Општински одбор
на СБМ Карпош, на жиро сметка 300000000705614, депонент на Комерцијална Банка АД
Скопје.
Член 4
Се задолжува Градоначалникот на општината 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- 8796/7
24.11.2011 година
Скопје

ПРЕТСЕДАTEЛ
на Советот на Општина Карпош
Трифун Трифуновски,с.р.
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број 17

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 пренамена на користење на објект на основното училиште
„Братство“ на ул. „Демир Трајко“ бб

1.Се објавува Одлуката за одобрување финансиска помош на Општинскиот одбор на
СБМ Карпош, донесена на Четириесет и четвртата седница на Советот на Општина Карпош
одржана на 24 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- 8966/8
25.11.2011 година
Скопје

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

19

25 ноември 2011 година

“Службен гласник на Општина Карпош“

број 17

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 Четириесет и четвртата
седница одржана на 24 ноември 2011 година донесе

ОДЛУКА
за пренамена на користење на објект на основното училиште
„Братство“ на ул. „Демир Трајко“ бб

Член 1
Се утврдува престанок на потребата од користење на објектот на ОУ „Братство“, на ул.
„Демир Трајко“ бб, ИЛ бр. 4941, КП бр. 3896, КО Карпош со извршување на дејноста –
образование.
Член 2
До изградбата на административниот објект на локалната самоуправа на Општина
Карпош, објектот од член 1 на оваа одлука ќе го користи општинската администрација на
Општина Карпош за намена – администрација.
Член 3
Се задолжува Градоначалникот на Општина Карпош пред Агенцијата за катастар на
недвижности – Центар за катастар на недвижности Скопје да покрене постапка за
запишување – пренамена на објектот согласно член 2 на оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник
на Општина Карпош“.

Број 07-8796/8
24.11.2011 година
Скопје

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

1.- Одлука за измена на распореодот на средствата во
Буџетот на Општина Карпош за 2011 година, со Решение за
објавување
2.-Одлука за донесување Детален урбанистички план
за Криви Дол , Блок 2 и дел од Блок 3, Општина Карпош, Скопје
со Решение за објавување
3.-Одлука за започнување на постапка за јавно-приватно
Партнерство, со Решение за објавување
4.-Одлука за одобрување на средства на лица се хендикеп
од подрачјето на Општина Карпош по повод 3-ти декември
– Денот на лицата со хендикеп, со Решение за објавување
5.-Одлука за обезбедување на средства за набавување на
велосипеди на лица со хендикеп од подрачјето на
Општина Карпош по повод 3-ти декември – Денот на лицата
со хендикеп, со Решение за објавување
6.-Одлука за отпишување на долг по основ на закупнина,
со Решение за објавување
7.-Одлука за одобрување финансиска помош на Општинскиот
одбор на СБМ Карпош, со Решение за објавување
8.-Одлука за пренамена на користење на објект на основното
училиште „Братство“ на ул. „Демир Трајко“ бб, 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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