СЛУЖБЕН ГЛАСНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ
Број 11 * година VII* 11.09.2012 година * Карпош * цена:
Излегува по потреба
e-mail: kontakt@karpos.gov.mk,

www.karpos.gov.mk

Скопје, септември 2012 година

11 септември 2012 година

“Службен гласник на Општина Карпош“

број 11

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 Заклучокот за усвојување на Годишнaтa програма за работа на
ООУ“Владо Тасевски“ во учебната 2012/2013 година

1.Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишнaтa програма за работа на
ООУ“Владо Тасевски“ во учебната 2012/2013 година донесен на Педесет и седмата
седница на Советот на Општина Карпош одржана на 10 септември 2012 година.

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

Број 08- 6308/1

11. 09.2012 година
Скопје

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

11 септември 2012 година

“Службен гласник на Општина Карпош“

број 11

Врз основа на член 36, став 1 од Законот за локалната самоуправа (“Службен
весник на Република Македонија“ 05/2002), Советот на Општина Карпош на
Педесет и седмата седница одржана на 10 септември 2012 година донесе

ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Годишнaтa програма за работа на ООУ“Владо Тасевски“ во
учебната 2012/2013 година

1.Се

усвојува Годишнaтa програма за работа на ООУ“Владо Тасевски“ во

учебната 2012/2013 година.
2.Примерок од Заклучокот да се достави до ООУ “Владо Тасевски“ .
3. Овој заклучок влегува во сила наредниот ден од денот на објавувување во
“Службен гласник на Општина Карпош“.

Број 07- 6111/2
11.09 .2012 година
Скопје

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

11 септември 2012 година

“Службен гласник на Општина Карпош“

број 11

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 Заклучокот за усвојување на Годишнaтa програма за работа на
ООУ“Братство “ во учебната 2012/2013 година

1.Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишнaтa програма за работа на
ООУ “Братство “ во учебната 2012/2013 година донесен на Педесет и седмата
седница на Советот на Општина Карпош одржана на 10 септември 2012 година.

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

Број 08- 6308/2

11. 09.2012 година
Скопје

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

11 септември 2012 година

“Службен гласник на Општина Карпош“

број 11

Врз основа на член 36, став 1 од Законот за локалната самоуправа (“Службен
весник на Република Македонија“ 05/2002), Советот на Општина Карпош на
Педесет и седмата седница одржана на 10 септември 2012 година донесе

ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Годишнaтa програма за работа на ООУ“Братство“ во учебната
2012/2013 година

1.Се усвојува Годишнaтa програма за работа на ООУ“Братство“ во учебната
2012/2013 година.
2.Примерок од Заклучокот да се достави до ООУ “Братство“ .
3. Овој заклучок влегува во сила наредниот ден од денот на објавувување во
“Службен гласник на Општина Карпош“.

Број 07- 6111/3
11.09 .2012 година
Скопје

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

11 септември 2012 година

“Службен гласник на Општина Карпош“

број 11

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 Заклучокот за усвојување на Годишнaтa програма за работа на
ООУ“Димо Хаџи Димов “ во учебната 2012/2013 година

1.Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишнaтa програма за работа на
ООУ “Димо Хаџи Димов “ во учебната 2012/2013 година донесен на Педесет и
седмата седница на Советот на Општина Карпош одржана на 10 септември 2012
година.

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

Број 08- 6308/3

11. 09.2012 година
Скопје

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

11 септември 2012 година

“Службен гласник на Општина Карпош“

број 11

Врз основа на член 36, став 1 од Законот за локалната самоуправа (“Службен
весник на Република Македонија“ 05/2002), Советот на Општина Карпош на
Педесет и сеедмата седница одржана на 10 септември 2012 година донесе

ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Годишнaтa програма за работа на ООУ“Димо Хаџи Димов“ во
учебната 2012/2013 година

1.Се усвојува Годишнaтa програма за работа на ООУ“Димо Хаџи Димов“ во
учебната 2011/2012 година.
2.Примерок од Заклучокот да се достави до ООУ “Димо Хаџи Димов “ .
3. Овој заклучок влегува во сила наредниот ден од денот на објавувување во
“Службен гласник на Општина Карпош“.

Број 07- 6111/4
11.09 .2012 година
Скопје

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

11 септември 2012 година

“Службен гласник на Општина Карпош“

број 11

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 Заклучокот за усвојување на Годишнaтa програма за работа на
ООУ“Вера Циривири Трена “ во учебната 2012/2013 година

1.Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишнaтa програма за работа на
ООУ “Вера Циривири Трена “ во учебната 2012/2013 година донесен на Педесет и
седмата седница на Советот на Општина Карпош одржана на 10 септември 2012
година.

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

Број 08- 6308/4

11. 09.2012 година
Скопје

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

11 септември 2012 година

“Службен гласник на Општина Карпош“

број 11

Врз основа на член 36, став 1 од Законот за локалната самоуправа (“Службен
весник на Република Македонија“ 05/2002), Советот на Општина Карпош на
Педесет и сеедмата седница одржана на 10 септември 2012 година донесе

ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Годишнaтa програма за работа на ООУ“Вера Циривири Трена“ во
учебната 2012/2013 година

1.Се усвојува Годишнaтa програма за работа на ООУ“Вера Циривири Трена“ во
учебната 2012/2013 година.
2.Примерок од Заклучокот да се достави до ОУ “Вера Циривири Трена “ .
3. Овој заклучок влегува во сила наредниот ден од денот на објавувување во
“Службен гласник на Општина Карпош“.

Број 07- 6111/5
11.09 .2012 година
Скопје

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

11 септември 2012 година

“Службен гласник на Општина Карпош“

број 11

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 Заклучокот за усвојување на Годишнaтa програма за работа на
ООУ“Петар Поп Арсов “ во учебната 2012/2013 година

1.Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишнaтa програма за работа на
ООУ “Петар Поп Арсов “ во учебната 2012/2013 година донесен на Педесет и
седмата седница на Советот на Општина Карпош одржана на 10 септември 2012
година.

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

Број 08- 6308/5

11. 09.2012 година
Скопје

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

11 септември 2012 година

“Службен гласник на Општина Карпош“

број 11

Врз основа на член 36, став 1 од Законот за локалната самоуправа (“Службен
весник на Република Македонија“ 05/2002), Советот на Општина Карпош на
Педесет и сеедмата седница одржана на 10 септември 2012 година донесе

ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Годишнaтa програма за работа на ООУ“Петар Поп Арсов“ во
учебната 2012/2013 година

1.Се усвојува Годишнaтa програма за работа на ООУ“Петар Поп Арсов “ во
учебната 2012/2013 година.
2.Примерок од Заклучокот да се достави до ООУ “Петар Поп Арсов “ .
3. Овој заклучок влегува во сила наредниот ден од денот на објавувување во
“Службен гласник на Општина Карпош“.

Број 07- 6111/6
11.09.2012 година
Скопје

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

11 септември 2012 година

“Службен гласник на Општина Карпош“

број 11

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 Заклучокот за усвојување на Годишнaтa програма за работа на
ООУ“Аврам Писевски “ во учебната 2012/2013 година

1.Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишнaтa програма за работа на
ООУ “Аврам Писевски “ во учебната 2012/2013 година донесен на Педесет и
седмата седница на Советот на Општина Карпош одржана на 10 септември 2012
година.

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

Број 08- 6308/6

11. 09.2012 година
Скопје

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

11 септември 2012 година

“Службен гласник на Општина Карпош“

број 11

Врз основа на член 36, став 1 од Законот за локалната самоуправа (“Службен
весник на Република Македонија“ 05/2002), Советот на Општина Карпош на
Педесет и седмата седница одржана на 10 септември 2012 година донесе

ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Годишнaтa програма за работа на ООУ“Аврам Писевски“ во
учебната 2012/2013 година

1.Се

усвојува Годишнaтa програма за работа на ООУ“Аврам Писевски “ во

учебната 2012/2013 година.
2.Примерок од Заклучокот да се достави до ООУ “Аврам Писевски “ .
3. Овој заклучок влегува во сила наредниот ден од денот на објавувување во
“Службен гласник на Општина Карпош“.

Број 07- 6111/7
11.09.2012 година
Скопје

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

11 септември 2012 година

“Службен гласник на Општина Карпош“

број 11

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 Заклучокот за усвојување на Годишнaтa програма за работа на
ООУ“Војдан Чернодрински “ во учебната 2012/2013 година

1.Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишнaтa програма за работа на
ООУ “Војдан Чернодрински“ во учебната 2012/2013 година донесен на Педесет и
седмата седница на Советот на Општина Карпош одржана на 10 септември 2012
година.

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

Број 08- 6308/7

11. 09.2012 година
Скопје

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

11 септември 2012 година

“Службен гласник на Општина Карпош“

број 11

Врз основа на член 36, став 1 од Законот за локалната самоуправа (“Службен
весник на Република Македонија“ 05/2002), Советот на Општина Карпош на
Педесет и седмата седница одржана на 10 септември 2012 година донесе

ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Годишнaтa програма за работа на ООУ“Војдан Чернодрински“ во
учебната 2012/2013 година

1.Се усвојува Годишнaтa програма за работа на ООУ“Војдан Чернодрински “ во
учебната 2012/2013 година.
2.Примерок од Заклучокот да се достави до ООУ “Војдан Чернодрински“.
3. Овој заклучок влегува во сила наредниот ден од денот на објавувување во
“Службен гласник на Општина Карпош“.

Број 07- 6111/8
11.09.2012 година
Скопје

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

11 септември 2012 година

“Службен гласник на Општина Карпош“

број 11

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 Заклучокот за усвојување на Годишнaтa програма за работа на
ООУ“Јан Амос Коменски “ во учебната 2012/2013 година

1.Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишнaтa програма за работа на
ООУ “Јан Амос Коменски “ во учебната 2012/2013 година донесен на Педесет и
седмата седница на Советот на Општина Карпош одржана на 10 септември 2012
година.

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

Број 08- 6308/8

11. 09.2012 година
Скопје

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

11 септември 2012 година

“Службен гласник на Општина Карпош“

број 11

Врз основа на член 36, став 1 од Законот за локалната самоуправа (“Службен
весник на Република Македонија“ 05/2002), Советот на Општина Карпош на
Педесет и седмата седница одржана на 10 септември 2012 година донесе

ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Годишнaтa програма за работа на ОУ“Јан Амос Коменски “ во
учебната 2012/2013 година

1.Се усвојува Годишнaтa програма за работа на ОУ“Јан Амос Коменски “ во
учебната 2012/2013 година.
2.Примерок од Заклучокот да се достави до ОУ “Јан Амос Коменски “ .
3. Овој заклучок влегува во сила наредниот ден од денот на објавувување во
“Службен гласник на Општина Карпош“.

Број 07- 6111/9
11.09.2012 година
Скопје

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

11 септември 2012 година

“Службен гласник на Општина Карпош“

број 11

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 Заклучокот за усвојување на Годишнaтa програма за работа на
ООУ“Христијан Тодоровски Карпош “ во учебната 2012/2013 година

1.Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишнaтa програма за работа на
ООУ “Христијан Тодоровски Карпош “ во учебната 2012/2013 година донесен на
Педесет и седмата

седница на Советот на Општина Карпош одржана на

10

септември 2012 година.

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

Број 08- 6308/9

11. 09.2012 година
Скопје

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

11 септември 2012 година

“Службен гласник на Општина Карпош“

број 11

Врз основа на член 36, став 1 од Законот за локалната самоуправа (“Службен
весник на Република Македонија“ 05/2002), Советот на Општина Карпош на
Педесет и седмата седница одржана на 10 септември 2012 година донесе

ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Годишнaтa програма за работа на ОУ “Христијан Тодоровски
Карпош “ во учебната 2012/2013 година

1.Се

усвојува Годишнaтa програма за работа на ОУ“Христијан Тодоровски

Карпош “ во учебната 2012/2013 година.
2.Примерок од Заклучокот да се достави до ОУ “Христијан Тодоровски Карпош “.
3. Овој заклучок влегува во сила наредниот ден од денот на објавувување во
“Службен гласник на Општина Карпош“.

Број 07- 6111/10
11.09.2012 година
Скопје

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

11 септември 2012 година

“Службен гласник на Општина Карпош“

број 11

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 Заклучокот за усвојување на Годишнaтa програма за работа на
ООУ“Лазо Трповски “ во учебната 2012/2013 година

1.Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишнaтa програма за работа на
ООУ “Лазо Tрповски “ во учебната 2012/2013 година донесен на Педесет и седмата
седница на Советот на Општина Карпош одржана на 10 септември 2012 година.

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

Број 08- 6308/10

ГРАДОНАЧАЛНИК

11. 09.2012 година

НА ОПШТИНА КАРПОШ,

Скопје

Стевчо Јакимовски,с.р.

11 септември 2012 година

“Службен гласник на Општина Карпош“

број 11

Врз основа на член 36, став 1 од Законот за локалната самоуправа (“Службен
весник на Република Македонија“ 05/2002), Советот на Општина Карпош на
Педесет и седмата седница одржана на 10 септември 2012 година донесе

ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Годишнaтa програма за работа на ООУ“Лазо Трповски “ во
учебната 2012/2013 година

1.Се

усвојува Годишнaтa програма за работа на ООУ“Лазо Трповски “ во

учебната 2012/2013 година.
2.Примерок од Заклучокот да се достави до ООУ “Лазо Трповски “ .
3. Овој заклучок влегува во сила наредниот ден од денот на објавувување во
“Службен гласник на Општина Карпош“.

Број 07- 6111/11
11.09.2012 година
Скопје

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

11 септември 2012 година

“Службен гласник на Општина Карпош“

број 11

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 Мислењето на Програмата за изведување на ученички екскурзии
и други ученички активности во ООУ “Христијан Тодоровски Карпош“,Општина
Карпош-Скопје

1.Се објавува Мислењето на Програмата за изведување на ученички
екскурзии и други ученички активности во ООУ “Христијан Тодоровски
Карпош“,Општина Карпош-Скопје дадено на Педесет и седмата

седница на

Советот на Општина Карпош одржана на 10 септември 2012 година.

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

Број 08- 6308/11

11. 09.2012 година
Скопје

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

11 септември 2012 година

“Службен гласник на Општина Карпош“

број 11

Врз основа на член 36 став 1 од Законот за локалната самоуправа (“Службен
весник на Република Македонија” бр. 05/2002), аво врска со Правилникот за
начинот на изведување на ученички екскурзии и други слободни активности
донесен од Министерството за образование и наука, Советот на Општина Карпош
на Педесет и седмата седница одржана на 10 септември 2012 година даде

МИСЛЕЊЕ
на Програмата за изведување на ученички екскурзии и други ученички
активности во ООУ “Христијан Тодоровски Карпош“,Општина Карпош-Скопје

1.Совет на Општина Карпош дава позитивно мислење на Програмата за
изведување на ученички екскурзии и други ученички активности во ООУ
“Христијан Тодоровски Карпош“во учебната 2012-2013 година,Општина КарпошСкопје и истите може да се изведуваат согласно предвиденото во Програмата.
2. Примерок од Мислењето да се достави до основното училиште и
Министерството за образование и наука.

Број 07- 6111/12
11.09.2012 година
Скопје

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

11 септември 2012 година

“Службен гласник на Општина Карпош“

број 11

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 Мислењето на Програмата за изведување на ученички екскурзии
и други ученички активности во ООУ “Братство “,Општина Карпош-Скопје

1.Се објавува Мислењето на Програмата за изведување на ученички
екскурзии и други ученички активности во ООУ “Братство “,Општина КарпошСкопје дадено на Педесет и седмата седница на Советот на Општина Карпош
одржана на 10 септември 2012 година.

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

Број 08- 6308/12

ГРАДОНАЧАЛНИК

11. 09.2012 година

НА ОПШТИНА КАРПОШ,

Скопје

Стевчо Јакимовски,с.р.

11 септември 2012 година

“Службен гласник на Општина Карпош“

број 11

Врз основа на член 36 став 1 од Законот за локалната самоуправа (“Службен
весник на Република Македонија” бр. 05/2002), а во врска со Правилникот за
начинот на изведување на ученички екскурзии и други слободни активности
донесен од Министерството за образование и наука, Советот на Општина Карпош
на Педесет и седмата седница одржана на 10 септември 2012 година даде

МИСЛЕЊЕ
на Програмата за изведување на ученички екскурзии и други ученички
активности во ООУ “Братство“,Општина Карпош-Скопје

1.Совет на Општина Карпош дава позитивно мислење на Програмата за
изведување на ученички екскурзии и други ученички активности во ООУ
“Братство“ , Општина Карпош-Скопје, во учебната 2012-2013 година и истите може
да се изведуваат согласно предвиденото во Програмата.
2.Примерок од Мислењето да се достави до основното училиште и
Министерството за образование и наука.

Број 07- 6111/13
11.09.2012 година
Скопје

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

11 септември 2012 година

“Службен гласник на Општина Карпош“

број 11

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

1.Се објавува Мислењето на Програмата за изведување на ученички
екскурзии и други ученички активности во ООУ “Петар Поп Арсов “,Општина
Карпош-Скопје дадено на Педесет и седмата седница на Советот на Општина
Карпош одржана на 10 септември 2012 година.

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

Број 08- 6308/13

11. 09.2012 година
Скопје

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

11 септември 2012 година

“Службен гласник на Општина Карпош“

број 11

Врз основа на член 36 став 1 од Законот за локалната самоуправа (“Службен
весник на Република Македонија” бр. 05/2002), а во врска со Правилникот за
начинот на изведување на ученички екскурзии и други слободни активности
донесен од Министерството за образование и наука, Советот на Општина Карпош
на Педесет и седмата седница одржана на 10 септември 2012 година даде

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

1.Совет на Општина Карпош дава позитивно мислење на Програмата за
изведување на ученички екскурзии и други ученички активности во ОУ “Петар
Поп Арсов “, Општина Карпош-Скопје, во учебната 2012-2013 година и истите може
да се изведуваат согласно предвиденото во Програмата.
2. Примерок од Мислењето да се достави до основното училиште и
Министерството за образование и наука.

Број 07- 6111/14
11.09.2012 година
Скопје

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

11 септември 2012 година

“Службен гласник на Општина Карпош“

број 11

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 Мислењето на Програмата за изведување на ученички екскурзии
и други ученички активности во ООУ “Војдан Чернодрински “,Општина КарпошСкопје

1.Се објавува Мислењето на Програмата за изведување на ученички
екскурзии и други ученички активности во ООУ “Војдан Чернодрински “,Општина
Карпош-Скопје дадено на Педесет и седмата седница на Советот на Општина
Карпош одржана на 10 септември 2012 година.

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

Број 08- 6308/14

ГРАДОНАЧАЛНИК

11. 09.2012 година

НА ОПШТИНА КАРПОШ,

Скопје

Стевчо Јакимовски,с.р.

11 септември 2012 година

“Службен гласник на Општина Карпош“

број 11

Врз основа на член 36 став 1 од Законот за локалната самоуправа (“Службен
весник на Република Македонија” бр. 05/2002), а во врска со Правилникот за
начинот на изведување на ученички екскурзии и други слободни активности
донесен од Министерството за образование и наука, Советот на Општина Карпош
на Педесет и седмата седница одржана на 10 септември 2012 година даде

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

1.Совет на Општина Карпош дава позитивно мислење на Програмата за
изведување на ученички екскурзии и други ученички активности во ООУ “Војдан
Чернодрински“ Општина Карпош-Скопје, во учебната 2012-2013 година и истите
може да се изведуваат согласно предвиденото во Програмата.
2. Примерок од Мислењето да се достави до основното училиште и
Министерството за образование и наука.

Број 07- 6111/15
11.09.2012 година
Скопје

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

11 септември 2012 година

“Службен гласник на Општина Карпош“

број 11

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

1.Се објавува Мислењето на Програмата за изведување на ученички
екскурзии и други ученички активности во ООУ “Димо Хаџи Димов “,Општина
Карпош-Скопје дадено на Педесет и седмата седница на Советот на Општина
Карпош одржана на 10 септември 2012 година.

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

Број 08- 6308/15

11. 09.2012 година
Скопје

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

11 септември 2012 година

“Службен гласник на Општина Карпош“

број 11

Врз основа на член 36 став 1 од Законот за локалната самоуправа (“Службен
весник на Република Македонија” бр. 05/2002), а во врска со Правилникот за
начинот на изведување на ученички екскурзии и други слободни активности
донесен од Министерството за образование и наука, Советот на Општина Карпош
на Педесет и седмата седница одржана на 10 септември 2012 година даде

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

1.Совет 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, во учебната 2012-2013 година и истите
може да се изведуваат согласно предвиденото во Програмата.
2. Примерок од Мислењето да се достави до основното училиште и
Министерството за образование и наука.

Број 07- 6111/16
11.09.2012 година
Скопје

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

11 септември 2012 година

“Службен гласник на Општина Карпош“

број 11

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 Мислењето на Програмата за изведување на ученички екскурзии
и други ученички активности во ООУ “Вера Циривири Трена “,Општина КарпошСкопје

1.Се објавува Мислењето на Програмата за изведување на ученички
екскурзии и други ученички активности во ООУ “Вера Циривири Трена “,Општина
Карпош-Скопје дадено на Педесет и седмата седница на Советот на Општина
Карпош одржана на 10 септември 2012 година.

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

Број 08- 6308/16

ГРАДОНАЧАЛНИК

11. 09.2012 година

НА ОПШТИНА КАРПОШ,

Скопје

Стевчо Јакимовски,с.р.

11 септември 2012 година

“Службен гласник на Општина Карпош“

број 11

Врз основа на член 36 став 1 од Законот за локалната самоуправа (“Службен
весник на Република Македонија” бр. 05/2002), а во врска со Правилникот за
начинот на изведување на ученички екскурзии и други слободни активности
донесен од Министерството за образование и наука, Советот на Општина Карпош
на Педесет и седмата седница одржана на 10 септември 2012 година даде

МИСЛЕЊЕ
на Програмата за изведување на ученички екскурзии и други ученички
активности во ООУ “Вера Циривири Трена“,Општина Карпош-Скопје

1.Совет 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, во учебната 2012-2013 година и истите
може да се изведуваат согласно предвиденото во Програмата.
2. Примерок од Мислењето да се достави до основното училиште и
Министерството за образование и наука.

Број 07- 6111/17
11.09.2012 година
Скопје

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

11 септември 2012 година

“Службен гласник на Општина Карпош“

број 11

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 Мислењето на Програмата за изведување на ученички екскурзии
и други ученички активности во ООУ “Лазо Трповски “,Општина Карпош-Скопје

1.Се објавува Мислењето на Програмата за изведување на ученички
екскурзии и други ученички активности во ООУ “Лазо Трповски“,Општина
Карпош-Скопје дадено на Педесет и седмата седница на Советот на Општина
Карпош одржана на 10 септември 2012 година.

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

Број 08- 6308/17

11. 09.2012 година
Скопје

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

11 септември 2012 година

“Службен гласник на Општина Карпош“

број 11

Врз основа на член 36 став 1 од Законот за локалната самоуправа (“Службен
весник на Република Македонија” бр. 05/2002), а во врска со Правилникот за
начинот на изведување на ученички екскурзии и други слободни активности
донесен од Министерството за образование и наука, Советот на Општина Карпош
на Педесет и седмата седница одржана на 10 септември 2012 година даде

МИСЛЕЊЕ
на Програмата за изведување на ученички екскурзии и други ученички
активности во ООУ “Лазо Трповски“,Општина Карпош-Скопје

1.Совет на Општина Карпош дава позитивно мислење на Програмата за
изведување на ученички екскурзии и други ученички активности во ОУ “Лазо
Трповски“, Општина Карпош-Скопје, во учебната 2012-2013 година и истите може
да се изведуваат согласно предвиденото во Програмата.
2. Примерок од Мислењето да се достави до основното училиште и
Министерството за образование и наука.

Број 07- 6111/18
11.09.2012 година
Скопје

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

11 септември 2012 година

“Службен гласник на Општина Карпош“

број 11

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

1.Се објавува Мислењето на Програмата за изведување на ученички
екскурзии и други ученички активности во ООУ “Владо Тасевски“,Општина
Карпош-Скопје дадено на Педесет и седмата седница на Советот на Општина
Карпош одржана на 10 септември 2012 година.

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

Број 08- 6308/18

ГРАДОНАЧАЛНИК

11. 09.2012 година

НА ОПШТИНА КАРПОШ,

Скопје

Стевчо Јакимовски,с.р.

11 септември 2012 година

“Службен гласник на Општина Карпош“

број 11

Врз основа на член 36 став 1 од Законот за локалната самоуправа (“Службен
весник на Република Македонија” бр. 05/2002), а во врска со Правилникот за
начинот на изведување на ученички екскурзии и други слободни активности
донесен од Министерството за образование и наука, Советот на Општина Карпош
на Педесет и седмата седница одржана на 10 септември 2012 година даде

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

1.Совет на Општина Карпош дава позитивно мислење на Програмата за
изведување на ученички екскурзии и други ученички активности во ООУ “Владо
Тасевски“, Општина Карпош-Скопје, во учебната 2012-2013 година и истите може
да се изведуваат согласно предвиденото во Програмата.
2. Примерок од Мислењето да се достави до основното училиште и
Министерството за образование и наука.

Број 07- 6111/19
11.09.2012 година
Скопје

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

11 септември 2012 година

“Службен гласник на Општина Карпош“

број 11

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 Мислењето на Програмата за изведување на ученички екскурзии
и други ученички активности во ООУ “Јан Амос Коменски “,Општина КарпошСкопје

1.Се објавува Мислењето на Програмата за изведување на ученички
екскурзии и други ученички активности во ООУ “Јан Амос Коменски“,Општина
Карпош-Скопје дадено на Педесет и седмата седница на Советот на Општина
Карпош одржана на 10 септември 2012 година.

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

Број 08- 6308/19

ГРАДОНАЧАЛНИК

11. 09.2012 година

НА ОПШТИНА КАРПОШ,

Скопје

Стевчо Јакимовски,с.р.

11 септември 2012 година

“Службен гласник на Општина Карпош“

број 11

Врз основа на член 36 став 1 од Законот за локалната самоуправа (“Службен
весник на Република Македонија” бр. 05/2002), а во врска со Правилникот за
начинот на изведување на ученички екскурзии и други слободни активности
донесен од Министерството за образование и наука, Советот на Општина Карпош
на Педесет и седмата седница одржана на 10 септември 2012 година даде

МИСЛЕЊЕ
на Програмата за изведување на ученички екскурзии и други ученички
активности во ООУ “Јан Амос Коменски“,Општина Карпош-Скопје

1.Совет 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, во учебната 2012-2013 година и истите може
да се изведуваат согласно предвиденото во Програмата.
2. Примерок од Мислењето да се достави до основното училиште и
Министерството за образование и наука.

Број 07- 6111/20
11.09.2012 година
Скопје

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

11 септември 2012 година

“Службен гласник на Општина Карпош“

број 11

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 Заклучокот за усвојување на Кварталниот извештај за
извршување на Буџетот на Општина Карпош за II квартал 2012 година

1.Се објавува Заклучокот за усвојување на Кварталниот извештај за
извршување на Буџетот на Општина Карпош за II квартал 2012 година донесен на
Педесет и седмата

седница на Советот на Општина Карпош одржана на

10

септември 2012 година.

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

Број 08- 6308/20

11. 09.2012 година
Скопје

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

11 септември 2012 година

“Службен гласник на Општина Карпош“

број 11

Врз основа на член 36, став 1 од Законот за локалната самоуправа (“Службен
весник на Република Македонија“ 05/2002), Советот на Општина Карпош на
Педесет и седмата седница одржана на 10 септември 2012 година донесе

ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Општина
Карпош за II квартал 2012 година

1.Се усвојува Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Општина
Карпош за II квартал 2012 година.

2.Примерок од Заклучокот да се достави до Секторот за финансиски прашања .
3. Овој заклучок влегува во сила наредниот ден од денот на објавувување во
“Службен гласник на Општина Карпош“.

Број 07- 6111/21
11.09.2012 година
Скопје

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

11 септември 2012 година

“Службен гласник на Општина Карпош“

број 11

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 на Нацрт-Детален урбанистички план за
измена и дополнување на Детален Урбанистички план Злокуќани Дел од Блок 5,
деловни и сервисни дејности,Општина Карпош Скопје

1.Се објавува Одлуката за утврдување на Нацрт-Детален урбанистички план
за измена и дополнување на Детален Урбанистички план Злокуќани Дел од Блок 5,
деловни и сервисни дејности,Општина Карпош Скопје,донесена на Педесет и
седмата седница на Советот на Општина Карпош одржана на 10 септември 2012
година.

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

Број 08- 6308/21

ГРАДОНАЧАЛНИК

11. 09.2012 година

НА ОПШТИНА КАРПОШ,

Скопје

Стевчо Јакимовски,с.р.

11 септември 2012 година

“Службен гласник на Општина Карпош“

број 11

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 Педесет и седмата седница одржана на 10 септември 2012
година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување на Нацрт-Детален урбанистички план за измена и дополнување на
Детален Урбанистички план Злокуќани Дел од Блок 5, деловни и сервисни
дејности,Општина Карпош Скопје
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува Нацрт-Детален урбанистички план за измена и
дополнување на Детален Урбанистички план Злокуќани Дел од Блок 5, деловни и
сервисни дејности,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 запад:

границата се движи по осовината на новопланираната улица
“Љубљанска“ (крак)

На север:

границата се движи по осовината на собирната улица “Скупи“

На југ:

границата се движи по осовината на регулираното корито на река
Вардар и осовината на новопланираната улица “Г“, планирана со
претходниот Детален урбанистички план од 2007 година

На исток :

границата се движи по осовината на Бул.“8-ми Септември“

Површината на урбаниот опфат изнесува 19,14 ха.
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Член 3
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 на намени:
А1-домување во станбени куќи,
Б1-мали комерцијални и деловни намени
Б2- големи трговски единици,
Б3-големи угостителски единици
Б4-деловни простори
Б5-хотелски комплекси,
В2-здравство и социјална заштита,
Г3-сервиси
Г4-стоваришта
Д1-парковско зеленило
Д2-заштитно зеленило
Е2-комунална супраструктура (бензиска пумпна станица)
Е2- комунална супраструктура (трафостаница)
Висините на објектите се во склад со член 43 од Правилникот за стандарди и
нормативи за уредување на просторот (“Сл.Весник нс РМ“ бр.63/12), каде се
предвидени за секоја површина за градба – градежна парцела поединечно.Покрај
максималната

висина

на

венец,

во

нумеричките

податоци

се

дадени

максималните катности на планираните висини за градба.
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,
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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- 6111/22
11.09.2012 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
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 донесување на Детален урбанистички план за
“Карпош 3“,Локалитет 1 – Блок 1, Општина Карпош,Скопје

1.Се објавува Одлуката за донесување

на Детален урбанистички план за

“Карпош 3“,Локалитет 1 – Блок 1, Општина Карпош,Скопје,донесена на Педесет и
седмата седница на Советот на Општина Карпош одржана на 10 септември 2012
година.

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

Број 08- 6308/22

ГРАДОНАЧАЛНИК

11. 09.2012 година

НА ОПШТИНА КАРПОШ,

Скопје

Стевчо Јакимовски,с.р.
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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, 91/09 , 124/10 I 18/11) и член
16 од Статутот на Општината Карпош ( „Службен гласник на Општина Карпош“ бр.
1/06), Советот на Општина Карпош на Педесет и седмата седница, одржана на 10
септември 2012 година донесе
ОДЛУКА
за донесување на Детален урбанистички план за “Карпош 3“,Локалитет 1 – Блок 1,
Општина Карпош,Скопје
Член 1
Со оваа Одлука се донесува Детален урбанистички план за “Карпош
3“,Локалитет 1 – Блок 1, 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 југозапад: по оската на бул.“Партизански одреди“
На североисток:

По оската на ул.“Никола Русински“

На северозапад: оди по осовина на ул.“Манапо“
На југоисток:

по оската на ул.“Бледски Договор “

Површината на урбаниот опфат изнесува 12.14 ха.
Член 3
Опфатот на Деталниот урбанистички план, ги содржи следните класи на
намени:домување во станбени куќи со мали комерцијални дејности,мали
комерцијални дејности и деловни дејности,култура,државни институции,времено
сместување

со

мали

комерцијални

и

деловни

дејности,големи

трговски

единици,деловни дејности и сервиси и летна кујн..
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
земјиштето:
А-Домување
А2-Домување во станбени згради

се предвидени следните класи и намени на
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А4-Времено сместување
Б-комерцијални и деловни намени
Б1-мали комерцијални и деловни дејности
Б2-големи трговски единици
Б4-деловни дејности
В-јавни институции
В3-култура
В4-државни институции
Г3-сервис на автомобили
Д-зеленило и рекреација
Д1-Парковско зеленило
Д3-спорт и рекреација
Е-инфраструктура
Е2-бензиска станица
Е2-трафостаница
Максималната висина за градба во планот се изразува како вертикално растојание
помеѓу тротоарот и завршниот венец на градбата во должни метрии истата се
надополнува со планска одредба која го огранучува бројот на спратови, кој може
да се гради во одредена височина,при што најмалата спратна височина со која се
пресметува бројот на соратови мерено од плоча до плоча за домување е 2.90м а за
деловна дејност 3.40м..
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.
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Член 5
Деталниот урбанистички план се заверува со печат на Општина Карпош и
потпис на Претседателот на Советот на Општината.
Член 6
Дeталниот урбанистички план се заверува во седум примероци од кои: еден
се чува во архивот на донесувачот на планот, еден кај органот што го спроведува,
еден во надлежниот државен архив, еден примерок се доставува до органот на
државната управа надлежен за вршење на работите од областа на уредување на
просторот во електронски формат, еден примерок се доставува до Државниот
инспекторат за градежништво и урбанизам, еден примерок се доставува до
Агенцијата за катастар на недвижности и седмиот примерок се изложува кај
донесувачот на планот заради достапност на јавноста
Член 7
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Карпош“.

Број 07- 6111/23
11.09.2012 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
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 донесување на Детален урбанистички планза
населба Козле,МЗ “Пецо Божиновски Кочо“ Дел А,Блок 1 ,Општина Карпош,Скопје

1.Се објавува Одлуката за донесување

на Детален урбанистички планза

населба Козле,МЗ “Пецо Божиновски Кочо“ Дел А,Блок 1 ,Општина Карпош,Скопје
,донесена на Педесет и седмата седница на Советот на Општина Карпош одржана
на 10 септември 2012 година.

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

Број 08- 6308/23

ГРАДОНАЧАЛНИК

11. 09.2012 година

НА ОПШТИНА КАРПОШ,

Скопје

Стевчо Јакимовски,с.р.

11 септември 2012 година
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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, 91/09 , 124/10 I 18/11) и член
16 од Статутот на Општината Карпош ( „Службен гласник на Општина Карпош“ бр.
1/06), Советот на Општина Карпош на Педесет и седмата седница, одржана на 10
септември 2012 година донесе
ОДЛУКА
за донесување на Детален урбанистички планза населба Козле,МЗ “Пецо
Божиновски Кочо“ Дел А,Блок 1 ,Општина Карпош,Скопје
Член 1
Со оваа Одлука се донесува Детален урбанистички планза населба Козле,МЗ
Пецо Божиновски Кочо“ Дел А,Блок 1 ,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: границата оди по осовината на сервисна улица “Јуриј Гагарин“
На исток: границата оди по осовина на пешачката патека до пресечната точка со
станбена улица “Јуриј Гагарин“
На југ:

границата оди по осовина на станбена улица “Јуриј Гагарин“ и преку
пешачката патека преминува по осовина на собирна улица “Козле“

На запад: границата оди по осовина на собирната улица “Козле“,поминува на
осовината на сервисната улица “Јуриј Гагарин“
Површината на урбаниот опфат изнесува 3,64 ха.
Член 3
Опфатот на Деталниот урбанистички план, ги содржи следните класи на
намени:домување во станбени куќи со компатибилни класи на намени

и

комунална супраструктура..
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 предвидени следните класи и намени на

земјиштето:
А2-Домување во станбени куќи со компатибилни намени Б4 до Б15%,Б1 до 20%,Б2
до 30%,Б4 до 20%,В3 до 40%.Д3 до 40% со вкупно учество на компатибилни намени
до 40%.
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Е2-комунална супраструктура-новопланирани трафостаници
Максималната висина на градбите изнесува Хмах=22,50м., односно висина по
катови П+6+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 со печат на Општина Карпош и

потпис на Претседателот на Советот на Општината.
Член 6
Дeталниот урбанистички план се заверува во седум примероци од кои: еден
се чува во архивот на донесувачот на планот, еден кај органот што го спроведува,
еден во надлежниот државен архив, еден примерок се доставува до органот на
државната управа надлежен за вршење на работите од областа на уредување на
просторот во електронски формат, еден примерок се доставува до Државниот
инспекторат за градежништво и урбанизам, еден примерок се доставува до
Агенцијата за катастар на недвижности и седмиот примерок се изложува кај
донесувачот на планот заради достапност на јавноста
Член 7
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Карпош“.
Број 07- 6111/24
11.09.2012 година
Скопје

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

11 септември 2012 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 Решението за именување на членови на Управниот одбор на
Јавното претпријатие за дистрибуција на природен гас„КАР-ГАС“ – Скопје

1.Се објавува Решението за именување на членови на Управниот одбор на
Јавното

претпријатие

за

дистрибуција

на

природен

гас

„КАР-ГАС“

–

Скопје,донесено на Педесет и седмата седница на Советот на Општина Карпош
одржана на 10 септември 2012 година.

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

Број 08- 6308/24

ГРАДОНАЧАЛНИК

11. 09.2012 година

НА ОПШТИНА КАРПОШ,

Скопје

Стевчо Јакимовски,с.р.

11 септември 2012 година

“Службен гласник на Општина Карпош“

број 11

Врз основа на член 36, став 1, точка 5 од Законот за локалната самоуправа
/„Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02/ и член 17 од Законот за
јавните претпријатија /„Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/1996,
6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009 и 6/2012/, а во врска со член 12 од
Одлуката за основање јавно претпријатие за дистрибуција на природен гас на
територијата на Општина Карпош /„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.
7/2012 и 10/2012/, Советот на Општина Карпош, на Педесет и седмата седница,
одржана на 10 септември 2012 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за именување на членови на Управниот одбор на Јавното претпријатие за
дистрибуција на природен гас„КАР-ГАС“ – Скопје
1. За членови на Управниот одбор на Јавното претпријатие за дистрибуција на
природен гас „КАР-ГАС“ – Скопје се именуваат:
-Владо Петровски,
-Крсте Гавриловски,
-Гордана Стојановска,
-Петре Петровски и
-Љупчо Велкоски.

2. Членовите на Управниот одбор од својот состав избираат претседател на
Управниот одбор.
3. Ова решение влегува

во сила наредниот ден од денот на објавувањето во

„Службен гласник на Општина Карпош“

Број 07- 6111/25
11.09.2012 година
Скопје

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

11 септември 2012 година

“Службен гласник на Општина Карпош“

број 11

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 Решението за именување на членови на Надзорниот одбор за
контрола на материјално–финансиско работење на Јавното претпријатие за
дистрибуција на природен гас „КАР-ГАС“ – Скопје

1.Се објавува Решението за именување на членови на Надзорниот одбор за
контрола на

материјално–финансиско работење на Јавното претпријатие за

дистрибуција на природен гас „КАР-ГАС“ – Скопје,донесено на Педесет и седмата
седница на Советот на Општина Карпош одржана на 10 септември 2012 година.

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

Број 08- 6308/25

ГРАДОНАЧАЛНИК

11. 09.2012 година

НА ОПШТИНА КАРПОШ,

Скопје

Стевчо Јакимовски,с.р.

11 септември 2012 година

“Службен гласник на Општина Карпош“

број 11

Врз основа на член 36, став 1 од Законот за локалната самоуправа /„Службен
весник на Република Македонија“ бр. 5/02/ и член 26 од Законот за јавните
претпријатија /„Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/1996, 6/2002,
40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009 и 6/2012/, а во врска со член 13 од Одлуката за
основање јавно претпријатие за дистрибуција на природен гас на територијата на
Општина Карпош /„Службен гласник на Општина Карпош“ бр. 7/2012 и 10/2012/,
Советот на Општина Карпош, на Педесет и седмата седница,

одржана на 10

септември 2012 година, донесе

РЕШЕНИЕ
за именување на членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално–
финансиско работење на Јавното претпријатие за дистрибуција на природен гас
„КАР-ГАС“ – Скопје
1. За членови на Надзорниот одбор на Јавното претпријатие за дистрибуција на
природен гас „КАР-ГАС“ – Скопје се именуваат:
-Никола Огненовски
-Јованка Јамовска
-Сашо Јанкуловски
-Бојан Ранѓелов
-Марија Богојовска
2. Членовите на Надзорниот одбор од својот состав избираат претседател на
Надзорниот одбор.
3. Ова решение влегува

во сила наредниот ден од денот на објавувањето во

„Службен гласник на Општина Карпош“

Број 07-6111/ 26

ПРЕТСЕДАТЕЛ

11.09. 2012 година

НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ

Скоп ј е

Трифун Трифуновски,с.р.

11 септември 2012 година

“Службен гласник на Општина Карпош“

број 11

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 Програмата за дополнување на Програмата за
поставување урбана опрема на подрачјето на Општина Карпош за 2012 година

1.Се

објавува

Програмата

за

дополнување

на

Програмата

за

поставување урбана опрема на подрачјето на Општина Карпош за 2012 година,
донесена на Педесет и седмата седница на Советот на Општина Карпош одржана
на 10 септември 2012 година.

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

Број 08- 6308/26

ГРАДОНАЧАЛНИК

11. 09.2012 година

НА ОПШТИНА КАРПОШ,

Скопје

Стевчо Јакимовски,с.р.

11 септември 2012 година

“Службен гласник на Општина Карпош“

број 11

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
Педесет и седмата Седница, одржана на 10 септември 2012 година донесе

ПРОГРАМА
за дополнување на Програмата за поставување урбана опрема на
подрачјето на Општина Карпош за 2012 година

I.Во Програмата

за поставување урбана опрема на подрачјето на

Општина Карпош за 2012 година („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.19/11,
бр.1/12 и бр.7/2012) , Дел II.Видови на урбана опрема и посебни стандарди за
нејзино поставување, во насловот-Монтажнио демонтажни типски објекти,по
третиот пасус се додава нов пасус кој гласи:
“Монтажно-демонтажните објекти од лесна конструкција може да се
поставуваат и во дворните места на општинските основни училишта и јавните
установи општински детски градинки на подрачјето на Општина Карпош“
II.Оваа Програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето
во “Службен гласник на Општина Карпош“

Број 07-6111/27
11.09 .2012 година
Скопје

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

11 септември 2012 година

“Службен гласник на Општина Карпош“

број 11

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

1.Се објавува Мислењето на Програмата за изведување на ученички
екскурзии и други ученички активности во ООУ “Аврам Писевски“,Општина
Карпош-Скопје дадено на Педесет и седмата седница на Советот на Општина
Карпош одржана на 10 септември 2012 година.

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

Број 08- 6308/27

ГРАДОНАЧАЛНИК

11. 09.2012 година

НА ОПШТИНА КАРПОШ,

Скопје

Стевчо Јакимовски,с.р.

11 септември 2012 година

“Службен гласник на Општина Карпош“

број 11

Врз основа на член 36 став 1 од Законот за локалната самоуправа (“Службен
весник на Република Македонија” бр. 05/2002), аво врска со Правилникот за
начинот на изведување на ученички екскурзии и други слободни активности
донесен од Министерството за образование и наука, Советот на Општина Карпош
на Педесет и седмата седница одржана на 10 септември 2012 година даде

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

1.Совет на Општина Карпош дава позитивно мислење на Програмата за
изведување на ученички екскурзии и други ученички активности во ООУ “Аврам
Писевски“во учебната 2012-2013 година,Општина Карпош-Скопје и истите може да
се изведуваат согласно предвиденото во Програмата.
2. Примерок од Мислењето да се достави до основното училиште и
Министерството за образование и наука.

Број 07- 6111/28
11.09.2012 година
Скопје

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

11 септември 2012 година

“Службен гласник на Општина Карпош“

СОДРЖИНА
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5.-Одлука за донесување на Детален урбанистички
план за населба Козле,МЗ “Пецо Божиновски Кочо“,
Дел А, Блок 1,Општина Карпош,Скопје
6.-Одлука за донесување на Детален урбанистички план за
“Карпош 3“, Локалитет 1 – Блок 1,Општина Карпош, Скопје
7.-Решение за именување на членови на Управен одбор на
ЈП за дистрибуција на природен гас на подрачјето на Општина Карпош
8.-Решение за именување на членови на Надзорен одбор
на ЈП за дистрибуција на природен гас на подрачјето на Општина Карпош
9.-Програма за дополнување на Програмата за поставување
урбана опрема на подрачјето на Општина Карпош за 2012 година
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