СЛУЖБЕН ГЛАСНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ
Број 5 * година VII* 30.04.2012 година * Карпош * цена:
Излегува по потреба
e-mail: kontakt@karpos.gov.mk,

www.karpos.gov.mk

Скопје, април 2012 година

30 април 2012 година

“Службен гласник на Општина Карпош“

број 5

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 локалитет Влае 1 дел Б (дел)-Општина Карпош-Скопје.

1.Се објавува Одлуката за донесување на Детален урбанистички план локалитет Влае 1 дел Б (дел)-Општина Карпош-Скопје. донесена на Педесет и
првата седница на Советот на Општина Карпош одржанa на 27 април 2012 година.

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

Број

08-3051/1

30.04.2012 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски,с.р.
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30 април 2012 година

“Службен гласник на Општина Карпош“

број 5

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 прварта седница,
одржана на 27 април 2012 година донесе
ОДЛУКА
за донесување на Детален урбанистички план ,локалитет Влае 1 дел Б (дел)Општина Карпош-Скопје
Член 1
Со оваа Одлука се донесува Детален урбанистички план, локалитет Влае 1
дел Б (дел)-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:
-од јужната страна тротоарот на булевар “Партизански Одреди“
-од северозапад оска на улица “Франц Прешерн“
-од североисток оска на улица “Франц Прешерн“
-од исток кејот на река Вардар
Вкупната површина на планскиот опфат изнесува 9,74 ха.
Член 3
Опфатот на Деталниот урбанистички план, ги содржи следните класи на
намени:домување, јавни институции, зеленило и рекреација,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 предвидени следните класи и намени:
А-Домување
А1-Домување во станбени куќи
В-Јавни институции
В2-Здравство
В5-Верски институции
Д-Зеленило и рекреација
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Д1-Парковско зеленило
Д3-Спорт и рекреација
Максималната висина на градба во планот изнесува H max = 10,20 м., односно
П+2+Пк.
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 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- 2849/1
27.04 .2012 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Трифун Трифуновски,с.р.
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30 април 2012 година

“Службен гласник на Општина Карпош“

број 5

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 измена и дополна на Нацрт
Урбанистички план за село за дел од село Горно Нерези , опфат “А“, Општина
Карпош –Скопје

1.Се објавува

Одлуката за утврдување на измена и дополна на Нацрт

Урбанистички план за село за дел од село Горно Нерези , опфат “А“, Општина
Карпош –Скопје донесена на Педесет и првата седница на Советот на Општина
Карпош одржанa на 27 април 2012 година.

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

Број

08-3051 /2

30.04.2012 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски,с.р.
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30 април 2012 година

“Службен гласник на Општина Карпош“

број 5

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 првата седница одржана на 27 април 2012
година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување на измена и дополна на Нацрт Урбанистички план за село за дел од
село Горно Нерези , опфат “А“, Општина Карпош -Скопје
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува измена и дополна на Нацрт урбанистички план за
село, за дел од село Горно Нерези , опфат “А“, Општина Карпош –Скопје.
Нацрт -урбанистичкиот план е изработен според одредбите на Законот за
просторно и урбанистичко планирање, Правилникот за стандарди и нормативи за
урбанистичко планирање и Правилникот за поблиска содржина,размер и начин на
графичка обработка на урбанистичките планови. .
Член 2
Просторот за кој се утврдува Нацрт - Урбанистичкиот план е дефиниран со
следните граници:
На север:

границата коинцидира со границата на КП 3190,КП 1724, КП 1725, КП
1723,КП 1730, КП 1729, КП 1733.

На исток:

границата поминува по осовината на патот Горно Нерези

На југ:

границата поминува низ пат, односно по осовина на
Новопроектирана улица.

На запад: границата поминува низ КП 3194,КП 3193,КП 3192,КП 3191 и КП 3190,
односно по осовината на Новопроектирана 2.
Површината на урбаниот опфат изнесува 3,64 ха.
Член 3
Опфатот на Нацрт-Урбанистичкиот план ги содржи

следните намени:

домување во станбени куќи, групно домување,јавни институции , инфраструктура
и заштитно зеленило.
Во рамките на Нацрт-планот се предвидени следните класи и намени
на земјиштето:
А-Домување
А1 – домување во станбени
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А3 –групно домување
В-Јавни институции
В2-Здарвство и социјална заштита
Е-Инфраструктура
Е2-некомпатибилна инфраструктура
Максималната висина на градбите изнесува Нмах.=10.20м., односно П+2+Пк.
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 07-2849/2
27.04.2012 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Трифун Трифуновски,с.р.
7

30 април 2012 година

“Службен гласник на Општина Карпош“

број 5

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 избор на член на Комисијата за урбанистичко
планирање

1.Се објавува Решението за

избор на член на Комисијата за урбанистичко

планирање донесено на Педесет и првата седница на Советот на Општина Карпош
одржанa на 27 април 2012 година.

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

Број

08- 3051/3

30.04.2012 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски,с.р.
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30 април 2012 година

“Службен гласник на Општина Карпош“

број 5

Врз основа на член 32 став 4 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник
на Република Македонија“ брј 5/02), член 42 од Статутот на Општина Карпош
(,,Службен гласник на Општина Карпож“ број 01/06) и член 135 и член 136 од
Деловникот на Советот на Општина Карпош (“Службен гласник на Општина
Карпош“ број 3/06), Советот на Општина Карпош на Педесет и првата седница
одржана на 27 април 2012 година донесе

Р ЕШЕНИЕ
за избор на член на Комисијата за урбанистичко планирање

1.За член на Комисијата за урбанистичко планирање се избира Илија
Деспотовски ,член на Советот на Општина Карпош.

2.Ова Решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во
“Счлужбен гласник на Општина Карпош“.

Број 07- 2849/3
27.04. 2012 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ
Трифун Трифуновски,с.р.
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30 април 2012 година

“Службен гласник на Општина Карпош“

број 5

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 избор на член на Комисијата за финансии и
локален економски развој

1.Се објавува Решението за избор на член на Комисијата за финансии и локален
економски развој донесено на Педесет и првата седница на Советот на Општина
Карпош одржанa на 27 април 2012 година.

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

Број

08- 3051/4

30.04.2012 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски,с.р.
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30 април 2012 година

“Службен гласник на Општина Карпош“

број 5

Врз основа на член 32 став 4 од Законот за локалната самоуправа (“Службен
весник на Република Македонија“ брј 5/02), член 42 од Статутот на Општина
Карпош (,,Службен гласник на Општина Карпож“ број 01/06) и член 135 и член 136
од Деловникот на Советот на Општина Карпош (“Службен гласник на Општина
Карпош“ број 3/06), Советот на Општина Карпош на Педесет и првата седница
одржана на 27 април 2012 година донесе

Р ЕШЕНИЕ
за избор на член на Комисијата за финансии и локален економски развој

1.За член на Комисијата за финансии и локален економски развој се избира
Илија Деспотовски ,член на Советот на Општина Карпош.

2.Ова Решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во
“Счлужбен гласник на Општина Карпош“.

Број 07- 2849/4
27.04. 2012 година
Скопје

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

број 5

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 избор на член на Комисијата за култура

1.Се објавува Решението за избор на член на Комисијата за култура донесено
на Педесет и првата седница на Советот на Општина Карпош одржанa на 27 април
2012 година.

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

Број

08- 3051/5

30.04.2012 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски,с.р.
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30 април 2012 година

“Службен гласник на Општина Карпош“

број 5

Врз основа на член 32 став 4 од Законот за локалната самоуправа (“Службен
весник на Република Македонија“ брј 5/02), член 42 став 2 од Статутот на Општина
Карпош (,,Службен гласник на Општина Карпож“ број 01/06) и член 135 и член 136
од Деловникот на Советот на Општина Карпош (“Службен гласник на Општина
Карпош“ број 3/06), Советот на Општина Карпош на Педесет и првата седница
одржана на 27 април 2012 година донесе

Р ЕШЕНИЕ
за избор на член на Комисијата за култура

1.За член на Комисијата за култура се избира Илија Деспотовски,член на
Советот на Општина Карпош.

2.Ова Решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во
“Службен гласник на Општина Карпош“.

Број 07- 2849/5
27.04. 2012 година
Скопје

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

13

30 април 2012 година

“Службен гласник на Општина Карпош“

број 5

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 разрешување на претседател и член и избор на
претседател на Комисијата за прашања на верификација, мандатни прашања,
избори и именувања

1.Се објавува Решението

за разрешување на претседател и член и избор на

претседател на Комисијата за прашања на верификација, мандатни прашања,
избори и именувања донесено на Педесет и првата седница на Советот на
Општина Карпош одржанa на 27 април 2012 година.

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

Број

08- 3051/ 6

30.04.2012 година
Скопје

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

14

30 април 2012 година

“Службен гласник на Општина Карпош“

број 5

Врз основа на член 32 став 4 од Законот за локалната самоуправа (“Службен
весник на Република Македонија“ брј 5/02), член 42 став 2 од Статутот на Општина
Карпош (,,Службен гласник на Општина Карпож“ број 01/06) и член 124 став 4 и
член 136 од Деловникот на Советот на Општина Карпош (“Службен гласник на
Општина Карпош“ број 3/06), Советот на Општина Карпош на Педесет и првата
седница одржана на 27.04.2012 година донесе

Р ЕШЕНИЕ
за разрешување на претседател и член и избор на претседател на Комисијата
за прашања на верификација,мандатни прашања, избори и именувања

1.Се

разрешува

од

претседател

на

Комисијата

за

прашања

на

верификација,мандатни прашања,избори и именувања Емил Угриновски,член на
Советот на Општина Карпош.
2.Се разрешува од член на Комисијата
мандатни прашања, избори и именувања

за прашања на верификација,

Александар Паталовски , член на

Советот на Општина Карпош .
3.За претседател на Комисијата

за прашања на верификација,мандатни

прашања,избори и именувања се избира Александар Паталовски , член на Советот
на Општина Карпош .
4.Ова Решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во
“Службен гласник на Општина Карпош“.

Број 07- 2849/6
27.04. 2012 година
Скопје

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

15

30 април 2012 година

“Службен гласник на Општина Карпош“

број 5

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 избор на член на Комисијата за прашања на
верификација, мандатни прашања, избори и именувања

1.Се објавува Решението за избор на член на Комисијата за прашања на
верификација, мандатни прашања, избори и именувања

донесено на Педесет и

првата седница на Советот на Општина Карпош одржанa на 27 април 2012 година.

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

Број

08- 3051/7

30.04.2012 година
Скопје

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

16

30 април 2012 година

“Службен гласник на Општина Карпош“

број 5

Врз основа на член 32 став 4 од Законот за локалната самоуправа (“Службен
весник на Република Македонија“ брј 5/02), член 42 став 2 од Статутот на Општина
Карпош (,,Службен гласник на Општина Карпож“ број 01/06) и член 135 и член 136
од Деловникот на Советот на Општина Карпош (“Службен гласник на Општина
Карпош“ број 3/06), Советот на Општина Карпош на Педесет и првата седница
одржана на 27 април 2012 година донесе

Р ЕШЕНИЕ
за избор на член на Комисијата за прашања на верификација, мандатни
прашања, избори и именувања

1.За член

на

Комисијата за прашања на верификација,мандатни

прашања,избори и именувања се избира Данило Цветковски, член на Советот на
Општина Карпош.

2.Ова Решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во
“Службен гласник на Општина Карпош“.

Број 07- 2849/7
27.04. 2012 година
Скопје

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

17

30 април 2012 година

“Службен гласник на Општина Карпош“

број 5

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 разрешување и именување на членови во
Училишниот одбор на ООУ “Јан Амос Коменски“

1.Се објавува Решението за разрешување и именување на членови во
Училишниот одбор на ООУ “Јан Амос Коменски“ донесено на Педесет и првата
седница на Советот на Општина Карпош одржанa на 27 април 2012 година.

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

Број

08-3051 /8

30.04.2012 година
Скопје

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

18

30 април 2012 година

“Службен гласник на Општина Карпош“

број 5

Врз основа на член 36 став 1 од Законот за локалната самоуправа (“Службен
весник на Република Македонија” бр. 05/2002), а во врска со член 124 од Законот за
основното образование (“Службен весник на Република Македонија“ бр.103/2008,
бр.33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011 и 51/2011) Советот на Општина Карпош на
Педест и првата седница одржана на 27 април 2012 година донесе

РЕШЕНИЕ
за разрешување и именување на членови во Училишниот одбор
на ООУ “Јан Амос Коменски“

Член 1
Се рарешуваат од членови на Училишниот одбор на ООУ “Јан Амос Коменски“ –
Општина Карпош-Скопје,

порадиистекот на мандатот,претставниците од Општина

Карпош:
-Катарина Митковска, и
-Ивица Заркадов
Член 2
За претставници од Општина Карпош, во Училишниот одбор на ООУ“Јан Амос
Коменски“-Општина Карпош, се именуваат:
-Љубомир Терзиовски, и
-Саша Јовановски
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во
“Службен гласник на Општина Карпош”.

Број 07- 2849/8
27.04 .2012 година
Скопје

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

19

30 април 2012 година

“Службен гласник на Општина Карпош“

број 5

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 разрешување и именување на член во
Училишниот одбор на ООУ “Братство“

1.Се објавува

Решението

за разрешување и именување на член во

Училишниот одбор на ООУ “Братство“донесено на Педесет и првата седница на
Советот на Општина Карпош одржанa на 27 април 2012 година.

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

Број

08- 3051 /9

30.04.2012 година
Скопје

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

20

30 април 2012 година

“Службен гласник на Општина Карпош“

број 5

Врз основа на член 36 став 1 од Законот за локалната самоуправа (“Службен
весник на Република Македонија” бр. 05/2002), а во врска со член 124 од Законот за
основното образование (“Службен весник на Република Македонија“ бр.103/2008,
бр.33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011 и 51/2011) Советот на Општина Карпош на
Педесет и првата седница одржана на 27 април 2012 година донесе

РЕШЕНИЕ
за разрешување и именување на член во Училишниот одбор
на ООУ “Братство“

Член 1
Се рарешува од член на Училишниот одбор на ООУ “Братство “ – Општина
Карпош-Скопје, ,претставниците од Општина Карпош:
-Миле Мирчевски
Член 2
За претставник од Општина Карпош, во Училишниот одбор на ООУ“Братство“Општина Карпош се именува:
-Снежана Ивановска
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во
“Службен гласник на Општина Карпош”.

Број 07- 2849/9
27.04 .2012 година
Скопје

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

21

30 април 2012 година

“Службен гласник на Општина Карпош“

број 5

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 прифаќање на проектот “Бидете информирани –
бидете безбедни“

1.Се објавува Одлуката за за прифаќање на проектот “Бидете информирани –
бидете безбедни“, донесена на Педесет и првата седница на Советот на Општина
Карпош одржанa на 27 април 2012 година.

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

Број

08-3051/10

30.04.2012 година
Скопје

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

22

30 април 2012 година

“Службен гласник на Општина Карпош“

број 5

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
Педесет и првата седница, одржана на 27 април 2012 година, донесе

ОДЛУКА
за прифаќање на проектот „Бидете информирани-бидете безбедни“
Член 1
Се прифаќа проектот

„Бидете информирани-бидете безбедни“, изработен од

Ацковски Ѓорѓија, за вршење едукација на учениците од седмо и осмо одделение
во општинските основни училишта од подрачјето на Општина Карпош.
Член 2
Средствата потребни за реализација на овој проект во износ од 88.300,00 денари ќе
се обезбедат од Буџетот на Општина Карпош за 2012 година.
Член 3
Се задолжува Градоначалникот на Општина Карпош да ја спроведе оваа Одлука.
Член 4
По завршувањето на реализацијата на проектот „ Бидете информирани-бидете
безбедни“, реализаторот е должен до Советот на Општина Карпош да достави
Извештај за реализација на одобрените средства.
Член 5
Проектот „ Бидете информирани-бидете безбедни“ е составен дел на оваа одлука.
Член 6
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Карпош”.
Број 07-2849/10
27.04.2012 година
Скопје

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

23

30 април 2012 година

“Службен гласник на Општина Карпош“

број 5

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 финансиска помош на Јовица
Блажевски

1.Се објавува Одлуката за доделување финансиска помош на Јовица Блажевски
донесена на Педесет и првата седница на Советот на Општина Карпош одржанa на
27 април 2012 година.

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

Број

08- 3051/ 11

30.04.2012 година
Скопје

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

24

30 април 2012 година

“Службен гласник на Општина Карпош“

број 5

Врз основа на член 36, став 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на Република Македонија” број 05/2002), Советот на Општина Карпош на
Педесет и првата седница, одржана на 27 април 2012 година, донесе

ОДЛУКА
за доделување на финансиска помош за лекување на Јовица Блажевски

Член 1
На Јовица Блажевски, се доделуваат финансиски средства во износ од
120.000,00 денари, за негово лекување во Клиниката “Нејро Вита“ во МоскаваРусија.

Член 2
Средствата од член 1 на оваа Одлука да се издвојат од Буџетот на Општина
Карпош за 2012 година.

Член 3
Oваа Одлука ќе ја спроведат Градоначалникот и Секторот за финансии на
Општина Карпош.

Член 4
Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Карпош”.

Број 07- 2849/11
27.04.2012година
Скопје

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

25

30 април 2012 година

“Службен гласник на Општина Карпош“

број 5

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 формирање организационен одбор за одржување на
манифестацијата “Културно лето –Карпош 2012“

1.Се објавува Одлуката за формирање организационен одбор за одржување на
манифестацијата “Културно лето –Карпош 2012“,донесена на Педесет и првата
седница на Советот на Општина Карпош одржанa на 27 април 2012 година.

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

Број

08- 3051/ 12

30.04.2012 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски,с.р.
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број 5

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 и член 62, став 1 од Законот за локалната
самоуправа („Службен весник на Република Македонија” бр. 5/02), а во врска со
Глава III, Организирање на културни манифестации, точка 1. „Културно лето Карпош 2012“ од Програмата за дејноста култура за 2012 година („Службен гласник
на Општина Карпош” бр. 19/2011), Советот на Општина Карпош на Педесет и првата
седница, одржана на 27 април 2012 година, донесе

О Д Л У К А
за формирање на Организационен одбор за одржување на манифестацијата
„Културно лето - Карпош 2012“
Член 1
Заради

успешно

и

целосно

организирање

и

реализирање

на

манифестацијата „Културно лето - Карпош 2012“, согласно со Програмата за
дејноста култура за 2012 година, се формира Организационен одбор на
манифестацијата.
Член 2
Организациониот одбор од член 1 од оваа Одлука се состои од Претседател
и шест членови, и тоа:
Претседател на Организациониот одбор:
Стевче Јакимовски – Градоначалник на Општина Карпош.
Членови на Организациониот одбор:
•
•
•
•
•
•

Горан Михајлов – Член на Советот на Општина Карпош;
Билјана Костова – Член на Советот на Општина Карпош;
Илија Деспотовски - Член на Советот на Општина Карпош;
Анка Спасовска - Член на Советот на Општина Карпош;
Душан Велкоски - Член на Советот на Општина Карпош, и
Мирјана Поповска – Раководител на Одделението за образованиe
Член 3
По објавувањето на јавен конкурс за изработка и реализација на програма

за манифестацијата „Културно лето - Карпош 2012“ од страна на Градоначалникот,
Организациониот одбор има задача да одбере реализатор на програмата за

27
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број 5

манифестацијата, како и да се грижи за реализирање на сите предвидени
активности во понудената програма.

Член 4
Се задолжува Организациониот одбор за одржување на манифестацијата
„Културно лето - Карпош 2012“, по завршувањето на манифестацијата, до Советот
на Општина Карпош да достави извештај за реализираните програмски
активности.

Член 5
Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Карпош“.

Број 07-2849/12
27.04.2012 год.
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Трифун Трифуновски,с.р.
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број 5

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 Заклучок за усвојување на Извештајот за извршување на
Програмата за одбележување на 35-годишнината од формирањето на Општина
Карпош

1.Се објавува Заклучокот за усвојување на Извештајот за извршување на
Програмата за одбележување на 35-годишнината од формирањето на Општина
Карпош донесен на Педесет и првата седница на Советот на Општина Карпош
одржанa на 27 април 2012 година.

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

Број

08-3051/13

30.04.2012 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски,с.р.
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број 5

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 првата седница одржана на 27 април 2012 година донесе

ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Извештајот за извршување на Програмата за одбележување на
35-годишнината од формирањето на Општина Карпош

1.Се усвојува Извештајот за извршување на Програмата за одбележување на 35годишнината од формирањето на Општина Карпош.

2.Примерок од Заклучокот да се достави до Секторот за поддршка на
градоначалникот .
3.Овој Заклучок влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во
“Службен гласник на Општина Карпош“.

Број 07- 2849/13
27.04 . 2012 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Трифун Трифуновски,с.р.
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број 5

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 изменување и дополнување на Одлуката за
организација, делокруг и начинот на извршување на задачите на општинската
администрација на Општина Карпош

1.Се објавува Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за
организација, делокруг и начинот на извршување на задачите на општинската
администрација на Општина Карпош, донесена на Педесет и првата седница на
Советот на Општина Карпош одржанa на 27 април 2012 година.

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

Број

08- 3051/14

30.04.2012 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски,с.р.
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Врз основа на член 36,

број 5

став 1 од Законот за локалната самоуправа

/„Службен весник на Република Македонија” бр. 05/02/, Советот на Општина
Карпош, на Педесет и првата седница, одржана на 27 април 2012 година, донесе
ОДЛУКА
за изменување и дополнување на Одлуката за организација, делокруг и начинот на
извршување на задачите на општинската администрација на Општина Карпош
Член 1
Во Одлуката за организација, делокруг и начинот на извршување на
задачите на општинската администрација на Општина Карпош („Службен гласник
на Општина Карпош“ бр. 10/2009, 14/2010, 19/2011 и 3/2012), во член 4, делот Л
се менува и гласи:
,,Л. Сектор за поддршка и организација на работата на Советот на
Општината и архивски работи
Л1. Одделение за поддршка и организација на работата на Советот
Л2. Одделение за стручно – административни и архивски работи .“
Член 2
Во член 16 – б, во ставот 1, во воведната реченица по зборот ,, Општина”
се додаваат зборовите ,, и архивски работи “.
Во ставот 2, во воведната реченица по зборот ,,поддршка” се додаваат
зборовите ,, и организација “
Во ставот 3 воведната реченица се менува и гласи:
,, Л2. Одделението за стручно – административни и архивски работи ги врши
работите што се однесуваат на: “
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Карпош”, а ќе се применува по добиената согласност од
Агенцијата за администрација
Број 07-2849/14
27.04. 2012 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ
Трифун Трифуновски,с.р.
32
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број 5

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 работа на Советот
за 2012 година

1.Се објавува Одлуката за донесување Детален урбанистички план - локалитет
Влае 1 дел Б (дел)-Општина Карпош-Скопје. донесена на Педесет и првата седница
на Советот на Општина Карпош одржанa на 27 април 2012 година.

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

Број

08- 3051/15

30.04.2012 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски,с.р.
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број 5

Врз основа член 62 став 1 од Законот за локалната самоуправа ("Службен
весник на Република Македонија“ бр.05/2002) и член 16 од Статутот на Општина
Kарпош ("Службен галсник на Општина Карпош"бр.01/2006) Советот на Општина
Карпош на Педесет и првата седница одржана на 27 април 2012 година донесе

ПРОГРАМА
за дополнување на Програмата за работа на Советот за 2012 година

член 1
Се врши дополнување на Програмата за работа на Советот за 2012 година
(“Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2012 I br.4/2012).
Во делот II, по точката 49.1 се додаваат три нови точки и тоа:
-точка

50–

Предлог-Одлука

за

утврдување

на

Нацрт-Детален

урбанистички план за локалитет над Средно Нерези,Општина Карпош-Скопје,
-точка 50.1- Предлог-Одлука за донесување на Детален урбанистички план
за локалитет над Средно Нерези,Општина Карпош-Скопје.
-точка 51 – Предлог-Одлука за утврдување на Нацрт- Урбанистички план
за дел од село Горно Нерези, опфат А,Општина Карпош-Скопје,
-точка 51.1- Предлог-Одлука за донесување на Урбанистички план за дел од
село Горно Нерези, опфат А,Општина Карпош-Скопје,Општина Карпош-Скопје.
-точка 52 – Предлог-Одлука за утврдување

на

Нацрт- Детален

Урбанистички план за дел од населба Трнодол,Општина Карпош-Скопје,
-точка 52.1- Предлог-Одлука за донесување на Детален Урбанистички план
за дел од населба Трнодол,Општина Карпош-Скопје.
член 2
Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
“Службен гласник на Општина Карпош“.

Број 07 - 2849/15
27.04.2012 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ
Трифун Трифуновски,с.р.
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број 5

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 давање Согласност на Статутот на Приватната
установа за деца-Приватна детска градинка “Детска Академија Слонче“-Скопје.

1.Се објавува Заклучокот за давање

Согласност на Статутот на Приватната

установа за деца-Приватна детска градинка “Детска Академија Слонче“-Скопје
донесен, на Педесет и првата седница на Советот на Општина Карпош одржанa на
27 април 2012 година.

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

Број

08- 3051/16

30.04.2012 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски,с.р.
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број 5

Врз основа на член 36 став 1 од Законот за локалната самоуправа (“Службен
весник на Република Македонија” бр. 05/2002), а во врска со член 12 од Законот за
заштита на децата (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/2000,
17/2003, 65/2004, 113/2005, 98/2008, 107/2008, 83/2009 и 170/2010) Советот на
Општина Карпош на Педесет и првата седница одржана на 27 април 2012 година
донесе

ЗАКЛУЧОК
за давање Согласност на Статутот на Приватната установа за деца-Приватна
детска градинка “Детска Академија Слонче“-Скопје.

1.Се дава Согласност на Статутот на Приватната установа за деца-Приватна
детска градинка “Детска Академија Слонче“-Скопје, донесен од Управниот одбор
на градинката.

2.Заклучокот да се достави до Приватната установа за деца-Приватна детска
градинка “Детска Академија Слонче“-Скопје.

3.Овој заклучок влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во
“Службен гласник на Општина Карпош“

Број 07- 2849/16
27.04 .2012 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Трифун Трифуновски,с.р.
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број 5

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 усвојувње на Информацијата за реализирани
активности поврзани со изградбата на дворни огради на индивидуални станбени
куќи и општински основни училишта заради реализација на детални рбанистички
планови на подрачјето на Општина Карпош

1.Се објавува Заклучокот за усвојувње на Информацијата за реализирани
активности поврзани со изградбата на дворни огради на индивидуални станбени
куќи и општински основни училишта заради реализација на детални рбанистички
планови на подрачјето на Општина Карпош, донесен на Педесет и првата седница
на Советот на Општина Карпош одржанa на 27 април 2012 година.

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

Број

08- 3051/17

30.04.2012 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски,с.р.
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број 5

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
Педесет и првата седница одржана на 27 април 2012 година донесе

З АК Л У Ч О К
за усвојувње на Информацијата за реализирани активности поврзани со
изградбата на дворни огради на индивидуални станбени куќи и општински
основни училишта заради реализација на детални рбанистички планови на
подрачјето на Општина Карпош

1. Се усвојува Информацијата за реализирани активности поврзани со изградбата
на дворни огради на индивидуални станбени куќи и општински основни училишта
заради реализација на детални рбанистички планови на подрачјето на Општина
Карпош.
2. Да продолжат активностите поврзани со изградбата на оградите поврзани со
реализацијата на деталните урбанистички планови и при реконструкцијата на
предвидените улици и тротоари за 2012 година

да се постапува во согласност

Програмата за уредување на градежно земјиште

на подрачјето на Општина

Карпош за 2012 година/„Службен гласник на Општина Карпош“ бр. 19/2011/ и
Одлуката

за изградба на дворни огради на инвидуалните станбени куќи на

подрачјето на Општина Карпош заради реализација на деталните урбанистички
планови /„Службен гласник на Општина Карпош“ бр. 2/2011 и 19/2011/.
3.Овој Заклучок влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во
“Службен гласник на Општина Карпош“
.

Број 07- 2849/17
27.04 .2012 година
Скопје

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

број 5

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 Информацијата за спроведување на
Одлуката за реонизација во основните училишта во Општина карпош за учебната
2011/2012

1.Се објавува Заклучокот за усвојување на Информацијата за спроведување на
Одлуката за реонизација во основните училишта во Општина карпош за учебната
2011/2012, донесен на Педесет и првата седница на Советот на Општина Карпош
одржанa на 27 април 2012 година.

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

Број

08- 3051/18

30.04.2012 година
Скопје

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

број 5

Врз основа на член 36 став 1 од Законот за локалната самоуправа (“Службен
весник на Република Македонија” бр. 05/2002), а во врска со член 46 став 5 од
законот за основно обтазование (“Службен весник на република македонија“
бр.103/2008,33/2010,116/2010,156/2010,18/2011,51/2011 и 6/2012),Советот на Општина
Карпош на Педесет и првата седница одржана на 27 април 2012 година донесе

ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Информацијата за спроведување на Одлуката за реонизација во
основните училишта во Општина Карпош за учебната 2011/2012

1.Се усвојува Информацијата за спроведување на Одлуката за реонизација во
основните училишта во Општина Карпош за учебната 2011/2012.
2.Услов за запишување на учениците во основните училишта од подрачјето на
Општина Карпош, да биде и периодот на живеење во реонот на основното
училиште не помалку од една година, како и докази за сопственост на стан или
договор за закуп и лична карта на родителите.
3.Заклучокот да се достави до општинските основни училишта на подрачје на
Општина Карпош..
4.Овој Заклучок влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во
“Службен гласник на Општина Карпош“

Број 07- 2849/18
27.04 .2012 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Трифун Трифуновски,с.р.
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30 април 2012 година

“Службен гласник на Општина Карпош“

број 5

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 2012 година - I Квартал

1.Се објавува Заклучокот за усвојување на Кварталниот извештај за извршување
на Буџетот на Општина Карпош за 2012 година - I Квартал, донесен на Педесет и
првата седница на Советот на Општина Карпош одржанa на 27 април 2012 година.

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

Број

08- 3051/19

30.04.2012 година
Скопје

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

41

30 април 2012 година

“Службен гласник на Општина Карпош“

број 5

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 првата седница одржана на 27 април 2012 година донесе

ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Општина
Карпош за 2012 година - I Квартал

1.Се усвојува Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Општина
Карпош за 2012 година - I Квартал.

2.Примерок од Заклучокот да се достави до Секторот за финансиски прашања.

3.Овој Заклучок влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во
“Службен гласник на Општина Карпош“.

Број 07- 2849/19
27.04 . 2012 година
Скопје

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

42

30 април 2012 година

“Службен гласник на Општина Карпош“

број 5

СОДРЖИНА
1.Одлука за донесување на Детален урбанистички план - локалитет Влае 1
дел Б (дел)-Општина Карпош-Скопје, со Решение за објвување
2.-Одлука за утврдување на Нацрт - Урбанистички план за дел од село Горно
Нерези , опфат “А“, Општина Карпош –Скопје, со Решение за објвување
3.-Решение за избор на член на Комисијата за урбанистичко планирање, со
Решение за објвување
4.-Решение за

избор на член на Комисијата за финансии и локален

економски развој, со Решение за објвување
5.- Решение за

избор на член на Комисијата за култура, со Решение за

објвување
6.-Решение за разрешување на претседател и член и избор на претседател на
Комисијата за прашања на верификација, мандатни прашања, избори и
именувања со Решение за објвување
7.-Решение за избор на член на Комисијата за прашања на

верификација,

мандатни прашања, избори и именувања со Решение за објвување
8.-Решение за разрешување и именување на членови во Училишниот одбор на
ООУ “Јан Амос Коменски“со Решение за објвување
9.-Решение за разрешување и именување на член во Училишниот одбор на
ООУ “Братство“со Решение за објвување
10.-Одлука

за

прифаќање

на

проектот

„Бидете

информирани-бидете

безбедни“со Решение за објвување
11.-Одлука за доделување на финансиска помош за лекување на Јовица
Блажевски со Решение за објвување
12.-Одлука

за

фомирање

организационен

одбор

за

одржување

на

манифестацијата “ Културно лето – Карпош 2012 “со Решение за објвување
13.-Заклучок за усвојување на Извештајот за извршување на Програмата за
одбележување на 35-годишнината од формирањето на Општина Карпош со
Решение за објвување
14.-Одлука за изменување на Одлуката за организација,делокруг и начинот на
извршување на задачите на општинската администрација на Општина Карпош со
Решение за објвување
15.-Програма за дополнување на Програмата за работа на Советот за 2012 година
со Решение за објвување
16.-Заклучок за давање

Согласност на Статутот на Приватната установа за

деца-Приватна детска градинка “Детска Академија Слонче“-Скопје со Решение за
објвување
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“Службен гласник на Општина Карпош“

број 5

17.-Заклучок за реализирани активности поврзани со изградбата на дворни
огради на индивидуални станбени куќи и општински основни училишта заради
реализација на детални урбанистички планови на подрачјето на Општина Карпош
со Решение за објвување
18.-Заклучок за усвојување на Информацијата за спроведување на Одлуката за
реонизација во основните училишта во Општина карпош за учебната 2011/2012 со
Решение за објвување
19.-Заклучок за усвојување на Кварталниот извештај за извршување на Буџетот
на Општина Карпош за 2012 година - I Квартал со Решение за објвување

Издавач: Општина Карпош
Уредува: Сектор за правни работи – Одделение
за поддршка на работата на Советот
Адреса: Ул. Демир Трајко, тел. 3065-925
Тираж: 25 примероци
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