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24 март 2017 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 КарпошПречистен текст („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.13/2015), Градоначалникот на
Општина Карпош, донесе
РЕШЕНИЕ
за објавување на Заклучок за усвојување Информација за трошоците за телефон,
канцелариски материјал, репрезентација, оперативни расходи и гориво, компаративно од 2012
година заклучно со 2016 година

1. Се објавува Заклучокот за усвојување Информација за трошоците за телефон, канцелариски
материјал, репрезентација, оперативни расходи и гориво, компаративно од 2012 година заклучно со
2016 година, донесен на шеесет и петтата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 23
март 2017 година.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на
Општина Карпош“.

Број: 11-2393/1
Датум: 24.03.2017 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски, с.р.
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24 март 2017 година „Службен гласник на Општина Карпош“

број 5

Врз основа на член 36, став 1, точка 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр.5/2002), Советот на Општина Карпош на шеесет и петтата седница,
одржана на 23 март 2017 година, донесе

ЗАКЛУЧОК
за усвојување Информација за трошоците за телефон, канцелариски материјал,
репрезентација, оперативни расходи и гориво, компаративно од 2012 година заклучно со 2016
година

1. Со овој заклучок, Советот на Општина Карпош врз основа на водената расправа ја усвојува
Информацијата за трошоците за телефон, канцелариски материјал, репрезентација, оперативни
расходи и гориво, компаративно од 2012 година заклучно со 2016 година:
•

Со штедливо и рационално работење од страна на општинската администрација
трошоците за телефон, оперативни расходи, канацелариски материјали,
репрезентација и гориво од 2012 година заклучно со 2016 година се намалени за
900.000,00 евра, односно 56.000.000,00 денари со што Општина Карпош јасно
покажува дека се однесува согласно потребите на граѓаните, согласно обемот на
работа и согласно правилата на коректно и штедливо располагање со средствата
доверени од страна на граѓаните.

2. Примерок од заклучокот да се достави до Секторот за правни работи на Општина Карпош.
3. Овој заклучок влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен гласник на
Општина Карпош“.

Број: 09-2085/3
Датум: 23.03.2017 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
м-р Сашо Лазаровски, с.р.
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24 март 2017 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 КарпошПречистен текст („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.13/2015), Градоначалникот на
Општина Карпош, донесе
РЕШЕНИЕ
за објавување на Заклучок за усвојување на Иницијатива за изготвување на Локален акционен
план за животна средина (ЛЕАП) на Општина Карпош

1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Иницијатива за изготвување на Локален акционен план
за животна средина (ЛЕАП) на Општина Карпош, донесен на шеесет и петтата седница на Советот
на Општина Карпош, одржана на 23 март 2017 година.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на
Општина Карпош“.

Број: 11-2393/2
Датум: 24.03.2017 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски, с.р.
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24 март 2017 година „Службен гласник на Општина Карпош“

број 5

Врз основа на член 36, став 1, точка 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ 5/2002), Советот на Општина Карпош на шеесет и петтата седница,
одржана на 23 март 2017 година, донесе

ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Иницијатива за изготвување на Локален акционен план за животна средина
(ЛЕАП) на Општина Карпош
1. Се усвојува Иницијативата за изготвување на Локален акционен план за животна средина (ЛЕАП)
на Општина Карпош доставена од Сектор за екологија и енергетска ефикасност, а во согласност со
Националниот акционен план за животната средина.
2. Примерок од заклучокот да се достави до Секторот за екологија и енергетска ефикасност на
Општина Карпош.
3. Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на
Општина Карпош“.

Број: 09-2085/4
Датум: 23.03.2017 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
м-р Сашо Лазаровски, с.р.
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24 март 2017 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 КарпошПречистен текст („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.13/2015), Градоначалникот на
Општина Карпош, донесе
РЕШЕНИЕ
за објавување на за именување на членови на Локален комитет за проектот „Развивање на
ЛЕАП за Општина Карпош“
1. Се објавува Решението за именување на членови на Локален комитет за проектот „Развивање на
ЛЕАП за Општина Карпош“, донесено на шеесет и петтата седница на Советот на Општина Карпош,
одржана на 23 март 2017 година.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на
Општина Карпош“.

Број: 11-2393/3
Датум: 24.03.2017 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски, с.р.
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24 март 2017 година „Службен гласник на Општина Карпош“

број 5

Врз основа на член 22, став 1, точка 2 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр.05/2002) и член 39, став 3 од Статутот на Општина Карпош-Пречистен
текст („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.13/2015), а во врска со член 60, став од Законот за
заштита на животната средина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/05, 81/05, 24/07,
159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15 и 39/16 ), Советот на
Општина Карпош, на шеесет и петтата седница, одржана на 23 март 2017 година, донесе

РЕШЕНИЕ
за именување на членови на Локален комитет за проектот „Развивање на ЛЕАП за Општина
Карпош“

1. Со ова Решение се формира Локален комитет за проектот „Развивање на ЛЕАП за Општина
Карпош“, во следниот состав:
Координатор
Членови

Јованче Цветаноски и
Стевчо Јакимовски – Градоначалник, Општина Карпош
Сашо Лазаровски – Претседател на Совет, Општина Карпош
Бојан Милошевски – Секретар, Општина Карпош
Петар Теов – Раководител на Сектор за екологија и
енергетска ефикасност, Општина Карпош
Раде Мицковски- Раководител на Одделение за заштита и
спасување на граѓаните и
материјалните добра, Општина Карпош
Миле Стевков –Раководител на Одделение за прашања
од областа на месната самоуправа,
Општина Карпош
Евантија Стојановска – Раководител на Сектор за развој
на општината, Општина Карпош
Благица Блажевска – Раководител на Сектор за урбанизам,
Општина Карпош
Живко Грујовски – Раководител на Одделение за комунална
инфраструктура, Општина Карпош
Анета Марковска- Илиевска – Раководител на Сектор за
дејности од јавен интерес,
Општина Карпош
Виолета Цветковска – Раководител на Сектор за односи со
јавност и информација на граѓаните,
7
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Општина Карпош
Елеонора Стојановска – Раководител на Сектор
инспекторат, Општина Карпош
Љупчо Димов – Раководител на одделение за енергетска
ефикасност, Општина Карпош
Дијана Симјановска – Одделение за екологија и
енергетска ефикасност, Општина Карпош
Зоран Поповски - Член на Совет, Општина Карпош
Иван Спировски – Член на Совет на Општина Карпош и
претседател на Комисија на ЕЕЕ
Владимир Кироски– Член на Совет на Општина Карпош
Даниела Штерјова – Член на Совет на Општина Карпош и
Комисија за ЕЕЕ, Општина Карпош
Тања Ристевска – Член на Совет на Општина Карпош и
Комисија за ЕЕЕ, Општина Карпош
Добрила Андоновска – Член на Совет на Општина Карпош
и Комисија за ЕЕЕ, Општина Карпош
Марин Алексов - Член на Совет на Општина Карпош и
Комисија за ЕЕЕ, Општина Карпош
Панче Стојановски – ЈП ГРАДСКИ ПАРКИНГ
Др. Наташа Марковска - МАНУ
Светлана Петровска – НВО ЦеПроСАРД
Проф. д-р Драган Ѓорѓев – Институт за јавно здравје
Дарко Блинков – Државен инспектор МЖСПП
м-р Ефтим Пејовски – директор на
СЕТУГС "Михајло Пупин" – Скопје
Бранкица Андоновска – ЈП ДРИСЛА
Дејан Хаџи Димов – ЈП ЈСП Скопје
Билјана Петровска – Раководител на лабораторија,
ЈП Водовод Скопје
Цветанка Икономова Мартиновска – Раководител на Сектор
за заштита на животната средина и
природата, Град Скопје
Тања Пауновска – Раководител на Сектор за соработка
со локална самоуправа, МСЖПП
Бранко Николовски - помошник директор за квалитет,
планирање, ИТ и развој
ЈП Комунална Хигиена Скопје
Роза Јаневска - ЈП Паркови и зеленило
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2. Во работната група „ВОЗДУХ“ се именуваат:
Координатор
Членови

Марија Мојсовска-Сектор за екологија и енергетска
ефикасност, Општина Карпош и
Никола Јовановски – Одделение за квалитетот на амбиентниот
воздух, адаптација и намалување на
климатски промени, заштита од бучава и
нејонизирачко зрачење, Град Скопје
Александра Димитриевска – Сектор за заштита на животната
средина и природата, Град Скопје
Марина Филипоска – ЛЕР, општина Карпош
Светлана Каровска – граѓанин
Емилија Арсовска – Директор на ООУ Јан Амос Коменски
Емилија Чоловиќ – проф. по биологија, ООУ Петар Поп Арсов.

3. Во работната група „ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И КЛИМАТСКИ ПРОМЕНИ“ се именуваат:
Координатор
Членови

Љупчо Димов-Раководител на одделние
за енергетска ефикасност, Општина Карпош и
Др. Наташа Марковска-МАНУ
Светлана Петровска –НВО ЦеПроСАРД
Владимир Кироски, Член на Совет на Општина Карпош
Весна Анѓелеска-Сектор за екологија и
енергетска ефикасност, Општина Карпош
Огнен Димитров- Град Скопје
Др. Бињана Гичевски- ООУ Христијан Тодоровски Карпош.

4. Во работната група „ВОДА“ се именуваат:
Координатор Никола Велковски-Сектор за екологија и
енергетска ефикасност, Општина Карпош и
Членови
Александра Димитриевска Аврамовска – Сектор за животна
средина, Општина Гази Баба

Јулијана Пецалевска – Советник во Биро за метрологија,
Министерство за економија
Никола Нешковски – НВО Еколоџик
Петар Теов – Раководител на Сектор за екологија и
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енергетска ефикасност, Општина Карпош
Даниела Наумоска – Сектор за води, МЖСПП
Зорица Бебекоска Спиридонов – проф. по хемија,
ООУ Аврам Писевски.
5. Во работната група „ПОЧВА, ЗЕМЈИШТЕ, ПРИРОДА И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО“ се именуваат:
Координатор Елизабета Леши-Сектор за екологија и
енергетска ефикасност, Општина Карпош и
Членови
Др. Иван Блинков– УКИМ, Шумарски факултет
Надица Трајковкса – Сектор за заштита на животната
средина и природата, Општина Гази Баба
Ирена Милевска - Сектор за екологија и
енергетска ефикасност, Општина Карпош
Весна Николовска – Секторот за уредување на градежно
земјиште и заштита на животната
средина, Општина Центар
Влатко Трпевски – Раководител на Сектор за природа,
МЖСПП и
Ирена Грегориќ – наставник, ООУ Лазо Трповски.
6. Во работната група „ОТПАД“ се именуваат:
Координатор
Членови

Емилија Попагиновска-Сектор за екологија и
енергетска ефикасност, Општина Карпош и
Џан Мамут – НВО Гоу Грин
Марјан Јовановиќ-комунален редар, Општина Карош
Ирина Шентевска – Сектор за заштита на животната средина
и природата, Град Скопје
Бранкица Андоновска – Заштита на животна средина
ЈП ДРИСЛА – СКОПЈЕ ДОО
Софија Зафировска – Одделение за комунални работи и
заштита на животната средина,
Општина Аеродром
Дарко Блинков – Државен инспектор МЖСПП
Олгица Бајалџиева – проф. по биологија,
ООУ Петар Поп Арсов и
Бранко Николовски - помошник директор за квалитет,
планирање, ИТ и развој,
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ЈП Комунална Хигиена Скопје.
7. Во работната група „БУЧАВА И НЕЈОНИЗИРАЧКО ЗРАЧЕЊЕ“ се именуваат:
Координатор

Членови

Гордана Максимовска-Овластен инспектор
за заштита на животна средина,
Општина Карпош и
Џан Мамут – НВО Гоу
Александра Теова – ЛЕР, општина Крпош
Михајло Аритоновски – Овластен инспектор, Град Скопје
Антонио Паунов – Сектор за урбанизам, комунални дејности,
заштита на животната средина и
локален економски развој,
Општина Ѓорче Петров
Дејан Јонузоски - Сектор за екологија и
енергетска ефикасност, Општина Карпош
Елеонора Стојановска – Раководител на Сектор
инспекторат, Општина Карпош.

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

Број: 09-2085/5
Датум: 23.03.2017 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
м-р Сашо Лазаровски, 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 КарпошПречистен текст („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.13/2015), Градоначалникот на
Општина Карпош, донесе
РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлука за формирање на Локален комитет за проектот „Развивање на ЛЕАП
за Општина Карпош“

1. Се објавува Одлуката за формирање на Локален комитет за проектот „Развивање на ЛЕАП за
Општина Карпош“, донесена на шеесет и петтата седница на Советот на Општина Карпош,
одржана на 23 март 2017 година.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на
Општина Карпош“.

Број: 11-2393/4
Датум: 24.03.2017 година
Скопје

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

Врз основа на член 22, став 1, точка 2 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр.05/2002) и член 39, став 3 од Статутот на Општина Карпош-Пречистен
текст („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.13/2015), а во врска со член 60, став од Законот за
заштита на животната средина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/05, 81/05, 24/07,
159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15 и 39/16 ), Советот на
Општина Карпош, на шеесет и петтата седница, одржана на 23 март 2017 година, донесе

ОДЛУКА
за формирање на Локален комитет за проектот „Развивање на ЛЕАП за Општина Карпош“
Член 1
Со оваа одлука се формира Локален комитет за проектот „Развивање на ЛЕАП за Општина
Карпош“.
Член 2
Локалниот комитет има задача да го усвои извештајот за состојбата со животната средина, да ги
дефинира проблемите со животната средина, да поставува приоритет, да го развива ЛЕАП-от да ја
добива подршката од заедница во изработката и спроведувањето на ЛЕАП-от и да врши други
работи согласно Методологијата за изработка на ЛЕАП.
Член 3
Локалниот комитет самостојно формира работни(а) групи(а) за тематски области, а може да
ангажира стручни лица за консултација заради детална и поефикасна изработка на ЛЕАП.
Член 4
Членовите на Локалниот комитет се волонтери кои за својата работа не добиваат паричен
надоместок, согласно Методологијата за изработка на ЛЕАП.

Член 5
Локалниот комитет работи врз основа на Деловник за работа, кој ќе биде донесен од страна на
членовите на Локалниот комитет.
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број 5

Член 6
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен гласник на
Општина Карпош”.

Број: 09-2085/6
Датум: 23.03.2017 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
м-р Сашо Лазаровски, 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 КарпошПречистен текст („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.13/2015), Градоначалникот на
Општина Карпош, донесе
РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлука за објавување на оглас за доделување на финансиска поддршка на
спортски клубови од подрачјето на Општина Карпош

1. Се објавува Одлуката за објавување на оглас за доделување на финансиска поддршка на
спортски клубови од подрачјето на Општина Карпош, донесена на шеесет и петтата седница на
Советот на Општина Карпош, одржана на 23 март 2017 година.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на
Општина Карпош“.

Број: 11-2393/5
Датум: 24.03.2017 година
Скопје

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

Врз основа на член 36, став 1, точка 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 05/2002), а во врска со Програмата за активностите на Општина
Карпош од областа на спорт за 2017 година („Службен гласник на Општина Карпош“бр. 14/2016), дел
II.Проектни активности, Точка 4. Доделување на финансиска поддршка на спортски клубови од
подрачјето на Општина Карпош, Советот на Општина Карпош на шеесет и петтата седница,
одржана на 23 март 2017 година, донесе
ОДЛУКА
за објавување на оглас за доделување на финансиска поддршка на спортски клубови од
подрачјето на Општина Карпош
Член 1
Со оваа одлука Советот на Општина Карпош дава согласност за започнување постапка за
објавување на оглас за доделување на финансиска поддршка на спортски клубови од подрачјето на
Општина Карпош.
Член 2
Финансиската поддршка од член 1 на оваа одлука, ќе се додели врз основа на постапка по објавен
оглас за доделување на финансиска поддршка на спортски клубови од подрачјето на Општина
Карпош, објавен во два дневни весника, од кои во еден од весниците што се издаваат на
македонски јазик и во еден од весниците што се издаваат на јазикот што го зборуваат најмалку 20%
од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот.
Член 3
Постапката за доделување финансиска поддршка на спортски клубови од подрачјето на Општина
Карпош ќе ја спроведе Комисија во следниот состав:
-Давор Грче – Член на Советот на Општина Карпош и претседател на Комисијата за спорт
-Игорче Кузманоски - Член на Советот на Општина Карпоши член на Комисијата за спорт
-Марјан Огњановски - Член на Советот на Општина Карпоши член на Комисијата за спорт
-Филип Даскаловски - Член на Советот на Општина Карпош и член на Комисијата за спорт и
-Дејан Димковски – Член на Советот на Општина Карпош и член на Комисијата за спорт.

Член 4
На јавниот оглас можат да учествуваат спортски клубови кои се регистрирани на подрачјето на
Општина Карпош, најмалку три години.
Заинтересираните субјекти, кон апликацијата потребно е да ги достават следните документи:
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-

-

број 5

Решение од матичните национални федерации дека клубот е нивен член,
Годишна програма за работа на клубот,
Доказ дека клубот има организирано младинска спортска школа и доказ за нејзино
активно учество во натпреварувањето организирано од матичните национални
федерации,
Решение за регистрација на спортскиот клуб,
Решение од Агенција за млади и спорт за вршење дејност спорт.

Член 5
Критериуми за доделување на финансиска поддршка:
- организациска поставеност на спортскиот клуб
-

ранг на натпреварување и

-

успеси на клубот во последните 4 (четри) години.
Член 6

За исплата на финасиската поддршка од член 1 на оваа одлука се предвидени финансиски
средства во Буџетот на Општина Карпош за 2017 година, во висина од 1.200.000,00 денари.
Во зависност од приложените спортски успеси на клубот во последните 4 (четири) години, ранг на
натпреварување и организациска поставеност на спортскиот клуб, рангирањето и финансиската
поддршка ќе се додели како:
1. Еднократна финансиска поддршка на спортски клубови кои работат со младински
катергории (индивидуални спортови) од 30.000,00 денари до 80.000,00 денари
2. Еднократна финансиска поддршка на спортски клубови кои работат со младински
катергории (колективни спортови) од 30.000,00 денари до 80.000,00 денари
3. Еднократна финансиска поддршка на спортски аматерски клубови (индивидуални
спортови) од 80.000,00 денари
4. Еднократна финансиска поддршка на спортски аматерски клубови (колективни спортови)
од 80.000,00 денари.
Член 7
Се задолжува Комисијата од член 3 на оваа одлука да ја спроведе постапката по објавениот оглас
за финансиска поддршка на спортски клубови од подрачјето на Општина Капош и врз основа на
Записникот од спроведената постапка да достави до Градоначалникот на Општина Карпош
предлог за доделување на еднократна финансиска поддршка на спортски клубови од подрачјето
на Општина Карпош.
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Член 8
По завршената постапка Градоначалникот на Општина Карпош ќе донесе поединечни решенија за
исплата.
Член 9
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на
Општина Карпош“.

Број: 09-2085/7
Датум: 23.03.2017 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
м-р Сашо Лазаровски, 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 КарпошПречистен текст („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.13/2015), Градоначалникот на
Општина Карпош, донесе
РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлука за одобрување на финансиски средства за замена на стар со нов
лифт во колективен станбен објект на булевар Партизански одреди бр.59, влез 4, Општина
Карпош

1. Се објавува Одлуката за одобрување на финансиски средства за замена на стар со нов лифт во
колективен станбен објект на булевар Партизански одреди бр.59, влез 4, Општина Карпош,
донесена на шеесет и петтата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 23 март 2017
година.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на
Општина Карпош“.

Број: 11-2393/6
Датум: 24.03.2017 година
Скопје

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

Врз основа на член 36, став 1, точка 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр.5/2002), Советот на Општина Карпош, на шеесет и петтата седница,
одржана на 23 март 2017 година, донесе

ОДЛУКА
за одобрување на финансиски средства за замена на стар со нов лифт во колективен станбен
објект на булевар Партизански одреди бр.59, влез 4, Општина Карпош

Член 1
Со оваа одлука се одобрува барањето на финансиски средства како помош за замена на стар со нов
лифт во колективен станбен објект на булевар Партизански одреди бр.59, влез 4, Општина Карпош,
доставено од Станбена зграда Бул. Партизанска бр. 59/4 1000 Скопје, бр.11-1987/1 од 14.03.2017
година, во износ од 799.500,00 денари.
Член 2
Средствата од член 1 на оваа одлука да се исплатат од Буџетот на Општина Карпош за 2017 година.
Член 3
Се задолжува Градоначалникот на Општина Карпош да ја спроведе оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на
Општина Карпош“.

Број: 11-2085/8
Датум: 23.03.2017 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
м-р Сашо Лазаровски, с.р.

20

24 март 2017 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 КарпошПречистен текст („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.13/2015), Градоначалникот на
Општина Карпош, донесе
РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлука за одобрување на финансиски средства за замена на стар со нов
лифт во колективен станбен објект на улица Никола Русински бр. 10/2, Општина Карпош

1. Се објавува Одлуката за одобрување на финансиски средства за замена на стар со нов лифт во
колективен станбен објект на улица Никола Русински бр. 10/2, Општина Карпош, донесена на
шеесет и петтата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 23 март 2017 година.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на
Општина Карпош“.

Број: 11-2393/7
Датум: 24.03.2017 година
Скопје

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

Врз основа на член 36, став 1, точка 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр.5/2002), Советот на Општина Карпош, на шеесет и петтата седница,
одржана на 23 март 2017 година, донесе

ОДЛУКА
за одобрување на финансиски средства за замена на стар со нов лифт во колективен станбен
објект на улица Никола Русински бр. 10/2, Општина Карпош

Член 1
Со оваа одлука се одобрува барањето на финансиски средства како помош за одобрување на
финансиски средства за замена на стар со нов лифт во колективен станбен објект на улица Никола
Русински бр. 10/2, Општина Карпош, Општина Карпош, доставено од Друштво РОЈАЛ СОЛУТИОНС
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, Центар за управување и одржување на објекти на станбени згради,
Подружница УПРАВИТЕЛ ПЛУС Скопје 1, управител на сопствениците на станови на улица Никола
Русински бр. 10/2, Општина Карпош бр.11-8896/1 од 10.10.2016 година, во износ од 1.103.789,7 денари.
Член 2
Средствата од член 1 на оваа одлука да се исплатат од Буџетот на Општина Карпош за 2017 година.
Член 3
Се задолжува Градоначалникот на Општина Карпош да ја спроведе оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на
Општина Карпош“

Број: 09-2085/9
Датум: 23.03.2017 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
м-р Сашо Лазаровски, 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 КарпошПречистен текст („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.13/2015), Градоначалникот на
Општина Карпош, донесе
РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлука за одобрување на финансиски средства за поставување нов лифт во
колективен станбен објект на булевар Партизански одреди бр. 117, влез 2, Општина Карпош

1. Се објавува Одлуката за одобрување на финансиски средства за поставување нов лифт во
колективен станбен објект на булевар Партизански одреди бр. 117, влез 2, Општина Карпош,
донесена на шеесет и петтата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 23 март 2017
година.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на
Општина Карпош“.

Број: 11-2393/8
Датум: 24.03.2017 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски, с.р.
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Врз основа на член 36, став 1, точка 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр.5/2002), Советот на Општина Карпош, на шеесет и петтата седница,
одржана на 23 март 2017 година, донесе

ОДЛУКА
за одобрување на финансиски средства за поставување нов лифт во колективен станбен
објект на булевар Партизански одреди бр. 117, влез 2, Општина Карпош

Член 1
Со оваа одлука се одобрува барањето на финансиски средства како помош за поставување нов
лифт во колективен станбен објект на булевар Партизански одреди бр. 117, влез 2, Општина
Карпош, доставено од сопствениците на станбена зграда на бул. Партизански одреди бр. 117, влез 2,
Скопје, Општина Карпош бр.11-9666/1 од 08.11.2016 година, во износ од 611.094,00 денари.
Член 2
Средствата од член 1 на оваа одлука да се исплатат од Буџетот на Општина Карпош за 2017 година.
Член 3
Се задолжува Градоначалникот на Општина Карпош да ја спроведе оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на
Општина Карпош“

Број: 09-2085/10
Датум: 23.03.2017 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
м-р Сашо Лазаровски, с.р.
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина КарпошПречистен текст („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.13/2015), Градоначалникот на
Општина Карпош, донесе
РЕШЕНИЕ
за објавување на Програма за изменување и дополнување на Програмата
за урбанистичко планирање за 2017 годинa

1. Се објавува Програмата за изменување и дополнување на Програмата за урбанистичко
планирање за 2017 годинa, донесена на шеесет и петтата седница на Советот на Општина Карпош,
одржана на 23 март 2017 година.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на
Општина Карпош“.

Број: 11-2393/9
Датум: 24.03.2017 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски, с.р.
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Врз основа на член 36, став 1, точка 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр.5/02 ), Советот на Општина Карпош, на шеесет и петтата седница,
одржана на 23 март 2017 година, донесе
Програма
за изменување и дополнување на Програмата
за урбанистичко планирање за 2017 годинa
I. Во Програмата за урбанистичко планирање за 2017 година („Службен гласник на Општина
Карпош” бр.14/2016) во главата VI. ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ДЕТАЛНИ
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ ЗА ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО,
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ ЗА СЕЛО И ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА
ДОКУМЕНТАЦИЈА, во точка 7 по заградата се брише точката и се дoдаваат зборовите:
„БЛОК 5 и БЛОК 8“
По изменувањето и дополнувањето на Програмата за урбанистичко планирање за 2017 година
(„Службен гласник на Општина Карпош” бр.14/2016), главата VI. ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА ЗА
ДОНЕСУВАЊЕ НА ДЕТАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ ЗА
ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО, УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ ЗА СЕЛО И ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА гласи:
7. ПРЕДЛОГ - ОДЛУКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ИЗМЕНА И ДОПОЛНА НА ДУП ЗА ГРАДСКА
ЧЕТВРТ З 05 (помеѓу бул.Илинден, бул.8-ми Септември, бул.Партизански одреди и
ул.Љубљанска) Општина Карпош, Скопје (Измена на блокови кои ќе се утврдат со Планска
програма), БЛОК 5 и БЛОК 8.

II. Оваа Програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Карпош”.

Број: 09-2085/11
Датум: 23.03.2017 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
м-р Сашо Лазаровски, с.р.
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина КарпошПречистен текст („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.13/2015), Градоначалникот на
Општина Карпош, донесе
РЕШЕНИЕ
за објавување на Решение за давање согласност на Статутот на Приватната установа за деца –
детска градинка „БРИТАНСКА ДЕТСКА АКАДЕМИЈА“ – Скопје

1. Се објавува Решението за за давање согласност на Статутот на Приватната установа за деца –
детска градинка „БРИТАНСКА ДЕТСКА АКАДЕМИЈА“ – Скопје, донесено на шеесет и петтата
седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 23 март 2017 година.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на
Општина Карпош“.

Број: 11-2393/10
Датум: 24.03.2017 година
Скопје

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

Врз основа на член 36, став 1, точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр.05/2002) и член 19, став 7 од Законот за заштита на децата („Службен
весник на Република Македонија“ бр.23/2013, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15 и 27/16),
Советот на Општина Карпош, на шеесет и петтата седница, одржана на 23 март 2017 година, донесе

РЕШЕНИЕ
за давање согласност на Статутот на Приватната установа за деца –детска градинка
„БРИТАНСКА ДЕТСКА АКАДЕМИЈА“ – Скопје

1. Се дава согласност на Статутот на Приватната установа за деца - детска градинка
„БРИТАНСКА ДЕТСКА АКАДЕМИЈА“ – Скопје, донесен од основачот – Севдалина Харрис.
2.Решението да се достави до Приватната установа за деца–детска градинка „БРИТАНСКА
ДЕТСКА АКАДЕМИЈА” - Скопје.
3.Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен гласник на
Општина Карпош”

Број: 09-2085/12
Датум: 23.03.2017 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
м-р Сашо Лазаровски, с.р.
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По извршената проверка во Службените гласници на Општина Карпош од 2016 и 2017 година
утврдено е дека се направени технички грешки, и тоа:
Во Службен гласник на Општина Карпош број 14/2016, објавен во месец октомври, е направена
грешка во точка 19. Буџет на Општина Карпош, каде во табеларниот приказ, „Биланс на
приходи“, Страна број 1 и страна број 2, наместо „Буџет 2016“ , треба да гласи:
-

„Буџет 2017 “

По исправката на техничката грешка, табеларниот приказ, гласи:
„ Биланс на приходи“, Страна број 1 и страна број 2, „Буџет 2017 “.
Во Службен гласник на Општина Карпош број 4/2017, објавен во месец март 2017 година,
Во точка 11. Одлука за одобрување на финансиски средства за поставување нов лифт во
колективен станбен објект на булевар Партизански одреди бр.109, влез 1, Општина Карпош, во
член 2, наместо „2016 година“, треба да гласи:
-

„2017 година“.

По исправката на техничката грешка, членот 2, од Одлуката за одобрување на финансиски
средства за поставување нов лифт во колективен станбен објект на булевар Партизански
одреди бр.109, влез 1, Општина Карпош, гласи:
„Средствата од член 1 на оваа одлука да се исплатат од Буџетот на Општина Карпош за 2017
година “ .

Одделение за поддршка и организација
на работата на Советот на Општина Карпош,
Ивана Ордевска, с.р.
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СОДРЖИНА
1. Заклучок за усвојување Информација за трошоците за телефон, канцелариски
материјал, репрезентација, оперативни расходи и гориво, компаративно од 2012 година
заклучно со 2016 година, со Решение за објава,
2. Заклучок за усвојување на Иницијатива за изготвување на Локален акционен план за
животна средина (ЛЕАП) на Општина Карпош, со Решение за објава,
3. Решение за именување членови на Локален комитет за проектот „Развивање на ЛЕАП за
Општина Карпош“, Решение за објава,
4. Одлука за формирање на Локален комитет за проектот „Развивање на ЛЕАП за Општина
Карпош“, со Решение за објава,
5. Одлука за објавување на оглас за доделување на финансиска поддршка на спортски
клубови од подрачјето на Општина Карпош, со Решение за објава,
6. Одлука за одобрување на финансиски средства за замена на стар со нов лифт во
колективен станбен објект на бул.Партизански одреди бр.59, влез 4, Општина Карпош, со
Решение за објава,
7. Одлука за одобрување на финансиски средства за поставување нов лифт во колективен
станбен објект на ул.Никола Русински бр.10/2 Општина Карпош, со Решение за објава,
8. Одлука за одобрување на финансиски средства поставување нов лифт во колективен
станбен објект на ул.Партизански одреди бр.117/2, Општина Карпош, со Решение за
објава,
9. Предлог-Програма за изменување и дополнување на Програмата за урбанистичко
планирање на Општина Карпош 2017 година, со Решение за објава и
10. Предлог-Решение за давање согласност на Статут на Приватната установа за децадетска градинка „БРИТАНСКА ДЕТСКА АКАДЕМИЈА“-Скопје, со Решение за објава.
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Издавач: Општина Карпош
Уредува: Сектор за правни работи
Адреса: ул.Радика бр.9, бараки бр.1 и бр.2
Тираж: 25 примероци
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