СЛУЖБЕН ГЛАСНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ

Број 3 * година IV * петок, 27.02.2009 година * Карпош * цена:
Излегува по потреба
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Скопје, февруари 2009 година

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа
/„Службен весник на РМ“ бр. 5/02/, а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина
Капрош“ бр. 1/06, Градоначалникот на Општината Карпош, донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлука за донесување на Урбанистички
план вон населено место Горно Нерези – локалитет
„Македонско село“, Општина Карпош - Скопје

1. Се објавува Одлуката за донесување на Урбанистички план вон населено
место Горно Нерези – локалитет „Македонско село“, Општина Карпош - Скопје, донесена
на Седумдесетиседмата седница на Советот на Општината Карпош, одржана на 26
февруари 2009 година.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Карпош„.

Број 08- 680/1
27.02.2009 година
Скопје

в.д. ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Сашо Димиќ,с.р.

Врз основа на член 26, став 4, алинеја 3 од Законот за просторно и урбанистичко
планирање – пречистен текст („Службен весник на РМ“ бр. 51/05), и член 16 од Статутот
на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр. 1/06), Советот на
Општина Карпош на Седумдесетиседмата седница, одржана на 26 февруари 2009
година, донесе
ОДЛУКА
за донесување на Урбанистички план вон населено место
Горно Нерези – локалитет „Македонско село“, Општина
Карпош – Скопје
Член 1
Со оваа Одлука се донесува Урбанистички план вон населено место Горно
Нерези-локалитет „Македонско село“, Општина Карпош – Скопје.
Урбанистичкиот план е изработен според Законот за просторно и урбанистичко
планирање, барањата во Програмата за содржината на Планот, Правилникот за
стандарди и нормативи за урбанистичко планирање и Правилникот за поблиска
содржина и начинот на графичка обработка на плановите и за начинот и постапката за
донесување на урбанистички планови.
Член 2
Просторот за кој се донесува Урбанистичкиот план вон населено место Горно
Нерези-локалитет „Македонско село“ опфат од П=2.029 ха.
Границата на планскиот опфат е дефинирана со вкупно 22 прекршни точки.
Границата започнува во пресечната точка на оската на потокот Бавчиште со точка
од опфатот на населеното место Горно Нерези според урбанистичка документација од
1996 година / точка 1 – координати 531395.21 и 648113.75/ и продолжува по источната
граница на потокот Бавчиште / точка 2 – координати 531482.36 и 648001.67/, го сече
кружниот локален пат Скопје-Водно-Горно Нерези-Скопје / точка 3 - координати
531461.57 и 648013.93/. Понатаму, границата оди по северната страна на КП 2764/ точка
4 координати 531430.18 и 648027.60/, го сече патот КП 2773 / точка 5 – координати
531.430.18 и 647998.96/, продолжува кон исток по јужната граница на КП 3131/ точка 6 –
координати 531431.20 и 647979.57; точка 7 – координати 531431.80 и 647964/, скршнува
кон север по источната граница на КП 3131 до пресекот со границата на КП 3132 и КП
2789/ точка 8 – координати 531431.46 и 647952.61/. Потоа, границата продолжува кон
исток по јужната граница на КП 3132/ точка 9 – координати 531430.95 и 647936.57; точка
10 – координати 531432.56 и 647912.05/, скршнува кон југ по источната јужна граница на
КП 2789 / точка 11 – координати 531426.41 и 647913.57; точка 12 – координати
531420.05 и 647920.79/, ја сече КП 2765 / точка 13 – координати 531413.69 и 647950.37/ и
продолжува кон запад по јужната граница на КП 2765 / точка 14 – координати 531399.70
и 647983.90/ потоа границата скршнува кон југ по западната граница на КП 2766 и КП
2767/ точка 15 – координати 531399.57 и 648014.61/, го сече земјениот пат КП 2773/ точка
16 – координати 531374.31 и 648047.22/, и продолжува кон север по оската на потокот
Бавчиште/ точка 17 – координати 531371.89 и 648.053.65; точка 18 – координати
531371.55 и 648056.22; точка 19 – координати 531395.21 и 648056.22; точка 20координати 531398.24 и 648112.53; точка 21 – координати 531405.29 и 648119.30; точка
22 – координати 531425.04 и 648139.60/ до почетната точка 1 опишана погоре.

Член 3
Опфатот на Урбанистичкиот план вон населено место Горно Нерези -локалитет
„Македонско село“ содржи: јавни институции, култура, музеј на отворено, зеленило и
рекреација.
Подрачјето на опфатот претставува плански опфат чии граници се определени
дел со ново планирана сообраќајница према ГУП-от, а границата е прикажана со линија
која ги поврзува сите прекршни точки.
Во рамките на планот се предвидени следните класи и намени:
В - јавни институции
В3- култура ( музеј на отворено )
Д - зеленило и рекреација
Д1 - парковско зелелнило
Д2 – заштитно зеленило
Г5 - инфраструктура / резервоар за вода /
Максималната висина на објектите изнесува Х мах.=П+1 со висина 8,0 м.
Со Планот се одредени:
- облик и големина на градежна парцела (м2);
- регулациона линија;
- градежна линија која го дефинира просторот во кој може да се гради;
- максимална површина за градба во која може да се развие основата на
објектот ( м2);
- процент на изграденост (%);
- максимална развиена површина на објект (м2);
- коефициент на искористеност (К);
- намена на објектот;
- максимална висина на објектот ( до завршниот венец ) од ниво на тротоар,
сообраќајница или пристапна патека;
- паркирање-гаражирање на возилата во рамки на парцелите.

Урбанистичкиот план содржи:

Член 4

СОДРЖИНА
А. ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ
Б. НУМЕРИЧКИ ДЕЛ
Ц. ГРАФИЧКИ ДЕЛ
А. ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ:
Вовед......................................................................................
Цели 5....................................................................................
Методологија.........................................................................
1. Вид на Планот ..................................................................
2. Географска и геодетска местоположба на планскиот
опфат со опис на неговите граници и површини............
3. Одредби од Изводот од плановите од повисоко ниво..
4. Планска програма ............................................................

5
6
7
7
8
9

5. Опис и образложение на планскиот концепт..................
5.1. Плански концепт на просторен развој и
хармонизација на просторот..............................
6. Опис и образложение на планските решенија...............
6.1. Плански решенија за изградба и наменска
употреба на земјиште ........................................
6.1.1. В- јавни институции............................................
6.1.2. Д-зеленило и рекреација ...................................
6.1.3. Контакна зона / според заштитноконзерваторски основи /......................................
6.1.4. Нумерички показатели .......................................
6.2. Инфраструктура ...............................................................
6.2.1. Сообраќајна инфраструктура............................
6.2.2. Инфраструктура за водоснабдување и
одведување на отпадни води............................
6.2.3. Електроенергетска и комуникациска
инфраструктура и осветлување.........................
6.3. Мерки за заштита..............................................................
6.3.1. Заштита на животната средина..........................
6.3.2. Заштита на природата.........................................
6.3.3. Конзерваторски основи........................................
6.3.4. Мерки за заштита и спасувње.............................
7. Економско образложение на планските решенија..............
8. Услови за градење.................................................................
8.1. Општи услови за градење.......................................
8.2. Посебни услови за градење....................................
В. ГРАФИЧКИ ДЕЛ
1. Пошироко опкружување
2. План за намена на земјиштето и градбите и план
за зеленило
3. Регулациски план, план на површини за градење
со нумерички дел со билансни показатели
4. План на сообраќај и нивелациски план
5. Инфраструктурен план

9
9
11
11
12
13
13
13
14
14
15
18
21
21
22
24
24
26
29
29
36

1:10000
1:1000
1:1000
1:1000
1:1000

Член 5
Составен дел на Урбанистичкиот план се:
- Текстуален дел;
- Графички прилози;
- Основни параметри за уредување на просторот, и
- Табеларен приказ на урбанистичките параметри.
Член 6
Урбанистичкиот план се заверува со печат на Советот на Општината Карпош и
потпис на Претседтелот на Советот на Општината.

Член 7
Советот на Општина Карпош, во рок од 30 дена од завршувањето на целосната
законска постапка за донесување на Урбанистичкиот план, ќе обезбеди комплетна
документација за реализација на Планот.
Член 8
Урбанистичкиот план со сите негови делови се чува во Одделението за
урбанистичко планирање на Општината.
Член 9
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Карпош“.

Број 07-637
26.02.2009 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Роберто Тошевски,с.р.

7

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа
/„Службен весник на РМ“ бр. 5/02/, а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина
Капрош“ бр. 1/06, Градоначалникот на Општината Карпош, донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување Заклучок за усвојување на Квартален извештај за
извршување на Буџетот на Општина Карпош за 2008 година, за квартал 4

1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Кварталниот извештај за извршување
на Буџетот
на Општина Карпош за 2008 година,
за квартал 4, донесен на
Седумдесетиседмата седница на Советот на Општината Карпош, одржана на 26
февруари 2009 година.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Карпош„.

Број 08- 680/2
27.02.2009 година
Скопје

в.д. ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Сашо Димиќ,с.р.

Врз основа на член 36, став 1, точка 1 и член 41, ст. 1 и 2 од Законот за локалната
самоуправа, (“Службен весник на РМ” бр. 5/2) и член 16 од Статутот на Општината
Карпош (“Службен гласник на Општина Карпош” бр. 1/06), а во врска со член 23, став 2
од Законот за финансирање на единциите на локаланта самоуправа (“Службен весник
на РМ” бр. 61/04), Советот на Општината Карпош на Седумдесетиседмата седница ,
одржана на 26 февруари 2009 година, расправајќи по Кварталниот извештај за
извршување на Буџетот на Општина Карпош за 2008 година, за IV квартал 2008 година,
донесе

З А К Л У Ч О К
за усвојување на Квартален извештај за извршување на
Буџетот на Општина Карпош за 2008 година,
за квартал 4

1. Советот на Општината Карпош го усвојува Кварталниот извештај
извршување на Буџетот на Општина Карпош за 2008 година, за квартал 4.
2. Овој Заклучок ќе се објави во “Службен гласник на Општина Карпош”.

Број 08-637/2
26.02.2009 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНАТА КАРПОШ,
Роберто Тошевски,с.р.

за

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа
/„Службен весник на РМ“ бр. 5/02/, а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина
Капрош“ бр. 1/06, Градоначалникот на Општината Карпош, донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување Годишен извештај за извршување на
Буџетот на Општина Карпош за 2008 година

1. Се објавува Годишниот извештај за извршување на Буџетот на Општина
Карпош за 2008 година, донесен на Седумдесетиседмата седница на Советот на
Општината Карпош, одржана на 26 февруари 2009 година.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Карпош„.

Број 08- 680/3
27.02.2009 година
Скопје

в.д. ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Сашо Димиќ,с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа
/„Службен весник на РМ“ бр. 5/02/, а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина
Капрош“ бр. 1/06, Градоначалникот на Општината Карпош, донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување Завршна сметка на Буџетот на
Општина Карпош за 2008 година

1. Се објавува Завршната сметка на Буџетот на Општина Карпош за 2008 година,
донесена на Седумдесетиседмата седница на Советот на Општината Карпош, одржана
на 26 февруари 2009 година.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Карпош„.

Број 08- 680/4
15.01.2009 година
Скопје

в.д. ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Сашо Димиќ,с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа
/„Службен весник на РМ“ бр. 5/02/, а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина
Капрош“ бр. 1/06, Градоначалникот на Општината Карпош, донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Буџетски календар за 2009 година

1. Се објавува Буџетскиот календар за 2009 година, донесен на
Седумдесетиседмата седница на Советот на Општината Карпош, одржана на 26
февруари 2009 година.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Карпош„.

Број 08- 680/5
27.02.2009 година
Скопје

в.д. ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Сашо Димиќ,с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа
/„Службен весник на РМ“ бр. 5/02/, а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина
Капрош“ бр. 1/06, Градоначалникот на Општината Карпош, донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Програма за изградба, редовно и инвестиционо
одржување и зимско одржување на сервисни и станбени улици и
локални патишта на подрачјето на Општината Карпош
за 2009 година

1. Се објавува Програма за изградба, редовно и инвестиционо одржување и
зимско одржување на сервисни и станбени улици и локални патишта на подрачјето на
Општината Карпош за 2009 година, донесена на Седумдесетиседмата седница на
Советот на Општината Карпош, одржана на 26 февруари 2009 година.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Карпош„.

Број 08-680/6
27 .02.2009 година
Скопје

в.д. ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Сашо Димиќ,с.р.

Врз основа на член 105, ст. 3 и 6, а во врска со член 96, став 1 точка 4 до
точка 11 од Законот за јавни патишта (“Службен весник на РМ” бр. 26/96; 40/99;
96/00; 29/02; 68/04 и 86/05) и врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот
за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 5/02)и член 16 од
Статутот на Општината Карпош (“Службен гласник на Општина Карпош” бр. 1/06),
Советот на Општината Карпош, на Седумдесетиседмата седница, одржана на 26
февруари 2009 година, донесе
П Р О Г Р А М А
за изградба, редовно и инвестиционо одржување и
зимско одржување на сервисни и станбени улици и
локални патишта на подрачјето на Општината
Карпош за 2009 година
Член 1
Со оваа Програма се предвидуваат работи за изградба, редовно и
инвестиционо одржување и зимско одржување на сервисните и станбените улици
и локалните патишта на подрачјето на Општината Карпош, финансиски средства
и динамика на нивното извршување.
Член 2
Одобрените средства од Фондот за магистрални и регионални патишта на
Република Македонија во висина од 13.625.931,00 денари се распоредуваат на
следните начини:
а) за изградба на сервисни и станбени улици и локалните патишта се
предвидуват средства во висина од 50% од одобрените средства кои изнесуваат
.................................................................................................................. 6.812.966,00
денари
б) за редовно и инвестиционо одржување на сервисни и станбени улици и
локални патишта се предвидуваат средства во висина од 30% од одобрените
средства кои изнесуваат ....................................................................4.087.779,00
денари
в) за зимско одржување се предвидуваат средства во висина од 20% од
одобрените средства кои изнесуваат ............................................ 2.725.186,00
денари
Член 3
Во овој период ќе се извршуваат следните работи:

- изградба на нови улици и локални патишта;
- реконструкција на постоечките улици и локалните патишта, зајакнување, обновување и осовременување на коловозната конструкција;
- одржување на улиците и локалните патишта во зимски услови, и
- надзор над извршените работи.

Член 4
Во овој период работите за изградбата, инвестиционото и редовното
одржување на територијата на Општината Карпош ќе бидат утврдени од
Градоначалникот на Општината Карпош заедно со Секторот за уредување, на
градежно земјиште, комунални работи и заштита и унапредување на животната
средина на Општината Карпош.
Член 5
Динамиката на извршување на предвидените работи ќе се извршува во
зависност од приливот на средствата.
За реализација на Програмата ќе се грижи Градоначалникот на Општината
Карпош и Сектор за уредување на градежно земјиште, комунални работи и
заштита и унапредување на животната средина на Општината Карпош.
Член 6
Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
“Службен гласник на Општина Карпош”

Број 07-637/6
26.02. 2009 год.
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ
Роберто Тошевски,с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа
/„Службен весник на РМ“ бр. 5/02/, а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина
Капрош“ бр. 1/06, Градоначалникот на Општината Карпош, донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Програма за работа на Комисијата за
еднакви можности на жените и мажите во 2009 година

1. Се објавува Програмаta за работа на Комисијата за еднакви можности на
жените и мажите во 2009 година, донесена на Седумдесетиседмата седница на Советот
на Општината Карпош, одржана на 26 февруари 2009 година.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Карпош„.

Број 08-680/7
27.02.2009 година
Скопје

в.д. ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Сашо Димиќ,с.р.

Врз основа на член 46 од Статутот на Опшптината Карпош /„Службен гласник на
Општина Карпош“ бр. 1 /06/, а во врска со член 10 од Одлуката за формирање
Комисија за еднакви можности на жените и мажите и определување на лице за
исполнување на обврските на координатор за еднакви можности на жените и
мажите /„Службен гласник на Општината Карпош“ бр. 1/07/, Советот на
Општината Карпош на Седумдесетиседмата седница, одржана на 26 февруари
2009 година, донесе
ПРОГРАМА
за работа на Комисијата за еднакви можности на
жените и мажите за 2009 година
Комисијата за еднакви можности на жените и мажите е посебно тело на
Општината Карпош.
Комисијата за прв пат е формирана со Одлука на Советот на Општината Карпош
во месец јуни 2005 година со назив Комисија за родова рамноправност, а на
31.01.2007 година, заради усогласување со Законот за еднакви можности на
жените и мажите донесен во мај 2006 година, ова тело е формирано со назив
Комисија за еднакви можности на жените и мажите, која има задача и цел да го
промовира родовиот концепт на Општината.
Воспоставувањето на еднаквите можности е обврска на целото општество и
претставува отстранување на пречките за воспоставување и остварување на
еднаквост меѓу жените и мажите, преку превенција и отстранување на
нееднаквиот третман на жените и мажите и воспоставувањето услови за
воведување на еднакво учество на жените и мажите во сите сфери на
општественото живеење.
•

Форми и облици на делување

-

Информирање на граѓаните;
Организирање на јавни расправи по определени прашања;
Организирање дебати за определени прашања;
Јавни дискусии, тркалезни маси и апели;
Работилници, семинари, кампањи;
Формирање на работни тела од НВО за организирано дејствување;
Воспоставување партнерство со бизнис заедници;
Влијание врз одговорните субјекти за обезбедување на еднакви можности
меѓу половите, и
Иницирање на измени и дополнувања на законски акти.

-

•

Социјална политика

Превземените активности со оваа програма ќе придонесат за намалување на
невработеноста на женската популација и посебна грижа за жените од
населените места и останатите маргинализирани групи на жени.
•
•
•
•

Активно вклучување во грижата за ранливите групи;
Посебни програми за жените кои се со статус технолошки вишок или
стечајки;
Овозможување на пристап до најразлични можности за кредити, грантови
неповратни грантови , земјиште и сл., и
Со тоа би се намалила невработеноста кај женската популација, со
поголема грижа и ангажирање на локалната самоуправа, во соработка со
сите други релевантни фактори, Министерството за труд и социјална
политика – Одделение за унапредување на рамноправноста на половите и
соработка со СОЖМ и други НВО.

Жените во процесот на одлучување
-

унапредување на промовирањето за родова рамноправност на локално
ниво;
подигање на статусот и зајакнување на капацитетите на канцеларијата за
родова еднаквост на Општината Карпош;
континуирана едукација на сие субјекти вклучени во спроведувањето на
Законот за еднакви можности на половите;
едукација на координаторот за еднакви можности на жените и мажите на
Општината како и членовите на Комисијата за еднакви мжности, и
нејзина соработка со Министерството за труд и социјална политика –
Одделение за унапредување на родова рамноправност.

•

Човекови права и жената

-

Ефективно остварување на правата на жената;
континуирано следење на човековите права на жената и идентификување
на случаите накршење на истите;
подигнување на правната едукативност со цел унапредување на правната
заштита на жените и мажите во случај на повреда на нивните права.

•

Жената и насилството

-

обезбедување на релевантни статистички податоци за присуство на
насилството врз жената вклучувајќи го и семејното насилство, и
подобрување на информираноста, јакнење на јавната свест и едукација за
проблемот на сите видови насилство

-

•

Здравство

-

да се зголеми пристапот на жените во текот на целиот животен циклус до
соодветни здравствени субјекти.
ЛОКАЛЕН АКЦИОНЕН ПЛАН

1. Изработка на локален план за Акција за полова рамноправност.
Носител: Комисија за еднакви можности за
жените и мажите
UNIFEM
2009 година
2. Промовирање на КЕМ и Координатор на еднакви можности на жените и
мажите
- Тркалезна маса Еднакви можности за сите
- Билборд
Носител: Комисија за еднакви можности за
жените и мажите
Термин : мај 2009 година
3. Спроведување на анкета и изготвување анализа за состојбите со родовата
еднаквост и дискриминацијата како последица од нееднаквите можности и
дискриминацијата од секој вид.
- Промоција на прирачникот
Носител: Комисија за еднакви можности за
жените и мажите
Термин : јуни 2009 година
4. .Анализа на состојбата со родовата еднаквост и дискриминација како
последица од нееднаквоста
Носител: Комисија за еднакви можности за
жените и мажите
Термин : јуни 2009 година

5. Едукација на жени ромки.
- Здравствено сексулано-репродуктивно здравје, и
- можности за правна заштита по основ на дискриминација
Носител: Комисија за еднакви можности за
жените и мажите
Термин : септември 2009 година

6. Меѓународна соработка и размена на искуства и добри пракси со комисии за
еднакви можности во општините од земјата,
во регионот и збратимените
општини Нов Белград, Тиват и Триадица.
- Проект по договор со истите
Носител: Комисија за еднакви можности за
жените и мажите
Термин : септември-октомври 2009 година
7. Жените во процесот на одлучувањето.
- Средба со претставниците од различни политички партии, и
- дебати / тркалезна маса /

8. Инкорпорирање на родовиот концепт во образовниот процес.
- семинари за наставници, директори, стручни служби, и
- Тркалезна маса
Носител: Комисија за еднакви можности за
жените и мажите
Термин : ноември- декември 2009 година
Број 07- 637/7
26.02.2009 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНАТА КАРПОШ,
Роберто Тошевски,с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа
/„Службен весник на РМ“ бр. 5/02/, а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина
Капрош“ бр. 1/06, Градоначалникот на Општината Карпош, донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлука за измена на Одлуката за
извршување на Буџетот на Општина Карпош
за 2009 година

1. Се објавува Одлуката за измена на Одлуката за извршување на Буџетот на
Општина Карпош за 2009 година, донесенa на Седумдесетиседмата седница на Советот
на Општината Карпош, одржана на 26 февруари 2009 година.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Карпош„.

Број 08- 680/8
27.02.2009 година
Скопје

в.д. ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Сашо Димиќ

Врз основа на чл. 53 и 62, став 3 од Законот за државните службеници – пречистен
текст / „Службен весник на РМ“ бр. 108/5/, член 16 од Статутот на Општина Карпош
/„Службен гласник на Општина Карпош“ бр. 1/06/, и врз основа на Одлуката за
утврдување на вредноста на бодот на платите на државните службеници /„Службен
весник на РМ“ бр. 11 од 27.01.2009 година/ и член 4 од Законот за изменување на
Законот за плати и другите надоместоци на пратениците во Собранието на РМ и другите
избрани и именовани лица во Републиката /„Службен весник на РМ“ бр. 161 од
24.11.2008 година/, Советот на Општина Карпош на Седумдесетиседмата седница,
одржана на 26 февруари 2009 година, донесе
ОДЛУКА
за измена на Одлуката за извршување на Буетот на
Општина Карпош за 2009 година
Член 1
Во Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Карпош за 2009 година („Службен
гласник на Општина Карпош“ бр. 22 од 24.12.2008 година) се вршат измени.
Член 2
Во членот 9, став 2, бројот „48,52“ се заменува со бројот „75,3“, а текстот на крајот на
реченицата после зборот „бодот“ се менува и гласи „ќе се усогласи со Одлуката на
Владата на Република Македонија за утврдување на новата вредност на бодот на
платите на државните службеници почнувајќи од месец септември 2009 година“.
Во членот 9, став 3 бројот „10,70“ се заменува со бројот „19,75“, а после зборот „бодот
ќе“ текстот се заменува со зборовите „ се утврди согласно вредноста на бодот на
државните службеници“.
Членовите 10,13 и 19 се бришат.

Член 3

Член 4
Во членот 15, во ставот 2, четврти ред зборовите „ нето и бруто“ се бришат.
Член 5
Во членот 23, став 2 бројот „70%“ се заменува со бројот „84%“.
Член 6
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен глсник на Општина
Карпош“ а ќе се применува од 1 јануари 2009 година.

Број 07-637/8
26.02.2009 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Роберто Тошевски,с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа
/„Службен весник на РМ“ бр. 5/02/, а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина
Капрош“ бр. 1/06, Градоначалникот на Општината Карпош, донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлука за дополнување на Одлуката за
висината на комуналните такси во Општина Капрош - Скопје

1. Се објавува Одлуката за дополнување на Одлуката за висината на
комуналните такси во Општина Капрош - Скопје, донесена на Седумдесетиседмата
седница на Советот на Општината Карпош, одржана на 26 февруари 2009 година.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Карпош„.

Број 08-680/9
27.02.2009 година
Скопје

в.д. ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Сашо Димиќ,с.р.

Врз основа на член 32, став 1, алинеја 5 и член 36, став 1, алинеја 1 од Законот за
Грдот Скопје („Службен весник на РМ“ бр. 55/04), член 36, став 1, точка 3 од Законот за
локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 2, став 2 од
Законот за комуналните такси („Службен весник на РМ“ бр. 61/04, 64/05 и 92/07) и врз
основа на член 16 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина
Карпош“ бр. 01/06), Советот на Општина Карпош на Седумдесетиседмата седница,
одржана на 26 февруари 2009 година, донесе

ОДЛУКА
за дополнување на Одлуката за висината на комуналните
такси во Општина Карпош – Скопје

Член 1
Во Одлуката за висината на комуналните такси во Општината Карпош
( „Службен гласник на Град Скопје“ бр. 7/05 и 15/06), по членот 2 се додава нов член 2-а
кој гласи:
„Член 2-а
Корисниците на просторот пред деловните простории што ќе инсталираат
безжичен интернет кој ќе биде достапен за корисниците на нивните услуги најдоцна до
31.03.2009 година, ќе бидат ослободени од плаќање на комунални такси во еднократен
износ во висина од 6.000,00 денари“.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Карпош“, а ќе се применува од 1 јануари 2009 година.

Број 07-637/9
26.02.2009 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Роберто Тошевски,с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа
/„Службен весник на РМ“ бр. 5/02/, а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина
Капрош“ бр. 1/06, Градоначалникот на Општината Карпош, донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлука за одржување на јавната чистота
на подрачјето на Општината Карпош

1. Се објавува Одлуката за одржување на јавната чистота на подрачјето на
Општина Капрош - Скопје, донесена на Седумдесетиседмата седница на Советот на
Општината Карпош, одржана на 26 февруари 2009 година.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Карпош„.

Број 08-680/10
27.02.2009 година
Скопје

в.д. ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Сашо Димиќ,с.р.

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02) и член 10 од Законот за јавна чистота („Службен весник на РМ„
бр. 111/08), Советот на Општина Карпош на Седумдесетиседмата седница, одржана на
26 февруари 2009 година, донесе
ОДЛУКА
за одржување на јавната чистота на
подрачјето на Општина Карпош
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со оваа Одлука се регулира одржувањето на јавната чистота на јавните површини,
начинот на користење на јавните површини и собирањето на сметот, чистењето на снег
и мраз, отстранувњето на предмети кои ја загрозуваат јавната чистота, како и мерките за
спроведување на одлуката.
II. ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНАТА ЧИСТОТА НА ЈАВНИТЕ ПОВРШИНИ
Член 2
Одржувањето на јавната чистота на подрачјето на Општина Карпош подразбира
чистење, метење и миење на јавните површини и сервисните и станбени улици (
отстранување на кал и прав, собирање и отстранување на отпадоци, миење на клупи,
празнење и чистење на садовите за отпадоци поставени на јавните површини ), како и
чистење на снегот.
Член 3
Одржувањето на јавната чистота на јавните површини околу трговските центри и
станбените објекти на Општината се врши врз основа на Годишна програма, која ја
донесува Советот на Општина Карпош.
Член 4
Со Програмата од член 3 на оваа Одлука се уредуваат:
- видот и обемот на работите што треба да се извршат,
- временските рокови за извршување на работите, и
- динамиката и начинот на вршење на работите.
Со Програмата се предвидува и обезбедување на јавни санитарни јазли и поствување на
соодветни садови за фрлање на отпадоци на јавните површини и на отворените
простори пред јавните површини.

Начинот и местата на поставување на соодветните садови за фрлање на отпадоци за
јавните површини во урбаниот дел на Општината кои се под ингеренции на Општината и
за руралниот дел на Општината, ги утврдува Секторот за уредување на градежно
земјиште,, комунални работи и заштита на животната средина и природата и Секторот
за урбанизам на Општината со Програма.
Член 5
Сите физички и правни лица на подрачјето на Општината Карпош се должни да се
грижат за одржување на јавната чистота.
Заради одржување на јавната чистота на јавните површини е забрането:
- фрлање и оставање на отпадоци од градежен материјал ( градежен шут);
- фрлање и оставање на хартија, опушоци, мастики, амбалажа, земја, отпадоци од
растенија, песок и други отпадоци, освен на местата определени за таа намена;
- ставање на стари предмети од домаќинствата, смет од вршење на дејности покрај
садовите за собирање на смет, освен на места определени од Општината;
- палење, закопување и уништување на смет;
- оставање на фекални остатоци од домашни миленици и мртви животни, живина и
птици во садови за отпад;
- колење на кокошки и друга живина;
- испуштање на отпадни води и други течности од дворните места и објекти;
- истурање или испуштање на течности во садови за отпад на улици, во канали и
реки;
- миење на возила и камп приколки и разни предмети од домаќинства и од вршење
на дејности;
- сечење, складирање, цепење на дрва, јаглен и слично;
- паркирање на возила на растојание до десет метри од контејнер и други садови
за собирање на смет, сметано во насока на движење и оставање на товарни
возила, освен на места определени за таа намена;
- оставање на запрежни коли, трактори, земјоделски машини и алатки;
- чување и напасување на крупен добиток и живина;
- продажба и излагање на земјоделски и индустриски производи;
- превоз на песок, земја, цемент, глина, земјоделско ѓубре, сено, отпад или слични
материјали без претходна подготовка и поклопување на материјалите со
поклопец;
- поправање, сервисирање на возила и вршење на разни занаетчиски работи;
- оставање на нерегистрирани, хаварисани возила, приколки и камп приколки;
- мешање на бетон, малтер, освен на места што ќе ги определи Општината;
- растурање на сметот од вреќи, контејнери и други видови садови за собирање
смет;
- фрлање, односно оставање на смет до контејнер и други видови на садови за
собирање на смет;
- фрлање смет од кој било кат од станбена зграда или куќа во двор;
- поставување на контејнери и други видови садови за собирање смет надвор од
определени места за нивно поставување, согласно со нивната намена;
- палење и уништување на садовите за собирање смет;

-

уништување на урбаната и друга опрема ( клупи, фонтани, билборди, опрема на
детски игралишта);
плукање и секнење нос на јавни површини;
лепење на плаката на кое било јавно место;
вршење на физиолошки потреби, и
паркирње на возила освен на места определени за таа намена.

Член 6
На објектите е забрането испишување графити, цртање и лепење на плакати, освен
наместа опредлени за таа намена, или со посебно одобрение на Општината, односно во
согласност на сопственикот на објектот.
Член 7
Правните и физичките лица, сопственици на објекти, односно сопственици и корисници
на отворените простори на јавните објекти што се за редовна употреба на овие објекти
се должни тие простори редовно да ги одржуваат на тој начин што нема да создаваат
смет и други отпадоци, како и да го одржуваат зеленилото на тие простори.
Член 8
На отворените простори на јавните објекти, освен на местата определени за фрлање
и оставата на смет, се забранува:
- фрлање и оставање на предмети од домаќинства, лисја, гранки и корења од
растенија, песок, отпадоци од градежен материјал, разни видови на амбалажа и
други отпадоци, освен на местата определени за таа намена;
- оставање на смет од вршење на дејности на правни и физички лица покрај
садовите за собирање на смет;
- палење, закопување и уништување на смет;
- оставање мртви животни, живина и птици освен на места определени за таа
намена согласно со Закон;
- испуштање на отпадни води и други течности од дворните места и објекти;
- миење на возила и камп приколки, предмети од домаќинства и предмети од
правни лица;
- сечење , складирање на дрва, јаглен и слично;
- производство, печење на вар и дрвен јаглен, како и складирање и чување на
градежен материјал без издадена дозвола од надлежен орган;
- паркирње на возила;
- поправање, сервисирње на возила и вршење на разни занаетчиски работи;
- оставање на нерегистрирани , хаварисани возила, приклки и камп приколки, и
- оставање измет од домашни животни и миленичиња.
Член 9
Организаторите на јавни манифестации ( културни, спортски и други ) на митинзи,
прослави и други собири се должни да обезбедат благовремено одобрение од
надлежната служба на Општината.
При посета на излетнички места посетителите се должни при заминувањето од
излетничкото место да го соберат сметот и да го остават на определено место
предвидено за таа намена.

Член 10
За одржување на јавната чистота се плаќа надоместок.
Висината на надоместокот, со посебна одлука, ја утврдува Советот на Општина во
зависност од изграденоста, уреденоста на јавните површини и потребите – обемот на
одржувањето на јавните површини.
III. НАЧИН НА КОРИСТЕЊЕ НА ЈАВНИТЕ ПОВРШИНИ
Член 11
Под јавни површини и отворени објекти се подразбираат:
- улици, тротоари, влосипедски патеки, плоштади, кејови, подвозници, надвозници,
мостови, паркиралишта, скалила кои ги поврзуваат површините на јавен
сообраќај;
- паркови, парк-шуми, улични тревници;
- видиковци, железнички, автобуски, бензиски и такси станици и други објекти од
комуналната инфраструктура;
- јавни телефонски говорници, гробишта, пазари, магацини и складишта, спортскорекреативни објекти ( стадиони, стрелишта ), јавни капалишта и отворени
простори околу други јавни објекти.
Член 12
Јавните површини од член 11 на оваа одлука ќе се користат за намената за која се
изградени и уредени ( движење, рекреација и др.)
По исклучок јавните површини и отворените простори на јавните објекти може да се
користат и за други намени само со дозвола издадена од надлежен орган на Општината
согласно закон ( за вршење на деловна дејност пред деловни објекти, за истакнување на
реклами, поставување на комунална
инсталација, сообраќајни знаци, градежен
материјал и др.).
При користење на јавните површини за намените од став 1 на овој член се забранува
истите да се оштетуваат или уништуваат.
При користење на јавните површини и отворените простори на јавните објекти за
намените од став 2 на овој член корисникот е должен јавната површина да ја доведе во
првобитната состојба.
Член 13
При градење на објекти извдувачот на градежни работи е должен да обезбеди
градежните материјали да не се оставаат на јавна површина повеќе од три дена.
Во случај на привремено користење на јавните површини за потребите на градилиштето
подолго од времето од став 1 на овој член, изведувачот е должен да прибави соодветен
акт од Секторот за урбанизам и Секторот уредување на градежно земјиште, комунални
работи и заштита на животната средина и природата на Општианта.

По завршувањето на временото користење, изведувачот е должен јавната површина да
ја доведе во првобитна состојба.
IV. СОБИРАЊЕ НА СМЕТ, ЧИСТЕЊЕ НА СНЕГ И МРАЗ
Член 14
Сметот на подрачјето на Општината ќе го собира Јавното комунално претпријатие на
Град Скопје.
Садовите за собирање на смет од домаќинствата се поставуваат внатре во дворните
места на индивидуалниот објект за домување и истите не смеат да се изнесуваат надвор
од дворната површина.
Сопствениците на индивидуалните објекти за домување се должни на Јавното
комунално претпријатие на Град Скопје да му се овозможи непречен пристап до
садовите на изнесување на сметот.
Јавното комунално претпријатие на Град Скопје при изнесувањето на сметот од
домаќинствата е должен садовите за смет да ги врати на истото место од каде што се
подигнати.
Садовите за собирање на смет се поставуваат исклучиво на улица, водејќи сметка
истите да не ја загрозуваат безбедноста на одвивање на сообраќајот, односно на други
места определени од надлежниот орган на Градот – Општината, доколку на улицата
нема услови за поставување на садовите.
Член 15
Снегот и мразот од јавните површини ќе го чистат Јавното комунално претпријатие на
Град Скопје во рамките на можностите и со средствата кои располагаат како и други
фирми со кои Општината ќе склучи договор на тендер за таа намена.
Отстранетиот снег ќе се собира на места каде нема да ја загрозува проодноста на
јавната површина.
Од јавните површини пред станбени и деловните објекти снегот се должни да го чистат
сопствениците на објектите.

V. ОТСТРАНУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИ КОИ ЈА ЗАГРОЗУВААТ
ЈАВНАТА ЧИСТОТА
Член 16
Под отстранување на предмети кои ја загрозуваат јавната чистота се подразбира
отстранување на предметите за кои е утврдена забрана со Законот за јавна чистота, за
оставање на јавна површина ( грдежен шут, земја, песок, отпадоци од растенија, стари
предмети од домаќинствата и смет од вршење на дејности, картонска и друга
амбалажа).
Предметите од претходниот став на овој член сопствениците, односно корисниците се
должни да ги однесат во градската депонија во Градот, односно во определените
депониии во населените места на Општината.
Ако предметите од претходниот член сопствениците односно корисниците не ги отстрант
во определениот рок, истите ќе ги отстрани Јавното комунално претпријатие – Град
Скопје на трошок на сопствениците, односно корисниците.
Член 17
На јавните површини и на отворeните простори и објекти, како и на дворните површини
на колективните и индивидуални објекти за домување може да се остават, сечат и цепат
дрва и јаглен најмногу до 3 (три ) дена од денот на донесување
( истовар на огревното дрво и јаглен ).
По завршувањето на работите од став 1 на овој член јавната површина да се исчисти и
доведе во првобитна состојба.
VI. МЕРКИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА
Член 18
Под мерка за спроведување на одлуката се подразбира обезбедување на средства за
финансирање и одржување на јавната чистота, обезбедување на опрема за одржување
и садови за фрлање на отпадоци, надзор над примената и инспекциски надзор над
спроведување на оваа одлука.
Средствата за финансирање и одржување на јавната чистота на јавните површини ќе се
обезбедат од Буџетот на Општината и надоместокот за одржување на јавната чистота
кој ќе се утврди со посебна Одлука на Советот на Општината.
Член 19
Контролата на одржувањето на јавната чистота согласно оваа Одлука ја вршат
комуналните рeдари, во согласност со одредбите од Законот за јавна чистота.
Инспекциски надзор за спроведување на оваа одлука вршат комуналните инспектори на
Општина Карпош.
При вршење на надзорот комуналните инспектори и комуналните редари спроведуваат
постапка за превземање санкции против прекшителите согласно одредбите од Законот
за јавна чистота.

VII. ЗАВРШНА ОДРЕДБА
Член 20
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен глансик
на Општина Карпош“.
Број 07-637/10
26.02.2009 година
Скопје

ПРЕТСЕДТЕЛ
НА СОВЕТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Роберто Тошевски,с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа
/„Службен весник на РМ“ бр. 5/02/, а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина
Капрош“ бр. 1/06, Градоначалникот на Општината Карпош, донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Заклучок за усвојување на Извештај
за дејноста култура за 2008 година

1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Извештај за дејноста култура за 2008
година, донесен на Седумдесетиседмата седница на Советот на Општината Карпош,
одржана на 26 февруари 2009 година.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Карпош„.

Број 08-680/11
27.02.2009 година
Скопје

в.д. ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Сашо Димиќ,с.р.

Врз основа на член 16 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на
Општина Карпош“ бр. 1/06), а во врска со член 22, став 1, точка 5 и член 36, став 1, точка
15 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 2/05), Советот на
Општина Карпош на Седумдесетиседмата седница, одржана на 26 февруари 2009
година, го разгледа Извештајот за дејноста култура за 2008 година и донесе

ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Извештајот за дејноста
култура за 2008 година

1. Советот на Општина Карпош го усвојува Извештајот за дејноста култура за
2008 година.
2. Овој Заклучок ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“

Број 07-637/11
26.02.2009 година
Скопје

ПРЕТСЕДТЕЛ
НА СОВЕТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Роберто Тошевски,с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа
/„Службен весник на РМ“ бр. 5/02/, а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина
Капрош“ бр. 1/06, Градоначалникот на Општината Карпош, донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Заклучок за усвојување на Извештај
за реализација на Годишната програма за дејноста
спорт за 2008 година

1. Се објавува Заклучокот за усвојување на
Извештај за реализација на
Годишната програма за дејноста спорт за 2008 година, донесен на Седумдесетиседмата
седница на Советот на Општината Карпош, одржана на 26 февруари 2009 година.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Карпош„.

Број 08-680/12
27.02.2009 година
Скопје

в.д. ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Сашо Димиќ,с.р.

Врз основа на член 16 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на
Општина Карпош“ бр. 1/06), а во врска со член 22, став 1, точка 6 и член 36, став 1, точка
15 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 2/05), Советот на
Општина Карпош на Седумдесетиседмата седница, одржана на 26 февруари 2009
година, го разгледа Извештајот за реализација на Годишната програма за дејноста
спорт за 2008 година и донесе

ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Извештајот за реализација на Годишната
програма за дејноста спорт за 2008 година.

1. Советот на Општина Карпош го усвојува Извештајот за реализација на
Годишната програма за дејноста спорт за 2008 година.
2. Овој Заклучок ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“

Број 07-637/12
26.02.2009 година
Скопје

ПРЕТСЕДТЕЛ
НА СОВЕТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Роберто Тошевски,с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа
/„Службен весник на РМ“ бр. 5/02/, а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина
Капрош“ бр. 1/06, Градоначалникот на Општината Карпош, донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Заклучок за усвојување на Информација
за одржувањето и резултатите од училишните спортски
игри Карпош 2008 година

1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Информацијата за одржувањето и
резултатите од училишните спортски игри Карпош 2008 година, донесен на
Седумдесетиседмата седница на Советот на Општината Карпош, одржана на 26
февруари 2009 година.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Карпош„.

Број 08-680/13
27.02.2009 година
Скопје

в.д. ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Сашо Димиќ,с.р.

Врз основа на член 16 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на
Општина Карпош“ бр. 1/06), а во врска со член 22, став 1, точка 6 и член 36, став 1, точка
15 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 2/05), Советот на
Општина Карпош на Седумдесетиседмата седница, одржана на 26 февруари 2009
година, ја разгледа Информацијата за одржувањето и резултатите од училишните
спортски игри Карпош 2008 година, и донесе

ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Информацијата за одржувањето и резултатите
од училишните спортски игри Карпош 2008 година

1. Советот на Општина Карпош ја усвојува Информацијата за одржувањето и
резултатите од училишните спортски игри Карпош 2008 година.
2. Овој Заклучок ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“

Број 07-637/13
26.02.2009 година
Скопје

ПРЕТСЕДТЕЛ
НА СОВЕТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Роберто Тошевски,с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа
/„Службен весник на РМ“ бр. 5/02/, а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина
Капрош“ бр. 1/06, Градоначалникот на Општината Карпош, донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Заклучок за давање на Мислење

1. Се објавува Заклучокот за давање позитивно Мислење по Предлогот за
донесување на акт за прогласување на споменичката целина „Конаци на Хавзи Паша во
с. Бардовци – Скопје“ за значајно културно наследство, донесен на Седумдесетиседмата
седница на Советот на Општината Карпош, одржана на 26 февруари 2009 година.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Карпош„.

Број 08-680/14
27.02.2009 година
Скопје

в.д. ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Сашо Димиќ,с.р.

Врз ос нова на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр. 2/05) и член 16 од Статутот на Општина Карпош („Службен
гласник на Општина Карпош“ бр. 1/06), а во врска со член 40 од Законот за заштита на
културното наследство („Службен весник на РМ“ бр. 20/04 и 115/07), Советот на
Општина Карпош на Седумдесетиседмата седница, одржана на 26 февруари 2009
година, го разгледа Барањето на Мислење од Управата за заштита на културното
наследство при Министерството за култура и донесе

ЗАКЛУЧОК
за давање на Мислење

1. Советот на Општина Карпош дава позитивно мислење по Предлогот за
донесување на акт за прогласување на споменичката целина „Конаци на Хавзи Паша во
с. Бардовци – Скопје“ за значајно културно наследствo.
2. Овој Заклучок ќе се достави до Министерството за култура – Управа за заштита
на културното наследство и ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“

Број 07-637/14
26.02.2009 година
Скопје

ПРЕТСЕДТЕЛ
НА СОВЕТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Роберто Тошевски,с.р.

