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Скопје, март 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 измена и дополна на
Детален урбанистички план за дел од Карпош 2 „Драмски театар“,
Општина Карпош – Скопје

1. Се објавува Одлуката за донесување на измена и дополна на Детален
урбанистички план за дел од Карпош 2 „Драмски театар“, Општина Карпош –
Скопје, донесена на Седумдесетиосмата седница на Советот на Општината
Карпош, одржана на 16 март 2009 година.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
во „Службен гласник на Општина Карпош„.

Број 08- 867/1
17.03.2009 година
Скопје

в.д. ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Сашо Димиќ

Врз основа на член 26, став 4, алинеја 1 и став 8, од Законот за просторно и
урбанистичко планирање – пречистен текст („Службен весник на РМ“ бр. 24/08), и
член 16 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“
бр. 1/06), Советот на Општина Карпош на Седумдесетиосмата седница, одржана
на 16 март 2009 година, донесе
ОДЛУКА
за донесување на измена и дополна на Детален урбанистички
план за дел од Карпош 2 „Драмски театар“, Општина
Карпош – Скопје
Член 1
Со оваа Одлука се донесува измена и дополна на Детален урбанистички план за
дел од Карпош 2 „Драмски театар“, 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 донесува измена и дополна на Деталниот урбанистички план
за дел од Карпош 2 „Драмски театар“, Општина Карпош – Скопје е со површина
на урбаното подрачје П=11,40 ха.
Овој локалитет е дефиниран со следните граници:
На исток - оди по осовината на улица „Никола Тесла“,
На север - оди по осовината на улиците „Веселин Маслеша“, скршнува на север
по осовина на улица „Шекспирова“, скршнува на запад по осовина на улица
„Руѓер Бошковиќ“ до пресекот со осовината на Булеварот „8-ми Септември“,
На запад - оди по осовината на Бул. „8-ми Септември“, и
На југ - границата оди по осовината на Бул. „Партизански одреди“
Член 3
Подрачјето на опфатот претставува еден урбан блок.
Во рамките на овој локалитет предвидени се намени, согласно со намените во
Генералниот урбанистички план на Град Скопје од 2002 година.
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Во рамките на Планот се предвидени следните класи намени:
А – домување
Б – комерцијални и деловни намени
В – јавни институции
Г5 – трафостаница
Д – забава и рекреација
Максималната висина на објектите / висина до горен венец / се определува од
нивото на тротоар, односно сообраќајницата или пристапна патека и истата
изнесува Н мах.= 35 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 градич
- 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);
- максимална висина на објектот ( до завршниот венец ) од ниво на тротоар,
Сообраќајница или пристапна патека
- паркирање – гаражирање на возилата во рамки на парцелите
Член 4
Деталниот урбанистички план содржи;
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Член 5
Составен дел на оваа Одлука се:
- Текстуален дел,
- Графички прилози,
- Основни параметри за уредување на просторот, и
- Табеларен приказ на урбанистичките параметри.
Член 6
Деталниот урбанистички план се заверува со печат на Советот на Општинаа
Карпош и потпис на Претседателот на Советот на Општината.
Член 7
Советот, во рок од 30 дена од завршувањето на целосната законска постапка за
донесување на Деталниот урбанистички план, ќе обезбеди комплетна
документација за реализација на Планот.
Член 8
Деталниот урбанистички план со сите негови делови се чува во Одделението за
просторно и урбанистичко планирање на Општината.
Член 9
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Карпош“.

Број 07-804/1
16.03.2009 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Роберто Тошевски

6.-

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 утврдување Нацрт на измена и
дополнување на Детален урбанистички план за потег помеѓу
Жданец и Нерези, за дел од Блок „Б“,Општина Карпош-Скопје

1. Се објавува Одлуката за утврдување Нацрт на измена и дополнување на
Детален урбанистички план за потег помеѓу Жданец и Нерези, за дел од Блок
„Б“, Општина Карпош-Скопје, донесена на Седумдесетиосмата седница на
Советот на Општината Карпош, одржана на 16 март 2009 година.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Карпош„.

Број 08- 867/2
17.03.2009 година
Скопје

в.д. ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Сашо Димиќ

7.-

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 22, став 1, член 24, ст. 1 и 2
и член 26, став 4, алинеја 1 од Законот за просторно и урбанистичко планирање
– пречистен текст („Службен весник на РМ“ бр. 24/08) и член 16 од Статутот на
Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр. 1/06/, Советот на
Општина Карпош на Седумдесетиосмата седница, одржана на 16 март 2009
година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување Нацрт на измена и дополнување на Детален
урбанистички план за потег помеѓу Жданец и Нерези
за дел од Блок „Б“, Општина Карпош – Скопје
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува Нацрт на измена и дополнување на Детален
урбанистички план за потег помеѓу Жданец и Нерези за дел од Блок „Б“,
Општина Карпош – Скопје.
Нацртот на измена и дополнување на 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 Нацрт на измена и дополнување на Детален
урбанистички план на потег помеѓу Жданец и Нерези за дел од Блок „Б“,
Општина Карпош – Скопје, е со површина на урбаниот опфат од П=7,50 ха.
Овој локалитет е дефиниран со следните граници:
На исток:
На Југ:
На Запад:
На Север:

- границата оди по новопланираната улица 3
- границата оди по осовината на новопланираната ул. 4 и
зелен појас
- границата оди по осовината на суводолица
- границата оди по јужната обиколница Водно
8.-

Член 3
Опфатот на Нацрт на измена и дополнување на Деталниот урбанистички план
на потег помеѓу Жданец и Нерези за дел од Блок „Б“, Општина Карпош – Скопје
содржи: семејно домување во станбени куќи.
Подрачјето на опфатот претставува плански опфат чии граници се определени
според сообраќајната мрежа.
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 предвиени следните класи намени:
А1
Д2
Г5

- станбено домување во станбени куќи
- заштитно зеленило
- инфраструктура – трафостаници

Максималната висина на објектите изнесуа Н мах.= 7,20 м. (П+1+ПК) и
10,20 м. (П+2).
Со Планот се одредени
-

облик и големина на градежна парцела (м2),
регулацион алинија,
градежна линија која го дефинира просторот во кој може да се гради,
максимална површина за градба во која може да се развие основата на
објекто (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 рамки на парцелите.

Член 4
Нацртот на измена и дополнувње на Деталниот урбанистички план содржи:
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Составен дел на оваа Одлука се:
-

Член 5

Текстуален дел,
Графички прилози,
Основни параметри за уредување на просторот, и
Табеларен приказ на урбанистичките параметри.
11.-

Член 6
Градоначалникот на Општина Карпош ќе организира јавна презентација и јавна
анкета по овој Нацрт на измена и дополнување на Детален урбанистички план
за потег помеѓу Жданец и Нерези, за дел од Блок „Б“, Општина Карпош – Скопје,
со утврдување на времето и местото каде ќе биде изложен планот и
спроведувањето на јавната презентација и јавната анкета.
Член 7
Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Карпош“.

Број 07-804/2
16.03.2009 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Роберто Тошевски

12.-

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 определување на надоместок
за присуство на седници и надоместок на патни и дневни
трошоци на членовите на Советот на Општина Карпош

1. Се објавува Одлуката за определување на надоместок за присуство на
седници и надоместок на патни и дневни трошоци на членовите на Советот на
Општина Карпош, донесена на Седумдесетиосмата седница на Советот на
Општината Карпош, одржана на 16 март 2009 година.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Карпош„.

Број 08- 867/3
17.03.2009 година
Скопје

в.д. ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Сашо Димиќ

13.-

Врз основа на член 36, став 1, точка 1 и член 45 од Законот за локалната
смаоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и врз основа на член 4 од Законот
за изменување на Законот за плати и другите надоместоци на пратениците во
Собранието на РМ и другите избрани и именувани лица во Републиката
(„Службен весник на РМ“ бр. 121/07 и 161/08) и член 3, став 1 и член 16 од
Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр. 1/06)
Советот на Општина Карпош на Седумдесетиосмата седница, одржана на 16
март 2009 година, донесе

ОДЛУКА
за измена на Одлуката за определување на надоместок за
присуство на седници и надоместок на патни и дневни трошоци
на членовите на Советот на Општина Карпош
Член 1
Во Одлуката за определување на надоместок за присуство на седници и
надоместок на патни и дневни трошоци на членовите на Советот на Општина
Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр. 21/07) се врши измена во
членот 3, став 1, бројот „70%“ се заменува со борјот „84%“.
Во членот 3, ставот 2 се брише.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Карпош“.

Број 07-804/3
___.03.2009 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Роберто Тошевски
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