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Скопје, јуни 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 Програма за изменување и дополнување на
Програмата за уредување на градежното земјиште на
подрачјето на Општина Карпош за 2009 година

1. Се објавува Програмата за изменување и дополнување на Програмата
за уредување на градежното земјиште на подрачјето на Општина Карпош за 2009
година, донесена на Четвртата седница на Советот на Општината Карпош,
одржана на 25 јуни 2009 година.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
во „Службен гласник на Општина Карпош„.

Број 08- 2064/1
26.06.2009 година
Скопје

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

1.-

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 и Одлука за изменување и дополнување
на Буџетот на Општина Карпош за 2009 година

1. Се објавува Заклучокот и Одлуката за изменување и дополнување на
Буџетот на Општина Карпош за 2009 година, донесена на Четвртата седница на
Советот на Општината Карпош, одржана на 25 јуни 2009 година.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
во „Службен гласник на Општина Карпош„.

Број 08- 2064/2
26.06.2009 година
КАРПОШ,
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА
Стевчо Јакимовски,с.р.

5.-

Врз основа на член 6 од Законот за Градот Скопје (“Службен весник на
РМ“ бр. 55/04), а во врска со член 36, став 1 точка 2 и член 41, став 2 од Законот
за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ“ бр. 5/02“), како и согласно
член 29 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа
(“Службен весник на РМ“ бр. 61/04; 96/04 и 67/07) и член 16 од Статутот на
Општината Карпош (“Службен гласник на Општина Карпош“ бр. 01/06), Советот
на Општина Карпош на Четвртата седница, одржана на 25.06.2009 година ,
расправајќи по измените и дополнувањата на Буџетот на Општина Карпош за
2009 година, донесе

З А К Л У Ч О К
за усвојување на Одлуката за изменување и дополнување
на Буџетот на Општина Карпош за 2009 година

1. Советот на Општина Карпош ја усвојува Одлуката за изменување и
дополнување на Буџетот на Општина Карпош за 2009 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила
наредниот ден од денот на
објавувањето
во “Службен гласник на Општина Карпош“.
Број 07- 1980/2
25.06.2009 година
Скопје
ПРЕТСЕДАВАЧ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ
Трифун Трифуновски,с.р

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 и Заклучок за определување надоместок на трошоците
за избори на организаторите на изборната кампања од чии листи на кандидати
се избрани кандидати кои добиле мандати за членови на Советот на Општина
Карпош и за Градоначалник на Општината Карпош на локалните избори
одржани во 2009 година

1. Се објавува Одлуката и Заклучокот за определување надоместок на
трошоците за избори на организаторите на изборната кампања од чии листи на
кандидати се избрани кандидати кои добиле мандати за членови на Советот на
Општина Карпош и за Градоначалник на Општината Карпош на локалните избори
одржани во 2009 година, донесена на Четвртата седница на Советот на
Општината Карпош, одржана на 25 јуни 2009 година.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
во „Службен гласник на Општина Карпош„.
Број 08- 2064/3
26.06.2009 година
КАРПОШ,
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА
Стевчо Јакимовски,с.р.

54.-

Врз основа на член 6 од Законот за Градот Скопје /„Службен весник на РМ“
бр. 55/04/, член 86 од Изборниот законик /„Службен весник на РМ“ бр. 40/06 и
136/08/, како и врз основа на член 3 и 16 од Статутот на Општина Карпош
/„Службен гласник на Општина Карпош“ бр. 01/06/, Советот на Општината
Карпош на Четвртата седница, одржана на 25 јуни 2009 година, донесе
ОДЛУКА
за определување надоместок на трошоците за избори на организаторите
на изборната кампања од чии листи на кандидати се избрани кандидати кои
добиле мандати за членови на Советот на Општина Карпош и за
Градоначалник на Општината Карпош на локалните
избори одржани во 2009 година
Член 1
Со оваа Одлука се определува надоместок на трошоците за избори на
организаторите на изборната кампања од чии листи на кандидати се избрани
кандидати кои добиле мандати за членови на Советот на Општината Карпош и а
Градоначалник на Општината Карпош на локалните избори, одржани во 2009
година.
Член 2
На организаторите на изборната кампања од чии листи на кандидати се избрани
кандидати кои добиле мандати за членови на Советот на Општината Карпош и за
Градоначалник на Општината Карпош поднеле финансиски извештај за
изборната кампања им се определува износ на надоместок на трошоците за
избори
- ВМРО-ДПМНЕ – коалиција ................................................
денари

157.965,00

Средствата во износ од 157.965,00 денари да се префрлат на жиро сметка број
210-0417161603-50, ВМРО-ДПМНЕ – Коалиција за изборна кампања – локални
избори 2009 година, Даночен број 4030990338990, Депонент Тутунска банка –
Скопје.
-СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКИ СОЈУЗ НА МАКЕДОНИЈА.......... 384.450,00 денари
Средствата во износ од 384.450,00 денари да се префрлат на жиро сметка број
300000001023192, СДСМ – Скопје, Даночен број 4030991244167, Депонент
Комерцијална банка – Скопје
-ГРУПА ИЗБИРАЧИ РАНКО ПЕТРОВИЌ................................39.840,00 денари

Средсвата во износ од 39.840,00 денари да се префрлат на жиро сметка број
380100737602-170 Ранко Петровиќ за изборна кампања, депонент Прокредит
банка - Скопје
- ВМРО – НАРОДНА ПАРТИЈА...............................................16.545,00 денари
Средствата во износ од 16.545,00 денари да се префрлат на жиро сметка број
200001920009747 за изборна кампања, Даночен број 403000517076, депонент
Стопанска банка – Скопје.
Член 3
Надоместоците на трошоците за изборите од член 2 на оваа Одлука ќе бидат
исплатени од Буџетот на Општината Карпош за 2009 година на жиро сметка на
организаторите на изборната кампања наведени во финансиските извештаи од
истите.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Карпош“.

Број 07-1980/3
25.06.2009 година
Скопје

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

55.-

Врз основа на член 6 од Законот за Градот Скопје (“Службен весник на
РМ“ бр. 55/04), а во врска со член 36, став 1 точка 2 и член 41, став 2 од Законот
за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ“ бр. 5/02“), како и согласно
член 86 од Изборниот законик (“Службен весник на РМ“ бр. 40/06; и 136/08) и
член 16 од Статутот на Општината Карпош (“Службен гласник на Општина
Карпош“ бр. 01/06), Советот на Општина Карпош на Четвртата седница, одржана
на 25.06.2009 година, донесе
З А К Л У Ч О К
1. Советот на Општина Карпош ги усвои финансовите извештаи поднесени
од ВМРО – Коалиција; Социјалдемократскиот сојуз на Македонија; Група
избирачи-Ранко Петровиќ и ВМРО-Народна партија,
како организатори на
изборната кампања за Локалните избори одржани во 2009 година од чии листи на
кандидати се избрани кандидати кои добиле мандат за членови на Советот на
Општина Карпош и за Градоначалник на Општина Карпош.
2. Се усвојува Одлуката за определување надоместок на трошоците за
избор на организаторите на изборната кампања од чии листи на кандидати се
избрани кандидатите кои добиле мандати за членови на Советот на Општина
Карпош и Градоначалник на Општина Карпош на Локалните избори одржани во
2009 година.
3. Овој Заклучок влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето
во “Службен гласник на Општина Карпош“.
Број 07- 1980/3
25.06.2009 година
Скопје
ПРЕТСЕДАВАЧ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ
Трифун Трифуновски ср

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 Програмата
за работа на Советот на Општина Карпош за 2009 година

1. Се објавува Одлуката за дополнување на Програмата за работа на
Советот на Општина Карпош за 2009 година, донесена на Четвртата
седница на Советот на Општината Карпош, одржана на 25 јуни 2009
година.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
во „Службен гласник на Општина Карпош„.

Број 08-2064/4
26.06.2009 година
Скопје

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

Врз основа на член 6 од Законот за Градот Скопје („Службен весник на
РМ” бр. 55/04), а во врска со член 36, став 1, точка 1 и член 62, став 1 од Законот
за локалната самоуправа („Службен весник на РМ” бр. 01/06), Советот на
Општината Карпош на Третата седница одржана на 25 јуни година, донесе

ОДЛУКА

за дополнување на Програмата за работа на
Советот на Општина Карпош за 2009 година
Член 1
Програмата за работа на Советот на Општина Карпош за 2009 година е
донесена на Седумдесетиседмата седница на Советот на Општина Карпош,
одржана на 14 јануари 2009 година („Службен гласник на Општина Карпош” бр.
01/09).
Член 2
Се врши дополнување на Програмата од член 1 на оваа Одлука на начин
што се додаваат шест нови точки:
- 14-а ; - 14.1 – а,
- 18-а ; - 18.1. – а
- 24-а, 24.1-а, кои гласат:
14-а Предлог-Одлука за утврдување на Нацрт-детален урбанистички план
за Влае II, дел II – Општина Карпош- Скопје .
14.1-а – Предлог-Одлука за донесување на детален урбанистички план за
Влае II, дел II-Општина Карпош - Скопје
ПРЕДЛАГАЧ:
Градоначалник на Општина Карпош
ИЗГОТВУВАЧ: Одделение за урбанистичко
планирање и
Одделение за нормативно-правни
работи
Образложение: Донесувањето на овој детален урбанистички план се наметна
од искажаните барања и иницијативи од граѓаните, истекување на законски
пропишаниот плански период, како и заради негово усогласување со Законот за
просторно и урбанистичко планирање.

57.-

-

18–а Предлог Одлука за утврдување на Нацрт Детален урбанистички план
за дел од Карпош III – локалитет 1” – Општина Карпош Скопје.
18.1- а Предлог Одлука за донесување на детален урбанистички план за
дел од Карпош III – локалитет 1”, Општина Карпош - Скопје .

ПРЕДЛАГАЧ: Градоначалник на Општина Карпош
ИЗГОТВУВАЧ: Одделение за урбанистичко
планирање и
Одделение за нормативно-правни
работи
Образложение: Донесувањето на овој детален урбанистички план се наметна
од искажаните барања и иницијативи од граѓаните, како и потребата од
усогласување со одредбите од Законот за просторно и
и урбанистичко
планирање.
-24-а Предлог Одлука за утврдување на Нацрт Детален урбанистички план
за дел од населба “Трнодол” – Општина Карпош Скопје .
-24.1-а Предлог Одлука за донесување на Нацрт Детален урбанистички
план за дел од населба “Трнодол” – Општина Карпош Скопје .
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначалник на Општина Карпош
ИЗГОТВУВАЧ: Одделение за урбанистичко
планирање и
Одделение за нормативно-правни
работи
Образложение: Донесувањето на овој детален урбанистички план се наметна
од искажаните барања и иницијативи од граѓаните, како и потребата од
усогласување со одредбите од Законот за просторно и
и урбанистичко
планирање.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
“Службен гласник на Град Скопје”.
Број о7-1980/4
25.06.2009 год.
Скопје
КАРПОШ

ПРЕТСЕДАВАЧ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНАТА
Трифун Трифуновски,с.

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 Програмтата за изменување и дополнување
на Програмата за дејноста култура 2009 година
1. Се објавува Програмтата за изменување и дополнување на Програмата
за дејноста култура 2009 година, донесена на Четвртата седница на Советот на
Општината Карпош, одржана на 25 јуни 2009 година.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
во „Службен гласник на Општина Карпош„.
Број 08-2064/5
26.06.2009 година
КАРПОШ,
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА
Стевчо Јакимовски,с.р.

Врз основа на член 6 од Законот за Градот Скопје (“Службен весник на РМ”
бр.55/04), а во врска со член 36 став 1 точка 1 и член 62 став 1 од Законот за
локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.05/02), како и согласно член 3
став 1 и член 16 од Статутот на Општина Карпош (“Службен гласник на Општина
Карпош” бр.01/06), Советот на Општина Карпош на Четвртата седница, одржана
на 25 јуни 2009 година, донесе
ПРОГРАМА
за изменување и дополнување на Програмата
за дејноста култура за 2009 година
Член 1
Програмата за дејноста култура за 2009 година е донесена на
Седумдесетичетвртата седница на Советот на Општината Карпош, одржана на
10 декември 2008 година, под број 07-3576/2 од 10.12.2008 година (“Службен
гласник на Општина Карпош” бр.21/08).
Член 2
Во Програмата за дејноста култура за 2009 година се врши изменување и
дополнување, и тоа:
Во табеларниот преглед во точка 3 ,, Културно лето Карпош 2009, во делот
финансиски средства износот 500.000,00 денари се заменува со износот
1.000.000,00 денари.

Културна
манифестација

Место и време
на одржување
•

3. Културно
лето
„ Карпош “
2009

•
•
•
•

•

Кејот на
реката
Вардар
Локалитет
„Скупи“
Библиотека
„Другарче“
Драмски
Театар
Кинотека на
Македонија
ТЦ „ Карпош
3“

Јули
–
Август
2009 година

Организатор
Покровител

Резултат

•
•
•
Општина
Карпош

•
•

Учество на писатели за
деца и возрасни
Учество на драмски
уметници
Учество на познати
уметници од областа
на музиката
Учество на децата од
основните училишта и
градинки
Културна традиција на
децата, младите и
граѓаните

Финансиски
средства

1.000.000,оо
денари

Во делот- I Организирање на културни манифестации, по точка 3 се додава
нова точка 4која гласи:
“Карпошова слава”
♣ Мотото на славата е: “Да се вратат старите игри на децата – стоп за
компјутерите, напред за спортовите, издигнување на духот на малското
дружење, исполнето со староградска изворна македонска музика”.
♣ Славата има хуманитарен карактер во однос на собирање на облека и
обувки од граѓаните и училиштето “Христијан Тодоровски Карпош”, како и
парични средства наменети за соодветни критични детски случаеви при
Црвениот крст.

Културна
манифестација

4. „Карпошова
слава“

Место и време
на одржување

Организатор
Покровител

М.З. Карпош 1-во
дворот на
ОУ„Х.Т.Карпош“

Граѓани од М.З
Карпош 1 и
Црвен Крст

Мај 2009 година

Општина
Карпош

Резултат

•
•
•
•
•
•
•

Настап на хорот на
ОУ„Х.Т.Карпош“
Свечен
говор
на
ораторот
Зоран
Јорданов (Алијас Јоле)
Учество на народни
звезди
Учествување на
хумористи
Изведба на маалски
химни-Бадев Димитар
Голем огномет
Маалски игри: влечење
јаже, џемиџии, долга
магарица и др.

Наредните точки во табеларниот преглед 4,5 и 6 стануваата 5,6 и 7.

Финансиски
средства

150.000,оо
денари

Член 3
Ова изменување и дополнување на Програмата за дејноста култура за 2009
година, влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во Службен
гласник на Општина Карпош.
Број 07-1980/5
25 јуни 2009 година
Скопје

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

60.-

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 Програмтата за изменување и дополнување
на Програмата за дејноста спорт 2009 година
1. Се објавува Програмтата за изменување и дополнување на Програмата
за дејноста спорт 2009 година, донесена на Четвртата седница на Советот на
Општината Карпош, одржана на 25 јуни 2009 година.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
во „Службен гласник на Општина Карпош„.

Број 08-2064/6
26.06.2009 година
Скопје

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

Врз основа на член 6 од Законот за Градот Скопје (“Службен весник на РМ”
бр.55/04), а во врска со член 36 став 1 точка 1 и член 62 став 1 од Законот за
локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.05/02), како и согласно член 3
став 1 и член 16 од Статутот на Општина Карпош (“Службен гласник на Општина
Карпош” бр.01/06), Советот на Општина Карпош на Четвртата седница, одржана
25 јуни , донесе
ПРОГРАМА
за изменување и дополнување на Програмата за дејноста
спорт за 2009 година
Член 1
Програмата за дејноста спорт за 2009 година донесена на Седумдесетичетвртата
седница на Советот на Општината Карпош, одржана на 10 декември 2008
година, под број 07-3576/3 од 10.12.2008 година (“Службен гласник на Општина
Карпош” бр.21/08).
Член 2
Се врши изменување и дополнување на Програмата за дејноста спорт за 2009
година делот II Спортски активности под покровителство на Општина
Карпош по точката 3 се додаваат две точки 4 и 5 кои гласат:
4. Open fun football schools – летни фудбалски школи.
Целта на овој проект е “Толеранција” поврзување на децата и луѓето од различно
етничко потекло, на повторно ниво на дијалог.
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Проектот ќе опфати околу 200 ученика од неколку основни училишта од
подрачјето на Општината Карпош.
Со оваа школа на децата ќе им се овозможи едно богато и вредно искуство
во играта со топка, ќе се промовира играта, ќе се пронаоѓат нови играчи и ќе се
развива животниот талент.
Активност

4. Open fun
football
schools

Време и Организаторместо
покровител
Август 2009
година
ССРА-ОФФС
(5 дена)
Фудбалско
игралиште
ЛокомотиваКарпош 3

Општина
Карпош

Очекуван резултат

Ресурси
♣

•

Учество на 200
ученици на возраст
од 6-10 годишна
возраст од
основните училишта
на подрачјето од
Општина Карпош

♣

♣
♣
♣

♣

Трошоци
сектор за
дејности од
јавен интерес
сектор за
поддршка на
градоначалнико
т
фудбалски
топки
маици и
капчиња
пластични
чуневи, хокеј
сетови,мрежи за
топки, холахопи,
јажиња за
скокање
сендвичи и
сокови

99.000,00 ден.
За реализација на горенаведената летна фудбалска школа ќе следи
потпишување на Договор за взаемна соработка на ОФФС и Општина Карпош.
5. Подрршка и афирмација на млади и талентирани спортисти
Целта на оваа точка е поддрпшка на Дејан Петровски – пливач кој настапува во
ПК “Акватик” – Скопје, член на кадетска репрезентација на Македонија и државен
првак во сите дисциплини во граден стил, да му се доделат средства за учество
на Европско првенство на младежи, кој ќе се одржи во Финска во јули 2009
година и за учество во кадетската пливачка репрезентација на митингот на 8-те
земји од Централната Европа во декември 2009 година.

Активност

Време и
место

Организаторпокровител

Очекуван резултат

5.Подрршка Јули 2009
година ПК„Акватик“Скопје
и
Финска
афирмација
на млади и
Декември
талентирани
Општина
2009
спортисти
Карпош
година

•

•

Афирмација на
пливачки
дисциплини
натпреварувачка
атмосфера
дружење ,забава

Ресурси
Трошоци
♣ сектор за
дејности од
јавен интерес
♣ сектор за
поддршка на
градоначалнико
т

15.000,00

ден
6. Поддршка и вклучување на спортисти поединци и спортски клубови
во традиционални, хуманитарни, меморијални турнири и други
спортски активности

Во делот II - Спортски активности под покровителство на Општина
Карпош, се додава нова точка бр.6 која гласи: „Поддршка и вклучување на
спортисти поединци и спортски клубови во традиционални, хуманитарни,
меморијални турнири и други спортски активности“.
Целта на оваа точка е афирмација на млади и талентирани поединци од
областа на спортот и спортските клубови.
Активност

Време и
место

Континуирано
6. Поддршка и
вклучување на спортисти преку цела
година
поединци и спортски
клубови во
традиционални,
хуманитарни,меморијални

Организаторпокровител

Општина
Карпош

Очекуван
резултат
Афирмација на
млади и
талентирани
поединци и
клубови
натпреварувачка
атмосфера

Ресурси
Трошоци
♣ сектор за
дејности од
јавен интерес
♣ сектор за
поддршка на
градоначалн
икот
600.000,00 ден

Точката 4 од делот II. Спортски активности под покровителство на Општина
Карпош на оваа програма станува точка 7.

Член 3
Ова изменување и дополнување на Програмата за дејноста спорт за 2009 година,
влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на
Општина Карпош.

Број 07-1980/6
25 јуни 2009 година
КАРПОШ
Скопје

ПРЕТСЕДАВАЧ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА
Трифун Трифуновски,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 формирање на Организационен
одбор за одржување на манифестацијата Културно летоКарпош 2009 година
1. Се објавува Одлука за формирање на Организационен одбор за
одржување на манифестацијата Културно лето-Карпош 2009 година, донесена на
Четвртата седница на Советот на Општината Карпош, одржана на 25 јуни 2009
година.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
во „Службен гласник на Општина Карпош„.

Број 08-2064/7
26.06.2009 година
Скопје

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

Врз основа на член 15, став 1, точка 5, алинеа 3 и член 6 од Законот за
Градот Скопје (“Службен весник на РМ” бр. 55/04), како и член 36, став 1, точка 15
и член 62, став 1 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ”
бр. 5/02), а во врска со член 3 и член 7 од Законот за културата (“Службен весник
на РМ” бр. 31/98; 49/03; 66/03 – пречистен текст, 82/05 и 24/07), согласно
Програмата за дејноста култура за 2009 година (“Службен гласник на Општина
Карпош” бр. 21/08) и член 3 став 1 од Статутот на Општина Карпош (“Службен
гласник на Општина Карпош” бр. 01/06), Советот на Општина Карпош на
Четвртата седница, одржана на 25 јуни 2009 година, донесе
О Д Л У К А
за формирање на Организационен одбор за
одржување на манифестацијата
КУЛТУРНО ЛЕТО –КАРПОШ 2009
Член 1
Општина Карпош согласно својата Програма за дејноста култура за 2009
година, усвоена од страна на Советот на Општината се јавува како организатор
и покровител на манифестацијата Културно Лето-Карпош 2009, која ќе се одржи
на подрачјето на Општина Карпош во летниот период од месец јули –август 2009
година.
Член 2
Општината Карпош манифестацијата Културно Лето – Карпош 2009 ја
остварува како манифестација од локален интерес на Општината и истата е со
непрофитна цел.
Член 3
Манифестацијата Културно Лето – Карпош 2009 , согласно Законот за
култура има карактер од јавен интерес и локално значење за граѓаните во
единицата на локалната самоуправа.
Член 4
Заради успешно и целосно организирање и реализирање на предметната
манифестација, согласно нејзината програмска осмисленост со Програмата за
дејноста култура за 2009 година, се формира Организационен одбор на
манифестацијата.
Член 5
Организациониот одбор има задача целосно да ги организира и реализира
сите предвидени програмски активности, со цел за нејзина успешна реализација,
со што се остварува локалниот интерес во културата на граѓаните на единицата
на локалната самоуправа, кој воедно претставува и јавен интерес.
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Член 6
Организациониот одбор предвиден во член 4 од оваа Одлука се состои од
Претседател и 8 членови и тоа:
Претседател на Организациониот одбор:
Стевчо Јакимовски – Градоначалник на Општина Карпош
Членови на Организациониот одбор:
- Марјан Ивановски –Раководител
на Секторот за поддршка на
Градоначалникот
- Пеце Мирчевски – Помошник раководител на Секторот за дејности од
јавен интерес;
- Мирјана Поповска - Раководител на Одделението за образование;
- Горан Михајлов
- Член на Советот на Општина Карпош;
- Анка Спасовска - Член на Советот на Општина Карпош;
- Билјана Костова - Член на Советот на Општина Карпош;
- Ранко Петровиќ - Член на Советот на Општина Карпош, и
- Душан Велковски - Член на Советот на Општина Карпош
Член 7
Во организирањето на манифестацијата Културно Лето – Карпош 2009 ,
Организациониот одбор може да формира работни групи од редот на своите
членови
кои ќе бидат во функција
за поуспешна реализација на
манифестацијата.
Член 8
Средствата за организација и реализација на манифестацијата Културно
Лето- Карпош 2009 ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Карпош за 2009
година, како и од донации, во висина на утврдените средства со Програмата за
дејноста култура за 2009 година.
Член 9
Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во
Службен гласник на Општина Карпош.
Број 07-1980/7
25 јуни 2009 год.
Скопје

ПРЕТСЕДАВАЧ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Трифун Трифуновски,с.р.
65.-

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 доделување на еднократна
парична помош
1. Се објавува Одлуката за доделување на еднократна парична помош на
Данило Цветковски,, донесена на Четвртата седница на Советот на Општината
Карпош, одржана на 25 јуни 2009 година.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
во „Службен гласник на Општина Карпош„.

Број 08-2064/9
26.06.2009 година
Скопје

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

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 и член 62 од Законот за локалната
самоуправа /„Службен весник на РМ“ бр. 5/02/ и член 16 од Статутот на Општина
Карпош /„Службен гласник на Општина Карпош“ бр. 01/06/, Советот на Општина
Карпош, на Третата седница, одржана на 25 јуни 2009 година, донесе

ОДЛУКА
за доделување на еднократна парична помош
Член 1
Со оваа Одлука Советот на Општина Карпош доделува еднократна
парична помош во износ од 100.000,00 денари на семејството на Данило
Цветковски, со стан на ул. „Софиска“ бр. 20 – Скопје, чија куќа е оштетена поради
настаната природна непогода / гром /.
Член 2
Одобрените средства од член 1 на оваа Одлука ќе се издвојат од Буџетот
на Општина Карпош за 2009 година.
Член 3
Одлуката ќе ја спроведе Градоначаликот и Секторот за финансии на
Општина Карпош.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во
/„Службен гласник на Општина Карпош“/.

Број 07-2064/9
25.06..2009 година
Скопје

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