02 октомври 2009

“Службен Гласник на Општина Карпош”

број 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 /“ Службен гласник на Општина Карпош“
бр. 1/06/, Градоначалникот на Општината Карпош, донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлука за утврдување на Нацрт-Детален
урбанистички план за станбени единици Карпош 1 и 2 дел од
УЗ Карпош 1 дел / север – југ /, Општина Карпош - Скопје

1. Се објавува Одлуката за утврдување на Нацрт-Детален
урбанистички план за станбени единици Карпош 1 и 2 дел од УЗ Карпош 1
дел / север – југ /, Општина Карпош - Скопје, донесена на Седмата седница
на Советот на Општината Карпош, одржана на 01 октомври 2009 година.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се
објави во „Службен гласник на Општина Карпош„.

Број 08- 3600/1
02.10.2009 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски,с.р.
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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, алинеа 3 од Законот за просторно и
урбанистичко планирање /”Службен весник на РМ” бр. 51/05 и 137/07/,
член 35 од Законот за изменување и дополнување на Законот за просторно
и урбанистичко планирање (“Службен весник на РМ” бр. 91/09), и член 16
од Статутот на Општина Карпош (“Службен гласник на Општина Карпош”
бр. 1/06), Советот на Општината Карпош на Седмата седница, одржана
на 01 октомври 2009 година, донесе

ОДЛУКА

за утврдување на Нацрт-Детален урбанистички план
за станбените единици “Карпош 1 и 2” дел од УЗ
“Карпош 1” – дел (север и југ), Општина Карпош - Скопје
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува Нацрт-Детален урбанистички план за
станбените единици “Карпош 1 и 2” дел од УЗ “Карпош 1” – дел (север и југ),
Општина Карпош - Скопје.
Нацрт - 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-Деталниот урбанистички план за
станбените единици “Карпош 1 и 2” дел од УЗ “Карпош 1” – дел (север и југ),
Општина Карпош - Скопје, е со површина на урбаниот опфат од П = 5,15
ха.
Овој локалитет е дефиниран со следните граници:
На Север: - границата ја следи осовината на ул. “Орце Николов”;
На Исток: - границата ја следи осовината на ул. “Франклин Рузвелт”;
На Југ:
- границата ја следи планираниот паркинг простор по ДУП за
дел
од У.З “Карпош 1” – јужен дел, дел
од локалитет Б,
продолжува на север по осовината на ул. “Гиго Михајловски” и
по осовина на ул. “Даскал Камче”, и од
На Запад : - границата ја следи осовината на ул. “Иван Аговски”,
продолжува на исток по осовината на ул. “Руѓер Бошковиќ”,
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источните огради на КП 2154 и КП 2157 до осовината на ул.
“Орце Николов”.
Член 3
Опфатот на Нацрт - Деталниот урбанистички план за станбените
единици “Карпош 1 и 2” дел од УЗ “Карпош 1” – дел (север и југ), Општина
Карпош - Скопје , содржи семејно домување во станбени куќи и во
заеднички станбени објекти.
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 предвидени следните класи намени:
А1
А2
Б2
Д1
Е

-

домување во станбени куќи
домување во станбени згради
големи трговски единици
зеленило со детско игралиште (ДИ)
инфраструктура
Е2-ТС – комунална супраструктуратрансформаторски станици
Е2 – П – комунална супраструктура- паркиралиште
во нивоа

Максималната висина на објектите изнесува Н мах. = 17,70 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,
Член 4
Нацрт-Деталниот урбанистички план содржи:

3

02 октомври 2009

“Службен Гласник на Општина Карпош”

број 12

СОДРЖИНА
А. Текстуален дел: ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА
1. ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА
1.1. Географско одредување на подрачјето на плански опфат со граници и
површина
1.2. Историјат на планирање и уредување на подрачјето на планскиот опфат и
неговата околина
2.ПРИРОДНИ ЧИНИТЕЛИ И СОЗДАДЕНИ ВРЕДНОСТИ
2.1. Природни карактеристики
2.2. Создадени вредности
3. ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА НА ИЗГРАДЕНИОТ ГРАДЕЖЕН ФОНД И ВКУПНА
СУПРАСТРУКТУРА
3.1. Реализација и намена на просторот
3.2. Домување
3.3. Станбен фонд и население
3.4. Градежен фонд
3.5. Процент на изграденост и коефициент на искористеност
3.6. Преглед на карактеристични податоци во однос на домувањето
3.7. Комерцијални и деловни намени
3.8. Мешовита зона
3.9. Инфраструктурни објекти
3.10. Зеленило
4. БИЛАНСНИ ПОКАЗАТЕЛИ
5. ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА И СНИМАЊЕ НА ИЗГРАДЕНАТА КОМУНАЛНА
ИНФРАСТРУКТУРА
5.1. Сообраќај
5.2. Хидротехничка инфраструктура
5.3. Електро-енергетска инфраструктура
5.4. Телефонска мрежа
5.5. Топловодна мрежа
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6. АНАЛИЗА И МОЖНОСТИ ЗА ПРОСТОРЕН РАЗВОЈ
6.1. Заклучоци од аналитичко-истражувачкиот дел
6.2. Можности за просторен развој
7. ИЗВОД ОД ГУП НА ГРАД СКОПЈЕ
Б. Нумерички дел: ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА
1.

НУМЕРИЧКИ приказ на постојна состојба

1.1. Пописни листи
1.2. Рекапитулар на површини по намена на земјиште
1.3. Јавни функции
В. Графички дел: ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА
1. ИЗВОД ОД ГУП НА ГРАД СКОПЈЕ
2. ИЗВОД ОД ДУП
3. АЖУРИРАНА ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА
4. ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА И СНИМКА НА
БЕСПРАВНО ИЗГРАДЕНИ ГРАДБИ И НИВНО
ОБЕЛЕЖУВАЊЕ ВО АЖУРИРАНА
ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА
5. ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА НА ИЗГРАДЕНИОТ
ГРАДЕЖЕН ФОНД
Парцелација, нумерација, градежен фонд
и намена на земјиштето
6. ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА НА ИЗГРАДЕНАТА
КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА

М=1:5000
М=1:1000
М=1:1000

М=1:1000
М=1:1000

М=1:1000

А. Текстуален дел: ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
1. ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН
1.1. Географска местоположба на планскиот опфат
1.2. Граница и површина на планскиот опфат
1.3. Цели и задачи на планот
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2. ИЗВОД ОД ГУП НА ГРАД СКОПЈЕ
ПЛАНСКА ПРОГРАМА
3. ПЛАНСКИ КОНЦЕПТ
3.1. Поделба и обележување на урбани делови
3.2. Парцелација и регулација
3.3. Намена на земјиштето и градбите
3.4. Сообраќај
3.5. Хидротехничка инфраструктура
3.6. Електро-енергетска инфраструктура
3.7. Телефонска мрежа
3.8. Топловодна мрежа
4. ЕКОНОМСКО ОБРАЗЛОЖЕНИЕ
5. УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДБА, РАЗВОЈ И КОРИСТЕЊЕ
НА ЗЕМЈИШТЕТО И ГРАДБИТЕ
6. МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА
Б. Нумерички дел: ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
1. НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ
1.1. Нумерички показатели по урбани делови
1.2. Преглед на површини по урбани делови / намена на земјиште /
1.3. Јавни функции
1.4. Билансни показатели
1.5. Споредбени билансни показатели
В. Графички дел: ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
1. ПЛАН НА НАМЕНА НА ЗЕМЈИШТЕТО И ГРАДБИТЕ
РЕГУЛАЦИОНЕН ПЛАН
ПЛАН НА ПОВРШИНИ ЗА ГРАДЕЊЕ И
ПЛАН НА ЗЕЛЕНИЛО

М=1:1000

2. СООБРАЌАЕН И НИВЕЛАЦИСКИ ПЛАН

М=1:1000

2.1. Сообраќаен план – Подземно ниво

М=1:1000

3. ИНФРАСТРУКТУЕН ПЛАН

М=1:1000

6

02 октомври 2009

“Службен Гласник на Општина Карпош”

број 12

Член 5
Составен дел на оваа Одлука се:
- Текстуален дел;
- Графички прилози;
- Основни парамтери за уредување на просторот, и
- Табеларен приказ на урбанистичките параметри.
Член 6
Градоначалникот на Општина Карпош ќе организира јавна
презентација и јавна анкета по овој Нацрт-Детален урбанистички план за
станбените единици “Карпош 1 и 2” дел од УЗ “Карпош 1” – дел (север и југ),
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
објавување во “Службен гласник на Општина Карпош”.

Број 07-3500/1
01.10.2009 година
Скопје

од денот на

ПРЕТСЕДАВАЧ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНАТА КАРПОШ,
Трифун Трифуновски,с.р.
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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 /“ Службен гласник на Општина Карпош“
бр. 1/06/, Градоначалникот на Општината Карпош, донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлука за утврдување на Нацрт-Детален
урбанистички план залокалитет Карпош 2, помеѓу ул. „Бледски
договор“, Бул. „Илинден“, Бул. „8-ми Септември“ и Бул.
„Партизански одреди„, Општина Карпош – Скопје

1. Се објавува Одлуката за утврдување на Нацрт-Детален
урбанистички план залокалитет Карпош 2, помеѓу ул. „Бледски договор“,
Бул. „Илинден“, Бул. „8-ми Септември“ и Бул. „Партизански одреди„,
Општина Карпош – Скопје, донесена на Седмата седница на Советот на
Општината Карпош, одржана на 01 октомври 2009 година.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се
објави во „Службен гласник на Општина Карпош„.

Број 08- 3600/2
02.10.2009 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски,с.р.
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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, 137/07 И 91/09/) и член 16 од Статутот на Општина Карпош
(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр. 1/06/, Советот на Општина
Карпош на Седмата седница, одржана на 01 октомври 2009 година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување на Нацрт Детален урбанистички план за локалитет
Карпош 2 помеѓу ул. „Бледски Договор“, Бул. „Илинден“,
Бул. „8-ми Септември“ и Бул. „Партизански одреди“,
Општина Карпош – Скопје
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува Нацрт - Детален урбанистички план за
локалитет Карпош 2 помеѓу ул. „Бледски Договор“, Бул. „Илинден“, Бул.
„8-ми Септември“ и Бул. „Партизански одреди“, 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 Детален урбанистички план за локалитет
Карпош 2 помеѓу ул. „Бледски Договор“, Бул. „Илинден“, Бул. „8-ми
Септември“ и Бул. „Партизански одреди“,површина на урбаниот опфат од
П=15,85 ха.
Овој локалитет е дефиниран со следните граници:
На Исток:

оска на булевар „8-ми Септември“
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На југ
: оска на Бул. „Партизански одреди“
На Запад: оска на Бул. „Бледски Договор“
На Север: оска на Бул. „Илинден“
Член 3
Опфатот на Нацрт - Деталниот урбанистички план за локалитет Карпош
2 помеѓу ул. „Бледски Договор“, Бул. „Илинден“,Бул. „8-ми Септември“ и
Бул. „Партизански одреди“,Општина Карпош – Скопје, содржи: домување
во станбени куќи, домување во станбени згради, мали комерцијални и
деловни дејности.
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:
А2

-семејно домување во станбени згради со можност од алтернативна
класа на намена Б1 мали комерцијални и деловни дејности и Б4
деловни дејности
-здравствени институции
-комунална супраструктура – бензиска пумпна станица и Б1 мали
комерцијални и деловни дејности
- заштитно зеленило

В2
Е2
Д2

Максималната висина на новопланираните објекти изнесува Н мах.= 18,20
м / П+4/.
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.
Член 4
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Деталниот урбанистички план содржи:

С О Д Р Ж И Н А
I. ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА
А. ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ:
1. ВОВЕД
2. ГЕОРГРАФСКО И ГЕОДЕТСКО ОДРЕДУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ
ОПФАТ
3. ИСТОРИЈА НА ПЛАНИРАЊЕТО И УРЕДУВАЊЕТО НА
ПЛАНСКИОТ ОПФАТ
4. ПОДАТОЦИ ЗА ПРИРОДНИТЕ ЧИНИТЕЛИ
5. ПОДАТОЦИ ЗА СОЗДАДЕНИТЕ ВРЕДНОСТИ
Анализа на состојбата на просторот и намена на површините и градбите
Демогафски карактеристики
6. ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА И СНИМАЊЕ НА ИЗГРАДЕНИОТ ГРАДЕЖЕН
ФОНД
Градежен фонд
Јавни институции - здравство
Инфраструктура - Комунална супструктура
Зеленило и рекреација
7. ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА И СНИМАЊЕ НА ИЗГРАДЕНА КОМУНАЛНА
ИНФРАСТРУКТУРА
Постојна улична мрежа
Хидротехничка инфраструктура
Електроенергетика
Телефонска мрежа
8. ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА И СНИМАЊЕ НА БЕСПРАВНО ИЗГРАДЕНИ
ГРАДБИ
9. АНАЛИЗА НА ПОСТОЈНИ ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТИ, СТЕПЕН НА
РЕАЛИЗАЦИЈА
10. АНАЛИЗА НА МОЖНОСТИТЕ ЗА ПРОСТОРЕН РАЗВОЈ
11. ИЗВОД ОД ПЛАН ОД ПОВИСОКО НИВО ИЗВОД ОД ГУП НА ГРАД
СКОПЈЕ
12. НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ
13. ПОПИСНИ ЛИСТИ
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Б. ГРАФИЧКИ ДЕЛ
1.1. Извод од ГУП на Град Скопје 2002-2020 год.
Синтезен приказ ............................................................
1.2. Извод од ГУП на Град Скопје 2002-2020 год.
Планирана сообраќајна мрежа ....................................
1.3. Извод од ГУП на Град Скопје 2002-2020 год.
Решение за основни водови од инфраструктура .........
2. Извод од постојна урбанистичка документација ...........
3. Ажурирана геодетска подлога ........................................
4. Инвентаризација и снимка на бесправно изградените
градби ..............................................................................
5. Инвентаризација и снимање на изградениот
градежен фонд....................................................................
6. Инвентаризација и снимање на изградената комунална
инфраструктура .................................................................

1:5000
1:5000
1:5000
1:1000
1:1000
1:1000
1:1000
1:1000

II. ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
А. ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ
1. ВОВЕД
2. ВИД НА ПЛАНОТ, НАЗИВ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ПЛАНСКИОТ
ОПФАТ И ПЛАНСКИ ПЕРИОД
3. ГЕОГРАФСКА И ГЕОДЕТСКА МЕСТОПОЛОЖБА НА ПЛАНСКИОТ
ОПФАТ
4. ИЗВОД ОД ПЛАН ОД ПОВИСОКО НИВО
ИЗВОД ОД ГУП НА ГРАД СКОПЈА
5. ПЛАНСКА ПРОГРАМА
6. ОПИС И ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПЛАНСКИОТ КОНЦЕПТ ЗА
ПРОСТОРЕН РАЗВОЈ
7. ОПИС И ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПЛАНСКИТЕ РЕШЕНИЈА ЗА
ИЗГРАДБА НА НАМЕНСКАТА УПОТРЕБА НА ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ПАРЦЕЛИРАНО ЗА ИЗГРАДБА
Поделба и обележување на единиците на градежното земјиште
Класа на намени на површини и градби
7.2.1 Домување
7.2.2 Комерцијални и деловни намени
7.2.3 Јавни институции
7.2.3.1 Здравствени институции
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7.2.4 Комунална супраструктура
7.2.5 Заштитно зеленило

8. ОПИС И ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПЛАНСКИТЕ РЕШЕНИЈА ЗА
ИЗГРАДБА НА СООБРАЌАЈНА И КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА
Сообраќајна инфраструктура
8.1.1 Сообраќај
8.1.2. Нивелациски план
8.2. Комунална инфраструктура
8.2.1 Хидротехничка инфраструктура
8.2.2. Електроенергетика
8.2.3 Телефонска мрежа
9. НУМЕРИЧКИ ДЕЛ
9.1. Нумерички показатели
9.1.1 Нумерички показатели по намена
9.1.2 Нумерички показатели по блок и градежни парцели
9.2. Билансни показатели
10. ЕКОНОМСКО ОБРАЗЛОЖЕНИЕ ЗА НАЧИНОТ, ОБЕМОТ И
ДИНАМИКАТА НА ФИНАНСИРАЊЕ НА РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА
ПЛАНСКИТЕ РЕШЕНИЈА
11. МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА
11.1 Мерки и средства за заштита и санација на животната средина
11.2. Мерки за заштита од пожар на објектите
11.3 Мерки за заштита од воени разурнувања
11.4. Заштита од природни непогоди
12. УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДБА
12.1. Општи услови за изградба
12.2 Посебни услови за изградба
Б. ГРАФИЧКИ ДЕЛ
1. План на намена на земјиштето и градбите
Регулационен план
План на површини за градење .........................................

1:1000

2. Сообраќаен план
Нивелациски план .............................................................

1:1000

2.1 Подземно паркирање .......................................................

1:1000

3. Инфраструктурен план ......................................................

1:1000

4. Синтезен план ...................................................................

1:1000
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Составен дел на оваа Одлука се:
-

број 12

Член 5

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

Член 6
Градоначалникот на Општина Карпош ќе организира јавна презентација и
јавна анкета по овој Нацрт Детален урбанистички план за
локалитет
Карпош 2 помеѓу ул. „Бледски Договор“, Бул. „Илинден“, Бул. „8-ми
Септември“ и Бул. „Партизански одреди“, 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 07-3500/2
02.10.2009 година
Скопје

ПРЕТСЕДАВАЧ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Трифун Трифуновски,с.р.
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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 /“ Службен гласник на Општина Карпош“
бр. 1/06/, Градоначалникот на Општината Карпош, донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлука за финансиска поддршка на лица
ангажирани во работи од јавен интерес за Општината

1. Се објавува Одлуката за
финансиска поддршка на лица
ангажирани во работи од јавен интерес за Општината, донесена на
Седмата седница на Советот на Општината Карпош, одржана на 01
октомври 2009 година.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се
објави во „Службен гласник на Општина Карпош„.

Број 08- 3600/3
02.10.2009 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски,с.р.
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Врз основа на член 15, став 1, точка 4, алинеа 2 и 7 и 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 8 и член 62, став 3, од Законот за локалната самоуправа
(“Службен весник на РМ“ бр. 05/02) и согласно член 2, член 3 и член 9 од
Законот за јавна чистота (“Службен весник на РМ“ бр. 111/08), како и член 3,
став 1 од Статутот на Општина Карпош (“Службен гласник на Општина
Карпош“ бр. 1/06), Советот на Општината на Седмата седница, одржана на
01 октомври 2009 година, донесе

О Д Л У К А
за финансиска поддршка на лица ангажирани во
работи од јавен интерес за Општината

Член 1
Се одлучува да се даде дополнителна финансиска поддршка на
ангажираните лица, вработени во јавни работи на подрачјето на Општина
Карпош, по одобрениот проект “Одржување и заштита на животната
средина и природата“ на Општина Карпош, врз основа на Оперативниот
план за активни програми и мерки за вработување за 2009 година,
предвидени во Програмата за работа на Владата на Р. Македонија 20082012 година, која се спроведува преку Агенцијата за вработување на
Р.Македонија и Единиците на локалната самоуправа.
Член 2
Финансиската поддршка на невработените лица вклучени во јавни
работи, за реализација на погоре наведениот проект, кој се спроведува во
Општина Карпош, се однесува за 120 (стоидваесет) невработени лица со
нето месечен износ од по 1.700,00 денари по ангажирано лице, или во
вкупен износ од 204.000,00 денари месечно.
Член 3
Ангажирањето на невработените лица кои ќе бидат вклучени во
јавните работи за реализација на предметниот проект се однесува за
период во траење од 5 (пет) месеци, сметано од 01.08.2009 година
заклучно со 31.12.2009 година.
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Член 4
Административно-техничките работи потребни за реализација на
овој проект ќе ги спроведе стручната служба на Општина Карпош, а
Градоначалникот на Општината Карпош, како организатор на јавните
работи се обврзува да склучи Договор за ангажирање на невработени лица
со Агенцијата за вработување на РМ -Центар за вработување - Скопје.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен
гласник на Општина Карпош“ .

Број 07-3500/3
01.102009 год.
Скопје

ПРЕТСЕДАВАЧ
НА СОВЕТ НА ОПШТИНА КАРПОШ
Трифун Трифуновски,с.р.
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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 /“ Службен гласник на Општина Карпош“
бр. 1/06/, Градоначалникот на Општината Карпош, донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлука за формирање на Партиципативно
тело од областа на урбанизмот на Општина Карпош

1. Се објавува Одлуката за формирање на Партиципативно тело од
областа на урбанизмот на Општина Карпош, донесена на Седмата седница
на Советот на Општината Карпош, одржана на 01 октомври 2009 година.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се
објави во „Службен гласник на Општина Карпош„.

Број 08- 3600/4
02.10.2009 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски,с.р.
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Врз основа на член 17 од Законот за просторно и урбанистичко
планирање /„Службен весник на РМ„ бр. 51/05, 137/07 и 91/09/ и чл. 16,35/
и член 16,35 и 36 од Статутот на Општина Карпош /„Службен гласник на
Општина Карпош“ бр. 01/06/, Советот на Општината Карпош на Седмата
седница, одржана на 01 октомври 2009 година, донесе
ОДЛУКА
за формирање на Партиципативно тело од областа
на урбанизмот на Општина Карпош
Член 1
Со оваа Одлука Советот на Општина Карпош формира Партиципативно
тело од областа на урбанизмот како посебно тело на Општината Карпош
/во понатамошниот текст – Партиципативно тело / и врши избор на членови
на оа тело.
Член 2
Партиципативното тело се формира заради пренесување на ставовите и
мислењата на граѓаните и правните лица во процесот на урб анистичкото
планирање, како и заради следење на состојбите и давање иницијативи,
насоки и сугестии во процесот на планирање, и изготвување плански
решенија за Општината.
Член 3
Партиципативното тело се состои од 10 членови.
За членови на Партиципативното тело се избираат:
- од редот на членовите на Советот на Општина Карпош
Роберто Тошевски
Рано Петровиќ
Александар Паталовски
- по предлог на облиците на месната самоуправа
Андреј Спасов
Александар Ивановски
Љубе Чаловски
- по предлог на здруженија на граѓани
Драгољуб Доневски
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- по предлог на стручни лица од областа на урбанизмот
Проф.Д-р Владо Коробар
- од општинската администрација на Општина Карпош
Еелеонора Стојановска
Антица Сашек
Член 4
Партиципативното тело од редот на своите членови избира претседател
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Карпош“.

Број 07-3500/4
01.102009 год.
Скопје

ПРЕТСЕДАВАЧ
НА СОВЕТ НА ОПШТИНА КАРПОШ
Трифун Трифуновски,с.р.
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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 /“ Службен гласник на Општина Карпош“
бр. 1/06/, Градоначалникот на Општината Карпош, донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлука 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 на
Општина Крпош

1. Се објавува 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, на
Општина Карпош, донесена на Седмата седница на Советот на Општината
Карпош, одржана на 01 октомври 2009 година.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се
објави во „Службен гласник на Општина Карпош„.

Број 08- 3600/5
02.10.2009 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски,с.р.
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Врз основа на член 6 од Законот за Градот Скопје (“Службен весник
на РМ” бр. 55/04) и член 32, став 2 и 3; член 36, став 1, т. 15 и член 62 од
Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 5/02), а во
врска со член 16; член 17 и член 44 став 3 и 4 од Законот за еднакви
можности на жените и мажите (“Служен весник на РМ” бр. 66/06) и врз
основа на член 3, став 1; член 39, став 3 и член 40 од Статутот на Општина
Карпош (“Службен гласник на Општина Карпош “ бр. 1/06), Советот на
Општина Карпош на Седмата седница, одржана на 01 октомври 2009
година, донесе

О Д Л У К А
за формирање Комисија за еднакви можности на жените и мажите и
определување на лице за исполнување на обврските на координатор
за еднакви можности нажените и мажите на Општина Карпош
Член 1
Се формира Комисија за еднакви можности на жените и мажите, како
посебно тело на Општина Карпош и воедно се определува лице за
исполнување на обврските на координатор за еднакви можности на жените
и мажите на Општина Карпош.
Член 2
Цел на оваа Комисија е промовирање на принципот за
воспоставување еднакви можности на жените и мажите во политиката,
економијата, социјалната и образовната дејност, како и во другите области
од општествениот живот.
Воспоставувањето на еднаквите можности преставува отстранување
на пречките за воспоставување и остварување на еднаквост помеѓу жените
и мажите, преку превенција и отстранување на нееднаквиот третман на
жените и мажите и вопоставување на услови за воведување на еднакво
учество на жените и мажите во сите сфери на општествениот живот.
Член 3
Еднакви можности на жените и мажите по достоинство и право
значат промовирање на начелото за воведување еднакво учество на
жените и мажите во сите области од јавниот и приватниот сектор, еднаков
статус и третман во остварувањето на сите права и во развојот на нивните
индивидуални потенцијали преку кои тие придонесуваат во општествениот

22

02 октомври 2009

“Службен Гласник на Општина Карпош”

број 12

развој, како и еднакви придобивки од резултатите произлезени од тој
развој.
Член 4
Основни начела на кои се заснива работата на Комисијата за еднакви
можности на жените и мажите се:
- начело на рамноправност и почитување
на човековото
достоинство;
- начело на недопустливост на дискриминација;
- начело на воспоставување на еднакви можности на жените и
мажите во општествените текови;
- начело на еднаков третман во пристапот на жените и мажите во
вработувањето, стручното обучување и унапредување и
работните услови;
- начело со кое се овозможува секое лице да има можност да
заработува за живот преку слободно избрана работа;
- начело на обезбедување на еднакви услови за работа на сите
работници;
- како и други начела за рамноправност утврдени со Уставот и
посебните закони на Р. Македонија.
Член 5
Мерките за остварување на принципот на еднакви можности на
жените и мажите се делат на основни и посебни мерки.
Член 6
Основни мерки за остварување на принципот на еднакви можности
на жените и мажите се нормативните мерки од различни области со кои се
забранува дискриминација врз основа на пол, се создаваат услови за
обезбедување еднаков третман во остварувањето и заштитата на правата и
слободите, како и предвидување на санкции за непочитување на еднакви
можности на жената и мажот.
Покрај мерките од став 1 на овој член, како основни мерки
претставуваат и мерките поврзани со креирање и остварување на
политиките и функциите на надлежностите на органите на единицата на
локална самоуправа.
Член 7
Посебни мерки за остварување на принципот на еднакви можности
на жените и мажите се мерки насочени кон воспоставување еднакви
можности, како и промовирање и унапредување на еднакви можности во
посебните области на општествениот живот.
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Посебни мерки од став 1 на овој член, пред се вклучуваат:
-

-

-

Позитивни мерки со кои се дава приоритет, во случај на
нееднакво учество на жените и мажите во телата на власта на
сите нивоа, вклучувајќи ја и локалната самоуправа, додека
еднаквото учество не биде постигнато:
Охрабрувачки мерки се насочени кон обезбедување на посебни
поттикнувања или придобивки со цел да се елиминира
нееднаквото учество на жените и мажите или нееднаквиот статус
врз основа на пол;
Програмски мерки се насочени
кон подигање на свеста,
организирање активности и изработка
и спроведување на
акциони планови за поттикнување и унапредување на еднакви
можности.

Член 8
Комисијата за еднакви можности на жените и мажите е составена од
претседател и 9 члена, кои ги избира Советот на Општина Карпош.
За претседател на Комисијата се избира:
Биљана Костова

- член на Советот на Општина Карпош.

За членови на Комисијата се избираат:
-

Габриела Маџоска
- член на Советот на Општина Карпош
Мирјана Попоска
- член на Советот на Општина Карпош
Цветанка Мишева
- член на Советот на Општина Карпош
Анета Марковска- Илиевска - член на Советот на Општина
Карпош
Радмила Ристовска
- член на Советот на Општина Карпош
Анка Спасовска - член на Советот на Општина Карпош
Роберт Живадиновиќ - член на Советот на Општина Карпош
Данило Цветковски
- член на Советот на Општина Карпош
Оливер Зафировски - член на Советот на Општина Карпош

Член 9
Претседателот и членовите на Комисијата од член 8 на оваа Одлука
се избираат за период додека трае овој мандат на членовите на Советот на
Општина Карпош.
Член 10
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Комисијата за еднакви можности на жените и мажите, до Советот на
Општина Карпош доставува предлог-план на дејствување со посебни мерки
изготвени согласно Законот за еднакви можности на жените и мажите во
рок од 3 месеци од денот на донесувањето и објавувањето на оваа Одлука
во “Службен гласник на Општина Карпош”.
По усвојувањето на Планот на дејствување со посебни мерки од
страна на Советот на Општина Карпош, истиот се доставува до
Министерството за труд и социјална политика согласно Законот.
Член 11
Комисијата за еднакви можности на жените и мажите е должна
најмалку еднаш годишно за својата работа да достави Извештај до
Министерството за труд и социјална политика.
Член 12
За Координатор за еднакви можности на жените и мажите на
Општина Карпош се определува лицето Евантија Стојановска државен
службеник вработена во општинската администрација на Општината
Карпош, како компетентно и стручно лице за исполнување на обвските на
координатор и се задолжува да учествува во подготвувањето на
националниот план за акција за еднакви можности на жените и мажите кој
го донесува Собранието на Р. Македонија по предлог на Владата на
Р. Македонија, во делот кој се однесува на единиците на локалната
самоуправа.
Член 13
Со денот на влегувањето во сила на оваа Одлука, престанува да
важи Одлуката за формирање на Комисија за родова рамноправност под
бр. 07-906/8 од 07.06.2005 година (“Службен гласник на Град Скопје” бр.
6/05) Одлуката за дополнување на Одлуката за формирање Комисија за
родова рамноправност под бр. 07-1707/6 од 05.04.2006 година (“Службен
гласник на Општина Карпош” бр. 04/06) и Одлуката за формирање на
Комисија за еднакви можности на жените и мажите и определувње лице за
исполнување на обврские на координатор за еднакви можности на жените и
мажите /”Службен гласник на Општина Карпош” бр. 01/07/.
Член 14
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето
во “Службен гласник на Општина Карпош”.
Број 07 -3500/5
01.10. 2009 год.
КАРПОШ,

НА

ПРЕТСЕДАВАЧ
СОВЕТОТ
НА
ОПШТИНА

25

02 октомври 2009

“Службен Гласник на Општина Карпош”

број 12

Трифун Трифуновски,с.р.

Скопје

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 /“ Службен гласник на Општина Карпош“
бр. 1/06/, Градоначалникот на Општината Карпош, донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлука за формирање Локален
Совет за Превенција на Општина Карпош

1. Се објавува Одлуката за формирање
Локален Совет за
Превенција на Општина Карпош, донесена на Седмата седница на Советот
на Општината Карпош, одржана на 01 октомври 2009 година.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се
објави во „Службен гласник на Општина Карпош„.

Број 08- 3600/6
02.10.2009 година
Скопје

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

26

02 октомври 2009

“Службен Гласник на Општина Карпош”

број 12

Врз основа на член 6 од Законот за Градот Скопје /„Службен весник на РМ“
бр. 55/04/ член 36, став 1, точка 15 и член 62, став 1 од Законот за
локалната самоуправа /„Службен весник на РМ“ бр. 05/02/, а во врска со
член 11, став 3 и член 25, став 3 од Законот за полиција /„Службен весник
на РМ“ бр. 114/06/ член 16 и член 39, став 3 од Статутот на Општина
Карпош /„Службен гласник на Општина Карпош“ бр. 01/06/, Советот на
Општина Карпош на Седмата седница, одржана на 01 октомври 2009
година, донесе
ОДЛУКА
за формирање на Локален Совет
за Превенција
Член 1
Се формира Локален Совет за Превенција како советодавно и
координативно тело, заради остварување на соработката и зацврстување
на влијанието на јавноста во работата на полицијата.
Член 2
Целта наЛокалниот Совет за Превенција се состои во изградба на
заеднички препораки за подобрување на јавната безбедност на подрачјето
на Општината Карпош како и градење на доверба и партнерски односи во
превенирњето на појавите што влијаат на јавната безбедност и
безбедноста на сообраќајот на патиштата.
Член 3
Локалниот Совет за Превенција е составен од претс та вници на локалната
и централната власт како и други владини и невладини организации.
Член 4
Со Локалниот Совет за Превенција заседава Градоначалникот на Општина
Карпош, Стевчо Јакимовски.
Претста вници во Советот од член 1 на оваа одлука се:
- Воислав Гавровски, Јавен обвинител – Јавнообвинителство на РМ,
- Бојан Величковски – Командир на Полициска станица – Карпош,
Горан Ангеловски - Помошник командир на Полициска станица – Карпош
и Ѓорѓи Ацковски – инспектор по превентива,
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- Андреј Петров – Пратеник во Собранието на РМ
- Косана Мазнева – Пратеник во Собранието на РМ
- Трифун Трифуновски – Претседавач на Советот на Општина Карпош
/ член на Совет /
- Емил Угриновски – член на Советот на Општина Карпош
- Давор Грче
– член на Советот на Општина Карпош
- Борис Аговски
– член на Советот на Општина Карпош
- Аце Миновски
– член на Советот на Општина Карпош
- Ранко Петровиќ – член на Советот на Општина Карпош
- Претставник од НВО
- Претставник од Министерство за образование
- Претставник од Министерство за здравство
- Претставник од религиозните заедници
- Претставник од Меѓуопштинскиот центар за социјални работи на
Град Скопје, и
- Претставници од медиумите /3 од кои 1 од електронските
медиуми 1 од печатените и 1 од радиото/
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина карпош“.

Број 07-3500/6
02.10.2009 година
Скопје

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