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

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлука за распишување на Конкурс за изработка
на идејно-архитектонско решение за административен објект на
локалната самоуправа на Општина Карпош - Скопје

1. Се објавува Одлуката за распишување на Конкурс за изработка на идејноархитектонско решение за административен објект на локалната самоуправа на
Општина Карпош – Скопје, донесена на Четиринаесеттата седница на Советот на
Општината Карпош, одржана на 23 декември 2009 година.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Карпош„.

Број 08- 4715/1
24.12.2009 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски,с.р.
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Врз основа на член 15, став 1 точка 1, алинеа 3, а во врска со член 6 од
Законот за Градот Скопје („Службен весник на РМ“ бр. 55/04), како и член 36 став 1,
точка 1 и член 62 , став 1, од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на
РМ” бр. 5/02) и член 3 став 1 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на
Општина Карпош“ бр. 01/06), Советот на Општина Карпош, на Четиринаесеттата
седница, одржана на 23 декември 2009 година, донесе
О Д Л У К А
за распишување на Конкурс за изработка на идејноархитектонско решение на административен објект на
локалната самоуправа на Општина Карпош-Скопје
Член 1
Се распишува Конкурс за изработка на идејно-архитектонско решение на
административен објект на локалната самоуправа Општина Карпош - Скопје.
Конкурсот од став 1 на овој член, се распишува со цел да се добие современа
функционална концепција за административен објектот на локалната самоуправа на
Општина Карпош.
Член 2
Се формира Комисија за оценување и избор на најдобрите трудови, пријавени
по однос на предметниот Конкурс за изработка на идејно-архитектонско решение на
административен објект на локалната самоуправа на Општина Карпош.
Комисијата се состои од претседател и девет членови.
Претседател на Комисијата Стевчо Јакимовски , Градоначалник на Општина
Карпош .
Членови на Комисијата:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Влатко Коробар
Блгоја Тагасовски
Златко Тодоров
Игор Василевски
Ранко Петровиќ
Панче Стојановски
Маја Лазарвска
Петар Ивановски
Елеонора Стојановска

Член 3
Фондот на награди и обештетувања во вкупен нето износ од 500.000,00 денари ќе
биде исплатен од Буџетот на Општина Карпош.
Член 4
За Секретар на Конкурсот се именува Маја Ралевска.
За Изветител на Конкурсот се именува Виолета Цветановска
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Член 5
Конкурсните материјали се доставуваат во Општината Карпош, во барака 3, по
објавувањето на Конкурсот во дневниот печат.
Рок на предавање на конкурсните трудови е 21 ден од денот на објавувањето
и истите се предаваат во Општина Карпош, барака 3 - Архива.
Конкурсните трудови се поднесуваат под шифра.
Резултатите од извршениот избор по предметниот Конкурс ќе бидат објавени
во дневниот печат.
Член 6
Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во
“Службен гласник на Општина Карпош”.

Број 07-4649/1
23.12.2009 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 Карпош /“ Службен гласник на Општина Карпош“ бр. 1/06/, Градоначалникот
на Општината Карпош, донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Заклучок за донесување на Програма
за локален економски развој за 2010 година

1. Се објавува Заклучокот за донесување на Програма за локален економски
развој за 2010 година, донесена на Четиринаесеттата седница на Советот на
Општината Карпош, одржана на 23 декември 2009 година.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Карпош„.

Број 08- 4715/2
24.12.2009 година
Скопје

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

24 декември 2009

“Службен Гласник на Општина Карпош”

број 19

Врз основа на член 6 и член 15, став 1, точка 6, алинеја 1 од Законот за Градот
Скопје /„Службен весник на РМ“ бр. 55/04/, а во врска со член 36, став 1, точка 15 од
Законот за локалната самоуправа /„Службен весник на РМ“ бр. 05/02/, и член 3 став 1 и
член 16 од Статутот на Општината Карпош /„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.
01/06/, Советот на Општина Карпош на Четиринаесеттата седница, одржана на 23
декември 2009 година, го донесе следниот

ЗАКЛУЧОК
за донесување на Програма за локален
економски развој за 2010 година

1. Советот на Општината Карпош ја донесе Програмата за локален економски
развој за 2010 година .
2. Заклучокот да се достави до Секторот за локален економски развој на
Општина Карпош и до Градоначалникот на Општина Карпош.
3. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник
на Општина Карпош“.

Број 07-4649/2
23.12.2009 година
Скопје

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

24 декември 2009
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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 Карпош /“ Службен гласник на Општина Карпош“ бр. 1/06/, Градоначалникот
на Општината Карпош, донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Програма за економски развој на
Општина Карпош за 2010 година

1. Се објавува Програма за економски развој на Општина Карпош за 2010
година, донесена на Четиринаесеттата седница на Советот на Општината Карпош,
одржана на 23 декември 2009 година.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Карпош„.

Број 08- 4715/2
24.12.2009 година
Скопје

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

24 декември 2009

“Службен Гласник на Општина Карпош”

број 19

Врз основа на член 22, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа /„Службен
весник на РМ“ бр. 05/02/, а во врска со член 3 и 16 од Статутот на Општина Карпош
/„Службен гласник на Општина Карпош“ бр. 01/06/, Советот на Општина Карпош, на
Четиринаесеттата седница, одржана на 23 декември 2009 година, донесе
ПРОГРАМА
за локален економски развој
за 2010 година

I.

Мисија

Вработените во Секторот за развој ќе создадат и поддржат партиципативна
атмосфера со вклучување на граѓаните, бизнис и НВО секторите, како и останатите
засегнати страни, во своето делување.
Секторот за развој ќе биде креативен во процесот на креирање политика, како и
точен и прецизен во спроведувањето и евалуирањето на јавните политики.

II.

Генерални цели




III.

Карпош – конкурентна општина со одржлив економски развој и погодна
атмосфера за водење бизнис,
Обезбедена основна инфраструктура, вклучувајќи и терени за спорт и
рекреација, и
Овозможување граѓаните да уживаат во културата и уметноста, како и
искористување на потенцијалите за урбан туризам.

Специфични цели, активности, очекувани резултати

ЦЕЛ 1. Подобрување на условите за водење бизнис и
инвестирање во Општина Карпош
АКТИВНОСТИ
III. 1. 1. Oтварање на Бизнис клуб во рамките на Општина
Карпош
Краток опис
Општина Карпош преку Одделението за локален економски развој планира да
покрене иницијатива за формирање на Бизнис клуб врз основа на ажурирана база на
податоци. Преку информативен состанок каде ќе бидат поканети сите претпријатија од
Општина Карпош, ќе се евидентираат сите заинтересирани страни за формирање на
Бизнис клубот. По неговото формирање ќе се назначи одговорно лице од страна на
Одделението за ЛЕР кој ќе ги координира и организира активностите на Биснис клубот.
Преку клубот ќе се даваат следите услуги (ќе наведеме само неколку поважни):
- Покренување иницијатива за формирање на Бизнис клуб на претпријатија
од Општина Карпош,
- Организирање на редовни состаноци меѓу Бизнис клубот, претставници од
органите на општината и Градоначалникот,
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Поврзување на Бизнис клубот со други Бизнис организации,
Подготовка на разни манифестации од сферата на бизнисот,
Организирање и спроведување на обуки, работилници и семинари наменети
за кадарот во стопанските субјекти во соработка со други надлежни
институции и организации (пример Управување со човечки ресурси, правна
помош на фирмите итн.),

Очекуван(и) резултат(и)
Подобрување на бизнис климата во општината преку отварање на нови бизниси и
проширување и развивање на постоечките преку зацврстување на соработката помеѓу
локалната самоуправа и бизнис секторот и негово префрлање на едно ново, повисоко
квалитативно ниво.

III. 1. 2. Aжурирање на базата на податоци на правни
субјекти кои работат во Општина Карпош
Краток опис
Општина Карпош располага со ваква база на податоци (2003 година) и има
позитивно искуство во работењето со неа, како и од имањето прецизен преглед на
економските чинители во општината. За да може да се реализираат што поефикасно и
попрактично предвидените активности од областа на локалниот економски развој
потребно е да се има свежа база на податоци со сите правни субјекти кои работат на
територијата на Општина Карпош.
Затоа Одделението за ЛЕР ќе спроведе нова анкета со цел добиените податоци
од Управата за јавни приходи да се ажурираат и да се дополнат во општинската база.
Ќе се подготват анкетни листови кои преку вработените во месната самоуправа ќе се
дистрибуираат до сите правни субјекти на Општина Карпош. Со тоа ќе се заокружи
базата која ќе служи за активностите кои ќе се превземаат во иднина.
Очекуван(и) резултат(и)
Ажурирана база на податоци на правни субјекти, прецизен увид во бизнис
климата преку споредба на бројот, обемот и финансиската моќ на субјектите со
субјектите од претходната база на податоци, како и евиденција и целосен увид на
правните субјекти по неколку основи – дејност, број на вработени и др.

III. 1. 3. Одредување и изградба
дејност

на зона за производна

Краток опис
Со цел да се стимулира производството Општина Карпош има потреба од
идентификување, подготовка и отварање на Зона наменета за производна дејност. За
да се привлечат домашни и странски претприемачи, зоната ќе треба да биде
подготвена по најсвремени стандарди и инфраструктура, при што треб да се стави
акцент на употребата на обновливи извори на енергија.
Очекуван(и) резултат(и)
Преку формирање на зона за производна дејност, отворање нови производни
капацитети и нови вработувања ќе се обезбеди забрзан економски развој на територија
на Општина Карпош.

III. 1. 4. Организирање на саем на МСП на територија на
Општина Карпош
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Краток опис
Преку формирањето на Бизнис клубот и ажурирањето на базата на податоци,
општината ќе има подобар увид на сите бизниси кои работат на нејзина територија. Со
цел да се зацврсти соработката со МСП за прв пат од страна на Одделението за ЛЕР
предвидено е организирање на Саем за МСП.
Целта на овој саем е претставување на сите претпријатија кои се регистрирани во
Општина Карпош пред македонската јавност и пошироко, како и избор на најдобар
претприемач во општината.
Очекуван(и) резултат(и)
Организиран саем, претставени претпријатија и афирмирани бизнис потенцијали на
ниво на општина.

III. 1. 5. Aфирмирање на бизнис можностите во општината
Краток опис
Најдобар начин на афирмирање на можностите за водење бизнис кои ги нуди
општината е изработката и дистрибуцијата на печатени материјали, разни брошури,
мултимедијални CD-а, застапеноста на интернет (преку постоечката општинска web
страница или изработка на нов портал специјализиран за бизнис).
Очекуван(и) резултат(и)
Поголема афирмација на бизнис климата во општина Карпош, што ќе доведе до
зголемена атрактивност на општинските бизнис и претприемачки потенцијали.

III. 1. 6. Посета и размена на искуства со други општини во
Македонија и надвор од неа

Краток опис
Размената на искуства не секогаш може да се оствари преку телефон, интернет
и други комуникациски алатки. Понекогаш е многу корисно да се посетат одредени
општини во Македонија и надвор од неа кои имаат искуство во одредени области (на
пр. Кочани и Кавадарци – Фонд за МСП, Велес – развој на IT и е-governing, итн.), да се
запознаат колегите и преку тие контакти да се врши редовна размена на искуства и
идеи. Голема можност што ни се нуди се добрите бизнис практики на општините кои се
збратимени со Карпош, како што се Нов Белград, Тријадица и Тиват, но во регионот
има и други успешни општини со кои може да се оствари соработка.
Очекуван(и) резултат(и)
Поголема соработка помеѓу секторите/одделенијата за ЛЕР на општините во
Македонија и надвор од неа, што ќе резултира со нови идеи, искуства, а можеби и
заеднички активности и заеднички настап пред донаторските организации и други
институции.

III. 1. 7. Организирање на манифестацијата “Ем умеам, ем
можам”, како и други манифестации со кои ќе се
промовираат МСП од Карпош
Краток опис
Општината Карпош почнувајќи од есента 2005 година, за прв пат се вклучи во
организацијата на оваа манифестација. “Eм умеам, ем можам” досега четири пати
успешно е организирана во Општина Карпош. Манифестацијата традиционално се
одржува во ТЦ “Лептокарија” (Карпош 3) и на неа редовно присуствуваат голем број
посетители. На манифестацијата голем број на фирми имаат можност да вршат
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промотивни активности и да вршат продажба на своите производи по промотивни цени.
Секторот за развој на Општина Карпош, освен оваа традиционална
манифестација, планира да организира и други слични манифестации со кои ќе се
промовира претприемништвото и развојот на малите и средни претпријатија во
општината и градот. Со тоа Општината Карпош би направила чекор напред кон она што
значи одржлив локален економски развој.
Очекуван(и) резултат(и)
Конкретна поддршка, афирмација и стимулација за развој на малите и средни
претпријатија и останатите бизнис чинители од страна на локалната самоуправа во
општината.

ЦЕЛ 2. Зголемување на енергетската ефикасност во
Општина Карпош
АКТИВНОСТИ
III. 2. 1. Изработка на проекти за подобрување на
енергетската ефикасност на основните училишта и
детските градинки во Карпош
Краток опис
За да се има прецизен преглед на состојбата од областа енергетска ефикасност
во основните училишта во Општина Карпош, освен базата на податоци која дава
преглед на потрошувачката на енергија во објектите, потребно е да се имаат и
изработени проекти, односно студии за подобрување на енергетската ефикасност. Еден
таков проект е веќе изработен од страна на НВО Мацеф, односно од професор на
Машинскиот факултет во Скопје, а се однесува на ОУ “Петар Поп Арсов”, а уште еден
ваков проект ќе биде изработен како награда добиена за прво место на конкурсот за
најуспешна општина во Македонија во областа на енергетската ефикасност. Во овие
проекти освен деталното скенирање на состојбата, се предлагаат активности и мерки
кои треба да бидат преземени со што би се зголемила заштедата на енергија во
училиштата.
Очекуван(и) резултат(и)
Заштеда на потрошувачката на енергија што значи и заштеда на финансиски
средства, како и подобрување на внатрешните услови до стандардно ниво на удобност
за сите кои ги користат објектите (ученици, наставен кадар, помошен персонал итн).

III. 2. 2. Изработка на студија за заштеда на
потрошувачката на електрична енергија за улично
осветлување
Краток опис
Студијата треба да ги опфати сите релевантни податоци во врска со
потрошувачката на електрична енергија за улично осветлување, како и предложени
мерки и активности како да дојде до заштеда на потрошувачката на енергија, што
повлекува и заштеда на финансиски средства., а притоа да се внимава да не дојде до
намалување на квалитетот на уличното осветлување.
Очекуван(и) резултат(и)
Изработена студија од страна на релевантни експерти од таа област. Заштеда
на потрошувачката на електрична енергија за улично осветлување, т.е. заштеда на
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финансиски средства, кои на среден и долг рок ќе ја оправдаат превземената акција.

III. 2. 3. Ажурирање на базата на податоци за енергетска
ефикасност
Краток опис
Општина Карпош е прва општина која има изработено План за енергетска
ефикасност и истиот е усвоен од страна на Совет на општината. Како појдовна основа
на овој план беше базата на податоци за потрошувачката на енергија во Општина
Карпош. Доколку во иднина сакаме да подготвуваме и реализираме проекти и
активности од сферата на енергетската ефикасност, мора да се врши редовно
ажурирање и надополнување на базата на податоци.
Очекуван(и) резултат(и)
Точна и прецизна база на податоци која ќе ја отсликува реалната состојба во
општината од аспект на потрошувачка и заштеда на енергија.

ЦЕЛ 3. Техничко-технолошки развој на општинската
администрација
АКТИВНОСТИ
III. 3. 1. Компјутеризација на канцелариите на месните
заедници и нивно мрежно поврзување со локалната
самоуправа
Краток опис
Компјутеризацијата и вмрежувањето на канцелариите на месните заедници со
локалната самоуправа се планира како би се постигнале следните цели:
- Поефикасна комуникација, односно овозможување на електронска
комуникација помеѓу граѓаните на општината и месната самоуправа како најдиректен
облик на власт,
- Поефикасна комуникација помеѓу месните заедници и општината Карпош,
- Евиденција на проблемите и потребите на граѓаните,
- Евиденција на податоците од различен карактер по месни заедници.
За реализација на овој проект веќе е стапено во контакт со НВО МЕСА, со која
заеднички ќе се бараат финансиски средства од потенцијалните донатори.
Очекуван(и) резултат(и)
- Стандардизирано работење на месните заедници во Општина Карпош преку
употреба на 14 персонални компјутери,
- Воспоставен директен контакт на граѓаните со месните заедници по
електронски пат,
- Воспоставен директен контакт на Општината Карпош со месните заедници по
електронски пат,
- Поефикасен увид во проблемите и потребите на граѓаните, како и точна
евиденција на бројот на жители, бројот на даночни обврзници, бројот на сместувачки
капацитети и легла и друго, преку употреба на базата на податоци во месните
заедници.
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III. 3. 2. Воведување на ИСО стандард за работа на
општинската администарција
Краток опис
За воведува на поогранизирано работење, протокол на активностите, целокупна
документација, водење на архива и други внатрешни активности, Секторот за ЛЕР
предвудува воведување на ИСО стандард во работењето на општинската
администрација со помош на стручни лица/консултатнти.
Очекуван(и) резултат(и)
Поголема организација на работењето на општината, намалени проблеми при
проток на информации, докуменатција и сл.

ЦЕЛ 4. Подобрување на соработката со НВО секторот,
зголемено граѓанско учество и транспарентност во
процесот на креирање на локална политика
АКТИВНОСТИ
III. 4. 1. Отварање на канцеларија за поддршка на НВО
секторот
Краток опис
Канцеларијата за поддршка на НВО секторот планирано е да се формира со
цел да им помага на заедниците да ги решаваат своите проблеми, притоа градејќи
подобра иднина за себе и за општеството.
Канцеларијата ќе се фокусира на:
- Заштита на животната средина,
- Економски прашања,
- Социјални проблеми,
- Здравство и образование,
- Култура,
- Медиуми,
- Спорт и рекреација.
За да обезбеди успех, долгорочни и одржливи резултати, Канцеларијата ќе
вклучи разни партнери, во прв ред НВО, органи на локалната самоуправа и граѓани на
Општина Карпош.
Очекуван(и) резултат(и)
- Поставување на база за долгорочна соработка, подобрување на животот во
општината и поефикасна реализација на проектите кои се од заеднички интерес,
- Вклучување на граѓаните во иницирањето на мали развојни проекти, т.е.
максимално искористување на потенцијалот на млади, образовани и невработени
граѓани кои можат да допринесат за подобар и поквалитетен живот на заедницата,
- Едукација на населението, односно едукација и развивање на свеста кај
граѓаните во општината од различни сфери на општественото живеење.

III. 4. 2. Подготовка на база на податоци на НВО и
здруженија на граѓани и регистар на туристички,
угостителски и занаетчиски субјекти во Општина Карпош
Краток опис
Подготовка на споменатата база на податоци е неопходна за понатамошната
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соработка и координација со овие организации и здруженија, односно за систематски и
организиран пристап кон овие субјекти. Се планира изработка на комплексно
софтверско решение кој ќе ги содржи сите потребни податоци за НВО секторот на
територија на Општина Карпош, а тој софтвер ќе биде ажуриран од страна на
одговорно лице од Секторот за ЛЕР. Базата на податоци е многу потребна и за
планираната Канцеларија за поддршка на НВО секторот.
Очекуван(и) резултат(и)
Точна евиденција за невладините организации, здруженијата на граѓани, како и
туристичките, угостителските и занаетчиските субјекти во Општината Карпош.

III. 4. 3. Организирање на разни форуми и состаноци со
заинтересираните граѓани и НВО за разни отворени
прашања во општината
Краток опис
Секторот за развој има заложба за поттикнување на граѓанското учество во
процесот на креирање локална политика. Остварувањето на истото може да се
спроведе во повеќе форми, а како проверени во праксата се смета организирањето на
разни форуми и состаноци на кои би се дискутирало, па и дебатирало на разни
отворени и актуелни прашања во општината.
Очекуван(и) резултат(и)
Добивање на поквалитетни решенија и проекти преку вклучувањето на
граѓаните и нивните организации кои сега, освен како крајни корисници, се појавуваат и
како активни чинители во процесите на креирање и одлучување во локалната политика.

III. 4. 4. Спроведување на релевантни анкети на граѓаните
пред да се превземат покрупни активности во надлежност
на општината

Краток опис
Освен непосредното учество на граѓаните во процесот на одлучување преку
форумите и состаноците со локалната самоуправа, добра алатка за граѓанско учество и
артикулирање на јавното мислење претставува и спроведувањето на анкети. Преку
организирањето на релевантни анкети граѓаните ќе имаат можност да влијаат врз
процесите во својата животна околина.
Многу е значајно анкетите да бидат прецизни и јасни, а нивното спроведување
да биде во согласност со професионалните норми за такви активности. Дистрибуцијата
на анкетите може да се врши на различни начини: непосредно, преку интернет, по
телефон, по пошта итн.
Очекуван(и) резултат(и)
Добивање на поквалитетни решенија и проекти преку евидентирање и анализа
на мислењето на граѓаните кои се непосредни и крајни корисници на мерките кои ги
превзема локалната самоуправа.

III. 4. 5. Организирање
манифестации и прослави

на

разни

(традиционални)

Краток опис
Под организирање на манифестации и прослави се мисли на пример на:
- Крводарителски акции,
- Прослава на Велигден,
- Организирање на Василичен коктел,
- Прославување на други значајни датуми од Православниот календар,
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- Промовирање на користењето велосипеди како алтернативен начин на
транспорт,
- Други манифестации од јавен карактер.
Очекуван(и) резултат(и)
Постигнување на поголема блискост и дружба помеѓу граѓаните на Карпош, како
и поттикнување на чувството на припадност на граѓаните кон својата општина.

ЦЕЛ 5. Подобрување на животните услови на лицата со
посебни потреби во Општина Карпош
АКТИВНОСТИ
III. 5. 1. Изработка на студија за поставување на пристапни
рампи на територијата на Општина Карпош
Краток опис
Потребна е сеопфатна студија за поставување на пристапни рампи на објектите
од јавен катрактер во Општината Карпош, со што ќе се поведе грижа и за една
специфична категорија на луѓе, што е и подолго време интенција на невладиниот
сектор, локалната самоуправа во Карпош, како и други институции и организации. Оваа
студија е основен предуслов да се тргне подоцна во организирана акција со која
Општина Карпош на дело би покажала дека се грижи подеднакво за сите свои граѓани.
Очекуван(и) резултат(и)
Изработена студија за поставување на пристапни рампи од која ќе се согледа
обемот на работа, како и потребните финансиски средства кои треба да се одвојат за
таа намена.

III. 5. 2. Терапевтскиот центар за учење (ТЦУ) наменет за
инклузија на децата со посебни потреби
Краток опис
Со оваа активност се предвидува организирано и успешно спроведување на
инклузијата на децата со посебни потреби. За да се оствари тоа во целост потребно е
да бидат исполнети следните предуслови:
- организирање и спроведување на дополнителни часови,
- организирање и спроведување на дефектолошки третман,
- помош и поддршка на родители,
- помош и поддршка на наставниците,
- поставување на адекватен модел за успешно спроведување на инклузијата и
решавањето на инклузивните предизвици.
Терапевтскиот центар за учење ќе биде локализиран во едно основно училишта
во Општина Карпош. Крајни корисници на проектот се учениците со посебни потреби
вклучени во редовни основни и предучилишни установи, нивните родители и
наставници на ниво на Општина Карпош.
Очекуван(и) резултат(и)
- Значително подобри резултати во спроведувањето на инклузивната практика
во однос на целокупниот напредок на учениците,
- напредок во работата на наставниците, поддршка на истите,
- поддршка на родителите на децата со посебни потреби во понатамошниот тек
на школување и професионално ориентирање и оспособување,
- креирање на модел на организациски центар за подршка на инклузијата на
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локално, регионално па и национално ниво, со оглед дека истиот ќе биде единствен од
ваков вид во Р.Македонија.

ЦЕЛ 6. Промоција и заживување на алтернативен и
еколошки транспорт во Општина Карпош
III. 6. 1. Реконструкција на велосипедските патеки на Бул.
Партизански одреди
Краток опис
Поради тоа што користењето на велосипеди како алтернативно транспортно
средство има многу предности, Општината Карпош се реши да изврши реконструкција
на постоечката велосипедска патека која се наоѓа на најважната сообраќајница во
општината и Градот Скопје, Бул. Партизански одреди. Оваа патека речиси и да не се
користи од страна на велосипедистите, бидејќи е дотраена, без никаква сигнализација и
потребни стандарди, а на многу места е узурпирана од паркирани автомобили и
контејнери за отпад. До сега немало никакви зафати во однос на санирање на дупките
на патеката, а на одредени места треба да се изврши прилагодување на рабниците на
велосипедските премини.
Очекуван(и) резултат(и)
Значително подобрување на условите за користење на велосипедите како
транспортно средство преку подобрување на инфраструктурата.

III. 6. 2. Воведување на пунктови за изнајмување на
велосипеди
Краток опис
Со цел заживување на алтернативниот транспорт, освен што се планира
реконструкција на велосипедските патеки, општината планира и обезбедување на
велосипеди за заинтересираните граѓани. Оваа активност се планира да се спроведе
преку отварање на најмалку три пункта за изнајмување на велосипеди. На овие
пунктови за симболична цена граѓаните ќе може да изнајмат велосипед, да ги завршат
своите обврски и да го вратат велосипедот на било кој пунк во општината. Општината
Карпош се надева и има идникации дека и другите скопски општини, а пред се Градот
Скопје ќе отвори вакви базни станици со што ќе се обезбеди вмрежување на овие rent a
bike пунктови.
Очекуван(и) резултат(и)
Зголемување на употребата на велосипедите и овозможување на сите граѓани
да го користат велосипедот како најефтино и најздраво транспортно средство.
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број 19

ЦЕЛ 7. Заживување на туризмот во општина Карпош како
стопанска гранка
III. 7. 1. Мапирање на туристичите локации и атракции и
изработка на стратегија за развој на туризмот
Краток опис
Со овој проект се планира да се формира работна група која ќе работи на
мапирање на најпознатите локалитети за привлекување на туристи. Исто така
мапирањето многу ќе помогне во изработка на стратегија за развој на туризмот која
општината ќе треба да ја имплементира во наредниот период. Ова ќе биде само
почетна фаза од активностите кои ќе следат за развојот на туризмот во Општина
Карпош.
Очекуван(и) резултат(и)
Подготвена стратегија за постудиозен пристап кон развојот на туризмот во
Општина Карпош.

III. 7. 2. Поставување на инфо точки (touch screen) за
туристички и културно историски локалитети
Краток опис
По фазата на мапирање она што се планира е поставување на инфо точки на
повеќе локации во општината каде сите граѓани и туристи ќе може да добиваат
информации за познатите локалитети и други содржини од општината. Инфо точките ќе
бидат поставени на фреквентни и осветлени локации на општината со што ќе се
овозможи лесен пристап до нив од страна на сите заинтересирани посетители на
општината. Тие ќе бидат лесни за ракување, на повеќе јазици - достапни за секого.
Очекуван(и) резултат(и)
Промоција и зголемена фреквенција на туристи на мапираните локации.

IV.

Временски распоред

Активност

Oтварање на Бизнис клуб во
рамките на Општина Карпош
Aжурирање на база на
податоци на правни субјекти
кои работат во Општина
Карпош
Одредување и изградба на
зона за производна дејност
Организирање на саем на
МСП
на
територија
на
Општина Карпош
Aфирмирање на бизнис
можностите во општината
Посета и размена на искуства
со други општини во
Македонија и надвор од неа
Организирање на
манифестацијата “Ем умеам,
ем можам”, како и други
манифестации со кои ќе се
промовираат МСП од Карпош
Изработка на проекти за
подобрување на енергетската
ефикасност на основните
училишта и детските градинки
во Карпош
Изработка на студија за

Јан.
2010

Фев.
2010

Март
2010

Апр.
2010

Мај
2010

Јуни
2010

Јули
2010

Авг.
2010

Сеп.
2010

Окт.
2010

Ное.
2010

Дек.
2010
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заштеда на потрошувачката
на електрична енергија за
улично осветлување
Ажурирање на базата на
податоци
за
енергетска
ефикасност
Компјутеризација на
канцелариите на месните
заедници и нивно мрежно
поврзување со локалната
самоуправа
Воведување
на
ИСО
стандард
за работа
на
општинската администрација
Отварање на канцеларија за
поддршка на НВО секторот
Подготовка
на
база
на
податоци
на
НВО
и
здруженија на граѓани и
регистар
на
туристички,
угостителски и занаетчиски
субјекти во Општина Карпош
Организирање
на
разни
форуми и состаноци со
заинтересираните граѓани и
НВО за разни отворени
прашања во општината
Спроведување на релевантни
анкети на граѓаните пред да
се
превземат
покрупни
активности во надлежност на

број 19
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општината
Организирање
на
разни
(традиционални)
манифестации и прослави
Изработка на студија за
поставување на пристапни
рампи на територијата на
Општина Карпош
Терапевтскиот центар за
учење (ТЦУ) наменет за
инклузија на децата со
посебни потреби
Реконструкција
на
велосипедските патеки на
Бул. Партизански одреди
Воведување на пунктови за
изнајмување на велосипеди
Мапирање на туристичите
локации
и
атракции
и
изработка на стратегија за
развој на туризмот
Поставување на инфо точки
(touch screen) за туристички и
културно
историски
локалитети

број 19

За Програмата за работа на Советот на Општина Карпош за 2010 година, Секторот за локален
економски развој ги предлага следниве точки:


Предлог-Програма за отварање на бизнис клуб во рамките на Општина Карпош
- Предлагач: Градоначалникот на Општина Карпош
- Изготвувач: Сектор за локален економски развој
- Временска рамка: Февруари 2010



Предлог-Програма за отварање на канцеларија за поддршка на НВО секторот
- Предлагач: Градоначалникот на Општина Карпош
- Изготвувач: Сектор за локален економски развој
- Временска рамка: Mарт 2010



Предлог-Програма за организирање на саем на МСП на територија на Општина Карпош
- Предлагач: Градоначалникот на Општина Карпош
- Изготвувач: Сектор за локален економски развој
- Временска рамка: Maj 2010



Предлог-Програма за организирање на манифестацијата “Ем умеам, ем можам”
- Предлагач: Градоначалникот на Општина Карпош
- Изготвувач: Сектор за локален економски развој
- Временска рамка: Октомври 2010

I. Оваа Програма за локален економски развој за 2010 година влегува во сила наредниот ден
од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број 07- 4649/2
23.12.2009 год.
Скопје

ПРЕТСЕДАВАЧ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Трифун Трифуновски,с.р.
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број 19

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 воспоставување соработка
помеѓу Општина Карпош и Градот Скопје заради
дислокација на буичен канал во населба Карпош 3

1. Се објавува Одлука за воспоставување соработка помеѓу Општина Карпош и Градот Скопје
заради дислокација на буичниот канал во населба Карпош 3, донесена на Четиринаесеттата седница
на Советот на Општината Карпош, одржана на 23 декември 2009 година.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Карпош„.

Број 08- 4715/3
24.12.2009 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски,с,р.
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Врз основа на член 36, а во врска со член 14 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник
на РМ“ број 5/02) и член 30 став 3 од Законот за меѓуопштинска соработка (“Службен весник на РМ“
број 79/09), Советот на Општина Карпош на Четиринаесеттата седница, одржана на 23 декември
2009 година, донесе

О Д Л У К А
за воспоставување соработка помеѓу Општина Карпош
и Градот Скопје заради дислокација на буичен канал во
населба Карпош 3, Општина Карпош-Скопје

Член 1
Со оваа Одлука Советот на Општина Карпош го прифаќа предлогот за воспоставувањето на
соработка помеѓу Општина Карпош и Градот Скопје се уредува начинот, условите, финансирањето и
други прашања заради остварување на заедничка цел и интерес за дислокација на буичен канал во
населбата Карпош 3, на локацијата помеѓу ул. “Манапо“ и ул. Љубљанска“.
Член 2
Општина Карпош во остварувањето на соработката ќе учествува со финансиски средства
обезбедени во Буџетот на Општина Карпош за 2009 година, во износ од 20.000.000,00 денари, кои
можат да се користат исклучиво за намената утврдена со членот 1 на оваа Одлука и во согласност со
прописите со кои се уредува дислокација на таков тип објекти и со почитување на прописите кои се
однесуваат на јавните набавки.
Член 3
За реализација на оваа Одлука Градоначалникот на Општина Карпош
ќе склучи договор со
Градоначалникот на Град Скопје во форма и содржина пропишана со Законот за меѓуопштинска
соработка.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Карпош“.

Број 07- 4649/3
23.12.2009 год.
Скопје

ПРЕТСЕДАВАЧ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Трифун Трифуновски,с.р.
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број 19

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 Решение за именување претставници
на Општина Карпош во Управниот одбор на Јавната установа
општинска детска градинка –„Распеана Младост“-Скопје

1. Се објавува Решение за именување претставници на Општина Карпош во Управниот одбор
на Јавната установа општинска детска градинка –„Распеана Младост“-Скопје, донесена на
Четиринаесеттата седница на Советот на Општината Карпош, одржана на 23 декември 2009 година.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Карпош„.

Број 08- 4715/4-1
24.12.2009 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски,с.р.
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број 19

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локалната самоуправа /„Службен
весник на РМ“ бр. 05/02/ и член 3 и 16 од Статутот на Општината Карпош /„Службен гласник на
Општина Карпош“ бр. 01/06/, а во врска со член 96, став 9 и 11 од Законот за заштита на децата
/„Службен весник на РМ“ бр. 98/00, 17/03, 65/04, 113/05, 98/08, 107/08 и 83/09/, Советот на Општина
Карпош на Четиринаесеттата седница, одржана на 23 декември 2009 година, донесе

РЕШЕНИЕ
за именување претставници на Општина Карпош во
Управниот одбор на Детска градинка „Распеана Младост“-Скопје

1. За претставници на Општината Карпош во Управниот одбор на Јавната установа
општинска детска градинка „Распеана Младост“ – Скопје, се именуваат
- Љубица Решковска
- Билјана Стефановска
2. Ова Решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Град Скопје“.

Број 07-4649/4-1
23.12.2009 година
Скопје

ПРЕТСЕДАВАЧ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Трифун Трифуновски,с.р.
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број 19

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 Решение за именување претставници
на Општина Карпош во Управниот одбор на Јавната
установа општинска детска градинка –„Орце Николов“-Скопје

1. Се објавува Решение за именување претставници на Општина Карпош во Управниот одбор
на Јавната установа општинска детска градинка „Орце Николов“- Скопје, донесена на
Четиринаесеттата седница на Советот на Општината Карпош, одржана на 23 декември 2009 година.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Карпош„.

Број 08- 4715/4-2
24.12.2009 година
Скопје

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

24 декември 2009
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број 19

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локалната самоуправа /„Службен
весник на РМ“ бр. 05/02/ и член 3 и 16 од Статутот на Општината Карпош /„Службен гласник на
Општина Карпош“ бр. 01/06/, а во врска со член 96, став 9 и 11 од Законот за заштита на децата
/„Службен весник на РМ“ бр. 98/00, 17/03, 65/04, 113/05, 98/08, 107/08 и 83/09/, Советот на Општина
Карпош на Четиринаесеттата седница, одржана на 23 декември 2009 година, донесе

РЕШЕНИЕ
за именување претставници на Општина Карпош во
Управниот одбор на Детска градинка „Орце Николов“-Скопје

1. За претставници на Општината Карпош во Управниот одбор на Јавната установа
општинска детска градинка „Орце Николов“ – Скопје, се именуваат
- Светлана Лукарева
- Светлана Каровска
2. Ова Решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Град Скопје“.

Број 07-4649/4-2
23.12.2009 година
Скопје

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

24 декември 2009

“Службен Гласник на Општина Карпош”

број 19

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 Решение за именување претставници
на Општина Карпош во Управниот одбор на Јавната
установа општинска детска градинка –„Пролет“-Скопје

1. Се објавува Решение за именување претставници на Општина Карпош во Управниот одбор
на Јавната установа општинска детска градинка –„Пролет“-Скопје, донесена на Четиринаесеттата
седница на Советот на Општината Карпош, одржана на 23 декември 2009 година.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Карпош„.

Број 08- 4715/4-3
24.12.2009 година
Скопје

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

24 декември 2009

“Службен Гласник на Општина Карпош”

број 19

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локалната самоуправа /„Службен
весник на РМ“ бр. 05/02/ и член 3 и 16 од Статутот на Општината Карпош /„Службен гласник на
Општина Карпош“ бр. 01/06/, а во врска со член 96, став 9 и 11 од Законот за заштита на децата
/„Службен весник на РМ“ бр. 98/00, 17/03, 65/04, 113/05, 98/08, 107/08 и 83/09/, Советот на Општина
Карпош на Четиринаесеттата седница, одржана на 23 декември 2009 година, донесе

РЕШЕНИЕ
за именување претставници на Општина Карпош во
Управниот одбор на Детска градинка „Пролет“-Скопје

1. За претставници на Општината Карпош во Управниот одбор на Јавната установа
општинска детска градинка „Пролет“ – Скопје, се именуваат
- Александар Николовски
- Гоце Бабовски
2. Ова Решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Град Скопје“.

Број 07-4649/4-3
23.12.2009 година
Скопје

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

24 декември 2009

“Службен Гласник на Општина Карпош”

број 19

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 Решение за именување претставници
на Општина Карпош во Управниот одбор на Јавната
установа општинска детска градинка –„Мајски Цвет“-Скопје

1. Се објавува Решение за именување претставници на Општина Карпош во Управниот одбор
на Јавната установа општинска детска градинка –„Мајски Цвет“-Скопје, донесена на
Четиринаесеттата седница на Советот на Општината Карпош, одржана на 23 декември 2009 година.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Карпош„.

Број 08- 4715/4-4
24.12.2009 година
Скопје

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

24 декември 2009

“Службен Гласник на Општина Карпош”

број 19

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локалната самоуправа /„Службен
весник на РМ“ бр. 05/02/ и член 3 и 16 од Статутот на Општината Карпош /„Службен гласник на
Општина Карпош“ бр. 01/06/, а во врска со член 96, став 9 и 11 од Законот за заштита на децата
/„Службен весник на РМ“ бр. 98/00, 17/03, 65/04, 113/05, 98/08, 107/08 и 83/09/, Советот на Општина
Карпош на Четиринаесеттата седница, одржана на 23 декември 2009 година, донесе

РЕШЕНИЕ
за именување претставници на Општина Карпош во
Управниот одбор на Детска градинка „Мајски Цвет“-Скопје

1. За претставници на Општината Карпош во Управниот одбор на Јавната установа
општинска детска градинка „Мајски Цвет“ – Скопје, се именуваат
- Зејнел Куч
- Антица Благодуша
2. Ова Решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Град Скопје“.

Број 07-4649/4-4
23.12.2009 година
Скопје

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

24 декември 2009

“Службен Гласник на Општина Карпош”

број 19

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 издавање под закуп на
деловен простор во Месна заедница „Карпош 1“-Скопје

1. Се објавува Одлуката за издавање под закуп на деловен простор во Месна заедница
„Карпош 1“-Скопје, донесена на Четиринаесеттата седница на Советот на Општината Карпош,
одржана на 23 декември 2009 година.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Карпош„.

Број 08- 4715/5
24.12.2009 година
Скопје

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

24 декември 2009

“Службен Гласник на Општина Карпош”

број 19

Врз основа на член 36 и член 50 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа
(“Службен весник на РМ“ бр. 05/02) и член 16 од Статутот на Општина Карпош (“Службен гласник на
Општина Карпош“ бр. 01/06), Советот на Општина Карпош на Четиринаесеттата седница, одржана на
23 декември 2009 година, донесе

О Д Л У К А
за издавање под закуп на деловен простор во
Месната заедница Карпош 1 од подрачјето
на Општина Карпош

Член 1
Со оваа Одлука се уредува издавањето под закуп на простор во Месната заедница Карпош 1
од подрачјето на Општината.
Член 2
Постапката за издавање под закуп на простор во Месна заедница Карпош 1 од подрачјето на
Општината, ќе ја спроведе Комисија формирана од Градоначалникот на Општина Карпош.
Член 3
Висината на закупнината како и другите услови за закупот поконкретно
договорот за закуп.

ќе се уредат со

Член 4
Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник
на Општина Карпош“.

Број 07-4649/5
23.12.2009 год.
Скопје

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

24 декември 2009

“Службен Гласник на Општина Карпош”

број 19

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 измена и дополнување – проширување
на средствата во Буџетот на Општина Карпош за 2009 година

1. Се објавува Одлуката за измена и дополнување – проширување на средствата во Буџетот
на Општина Карпош за 2009 година, донесена на Четиринаесеттата седница на Советот на
Општината Карпош, одржана на 23 декември 2009 година.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Карпош„.

Број 08- 4715/6
24.12.2009 година
Скопје

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

24 декември 2009

“Службен Гласник на Општина Карпош”

број 19

Врз основа на член 36, став 1, точка 2 од Законот за локалната самоуправа /„Службен весник на РМ“
бр. 05/02/ и член 16 од Статутот на Општина Карпош /„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.
01/06/, Советот на Општина Карпош на Четиринаесеттата седница, одржана на 23 декември 2009
година, донесе
ОДЛУКА
за измена и дополнување – проширување на средствата во
Буџетот на Општина Карпош за 2009 година
Член 1
Со оваа Одлука се врши измена и дополнување – проширување на средства во Буџетот на Општина
Карпош за 2009 година и тоа на следниот начин:
Се зголемуваат приходите на следните поставки
Кредити

Буџет

723111 Целодневна и предшколска грижа
723119 Други помошни активности во образованието

0
0

Самофин .
2.000.000
1.500.000

Донации
0
0

Дотации
0
0

0
0

___________________________________
0
3.500.000
0
0
0
И се распоредуваат на следните потпрограми и расходни поставки:
FАО УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ
/КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ/
482920 Изградба на други објекти
-15.000.000

0

JDO ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА
ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И УЛИЦИ
482130 Реконструкција на улици, патишта и
автопати
15.000.000

0

0

0

0

L00 СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА
425990 Други договорни услуги
463120 Трансфери до спортски клубови

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

N10 ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ
423410 Прехранбени продукти и пијалоци
V10 ДЕТСКИ ГРАДИНКИ
423410 Прехранбени продукти и пијалоци

-800.000
800.000

0

1.500.000

0

2.000.000

0

0

0

0

0

0

0

______________________________________
0

3.500.000

0

0

0

Член 2
Одлуката влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Карпош“ и станува составен дел на Буџетот на Општина Карпош за 2009 година.
Број 07-44649/6
23.12.2009 година
Скопје

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

24 декември 2009

“Службен Гласник на Општина Карпош”

број 19

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 изменување на Одлуката за
извршување на Буџетот на Општина Карпош
за 2010 година

1. Се објавува Одлуката за изменување на Одлуката за извршување на Буџетот на Општина
Карпош за 2010 година, донесена на Четиринаесеттата седница на Советот на Општината Карпош,
одржана на 23 декември 2009 година.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Карпош„.

Број 08- 4715/7
24.12.2009 година
Скопје

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

24 декември 2009

“Службен Гласник на Општина Карпош”

број 19

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 од Законот за локалната смаоуправа /„Службен весник на РМ“ бр. 05/02/, како
и врз основа на член 23, став 5 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа
/„Службен весник на РМ“ бр. 61/04, 96/04 и 67/07/ и 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
Четиринаесеттата седница, одржана на 23 декември 2009 година, донесе

ОДЛУКА
за измена на Одлуката за извршување на
Буџетот на Општина Карпош за 2010 година

Член 1
Во Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Карпош за 2010 година бр. 07-4157/9 од
15.10.2009 година /„Службен гласник на Општина Карпош“ бр. 17/09/ се врши следната измена:
-

во член 11 ставот 5 се брише

Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Карпош“, а ќе се применува од 01 јануари 2010 година.

Број 07-4649/7
23.12.2009 година
Скопје

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

24 декември 2009

“Службен Гласник на Општина Карпош”

број 19

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 доделување финансиски
средства на Македонската радиотелевизија

1. Се објавува Одлуката за Одлука за доделување финансиски средства на Македонската
радиотелевизија, донесена на Четиринаесеттата седница на Советот на Општината Карпош,
одржана на 23 декември 2009 година.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Карпош„.

Број 08- 4715/8
24.12.2009 година
Скопје

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

24 декември 2009

“Службен Гласник на Општина Карпош”

број 19

Врз основа на член 6 и член 15 од Законот за Градот Скопје /,,Службен весник на РМ,, бр.
55/04/ , член 36, став 1, точка 15 и член 62 од Законот за локална самоуправа /„Службен весник на
РМ“ бр. 05/02/ и член 3 и член 16 од Статутот на Општина Карпош /„Службен гласник на Општина
Карпош“ бр. 01/06/, а во врска со Барањето од Македонска радио телевизија-Редакција за Скопска
програма од МТВ ,заведено под наш деловоден број 08-4419/1 од 01.12.2009 година, Советот на
Општина Карпош на Четиринаесеттата седница , одржана на 23 декември 2009 година, донесе

О Д Л У К А
за доделување на финансиски средства
на Македонска радио телевизија

Член 1
Со оваа Одлука Советот на Општина Карпош доделува финансиски средства на Македонска
радио телевизија- Редакција Скопска програма од МТВ во износ од 90.000,оо денари.
Член 2
Советот на Општина Карпош средствата од член 1 на оваа Одлука ги доделува на
Македонска радио телевизија за набавка на основно средство за потребите на Редакцијата Скопска
програма од МТВ.
Член 3
Одобрените средства од член 1 и 2 на оваа Одлука ќе се издвојат од Буџетот на Општина
Карпош за 2009 година.
Член 4
Одлуката ќе ја спроведе Градоначалникот и Секторот за финансии на Општина Карпош.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во “Службен гласник на
Општина Карпош“.

Број 07-4649/8
23.12.2009 год.
Скопје .

ПРЕТСЕДАВАЧ
на Советот на Општина Карпош,
Трифун Трифуновски,с.р.

24 декември 2009

“Службен Гласник на Општина Карпош”

број 19

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

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлука за потврдување на статус
и својство член на ЗЕЛС на Општина Карпош

1. Се објавува Одлуката за потврдување на статус и својство член на ЗЕЛС на Општина
Карпош , донесена на Четиринаесеттата седница на Советот на Општината Карпош, одржана на 23
декември 2009 година.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Карпош„.

Број 08- 4715/9
24.12.2009 година
Скопје

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

24 декември 2009

“Службен Гласник на Општина Карпош”

број 19

Врз основа на член 15, а во врска со член 81, став 2, од Законот за локалната самоуправа /„Службен
весник на РМ“ бр. 05/02/ и член 3 и 16 од Статутот на Општината /„Службен гласник на Општина
Карпош“ бр. 01/06/, Советот на Општина Карпош на Четиринаесеттата седница, одржана на ден 23
декември 2009 година, ја донесе следната

ОДЛУКА
за потврдување на статусот и својството
член на ЗЕЛС на Општина Карпош

Член 1
Со оваа Одлука се потврдува статусот и својството на член во Здружението на општините „Заедница
на единиците на локалната самоуправа на Република Македонија – ЗЕЛС“ на Општина Карпош.
Оваа Одлука се донесува заради упис на Здружението на општините „Заедница на единиците на
локалната самоуправа на Република Македонија – ЗЕЛС“ /понатаму во текстот само како ЗЕЛС/ во
Централниот регистар на Република Македонија во согласност со Закон.
Член 2
Општина Карпош и понатаму го продолжува својството член на ЗЕЛС под условите утврдени со
Статутот и другите акти со кои се утврдува организацијата и делокругот на работа на Здружението на
општините „Заедница на единиците на локалната самоуправа на Република Македонија – ЗЕЛС“.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина
Карпош“.

Број 07-4649/9
23.12.2009 година
Скопје

ПРЕТСЕДАВАЧ
НА СОВ ЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Трифун Трифуновски,с.р.

24 декември 2009

“Службен Гласник на Општина Карпош”

број 19

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 благајнички максимум
за 2010 година

1. Се објавува Одлуката за благајнички максимум за 2010 година, донесена на
Четиринаесеттата седница на Советот на Општината Карпош, одржана на 23 декември 2009 година.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Карпош„.

Број 08- 4715/10
24.12.2009 година
Скопје

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

24 декември 2009

“Службен Гласник на Општина Карпош”

број 19

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02) и член 20 точка 1 и 2 од Законот за платниот промет („Службен весник на
РМ“ 113/2007), Советот на Општина Карпош на Четиринаесеттата седница, одржана на 23.12.2009
година, донесе

О Д Л У К А
за утврдување на благајнички максимум
за 2010 година

Член 1
Се утврдува благајничкиот максимум за 2010 година во износ од 100.000,00 денари .
Член 2
Готовите пари во благајната, примени по сите основи се уплатуваат на сметката кај
носителот на платен промет истиот ден, а најдоцна наредниот ден на наплатата .
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник
на Општина Карпош“ .

Број 07-4649/10
23.12.2009 година
Скопје

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

24 декември 2009

“Службен Гласник на Општина Карпош”

број 19

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 доделување на финансиска
помош на семејството Стојановски

1. Се објавува Одлуката за доделување на финансиска помош на семејството Стојановски,
донесена на Четиринаесеттата седница на Советот на Општината Карпош, одржана на 23 декември
2009 година.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Карпош„.

Број 08- 4715/11
24.12.2009 година
Скопје

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

24 декември 2009

“Службен Гласник на Општина Карпош”

број 19

Врз основа на член 6 и член 15,став1,точка 7 алинеа 2 од Законот за Градот Скопје /Службен
гласник на РМ бр.55/04/ а во врска со член 36, став 1, точка 15 и член 62 од Законот за локалната
самоуправа / "Службен весник на РМ бр.05/02/, и член 3 став 1 и член 16 од Статутот на Општина
Карпош /"Службен гласник на Општина Карпош" бр.01/06/, како и барањето за давање финансиска
помош на семејството Стојановски, Советот на Општина Карпош, на Четиринаесеттата седница
одржана на 23 декември 2009 година, донесе

ОДЛУКА
за доделување на финансиска помош на
семејството Стојановски
Член 1
Со оваа Одлука, Советот на Општина Карпош доделува финансиска помош, на семејството
Стојановски со стан на ул.Ботун бр.17 А,Скопје, поради смрт на член на нивното потесно
семејство,15 годишната ќерка Маја Стојановска, која на ден 08.12.2009 година, трагично го загуби
животот во сообраќајната несреќа, која се случи на бул.Партизански одреди во населба Влае, во
износ од 120.000,00 денари.
Член 2
Одобрените средства од член 1 на оваа Одлука ќе се издвојат од Буџетот на Општина Карпош
за 2009 година.
Член 4
Одлуката ќе ја спроведе Градоначалникот и Секторот за финансии на Општина Карпош.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во Службен гласник на
Општина Карпош.

Број 07- 4649/11
23.12.2009 година
Скопје

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

24 декември 2009

“Службен Гласник на Општина Карпош”

број 19

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 доделување на финансиска
помош на семејството на Душан Петковски

1. Се објавува Одлуката за доделување на финансиска помош на семејството на Душан
Петковски , донесена на Четиринаесеттата седница на Советот на Општината Карпош, одржана на
23 декември 2009 година.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Карпош„.

Број 08- 4715/12
24.12.2009 година
Скопје

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

24 декември 2009

“Службен Гласник на Општина Карпош”

број 19

Врз основа на член 6 и член 15 ,став 1, точка 7, алинеа 2 од Законот за Градот Скопје
/,,Службен весник на РМ ,, бр.55/04 /, а во врска со член 36, став 1, точка 15 и член 62 од Законот
за локалната самоуправа /„Службен весник на РМ“ бр. 05/02/ , и член 3 став 1 и член 16 од Статутот
на Општина Карпош /„Службен гласник на Општина Карпош“ бр. 01/06/ , како и согласно Записникот
од утврдената фактичка состојба од страна на Комисијата на Советот на Општината Карпош и
барање бр. 08-4566/1 од 11.12.2009 година поднесено од Душан Петковски, составен на ден
13.11.2009 година, Советот на Општина Карпош на Четиринаесеттата седница , одржана на 23
декември 2009 година, донесе

О Д Л У К А
за доделување на финансиска помош
на семејството на Душан Петковски

Член 1
Со оваа Одлука се доделува финансиска помош на семејството на Душан Петковски со стан
на ул.“Трифун Пановски“ бр. 2/1-5, Општина Карпош - Скопје за подмирување на неплатена
станарина-закупнина, спрема Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор
на РМ-Подрачна единица -Скопје .
Член 2
Финансиската помош во износ од 170.000,00 денари ќе се одобри од Буџетот на Општина
Карпош за 2009 година од АО Програма, конто 413110 – тековна резерва.
Одобрените финансиски средства од став 1 на овој член од Одлуката да се уплатат на
Јавното претпријатие за станбен и деловен простор на Република Македонија – Подрачна единица
Скопје, на трансакциона сметка 210048641500580, на НЛБ Тутунска банка АД Скопје.
Член 3
Одлуката ќе ја спроведе Градоначалникот на Општината 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- 4649/12
23.2009 год.
Скопје

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

24 декември 2009

“Службен Гласник на Општина Карпош”

број 19

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 Програма за изменување на Програмата
за енергетска ефикасност на Општина Карпош за
2008 година

1. Се објавува Програмата за изменување на Програмата за енергетска ефикасност на
Општина Карпош за 2008 година, донесена на Четиринаесеттата седница на Советот на Општината
Карпош, одржана на 23 декември 2009 година.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Карпош„.

Број 08- 4715/13
24.12.2009 година
Скопје

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

24 декември 2009

“Службен Гласник на Општина Карпош”

број 19

Врз основа на член 36, став 1, точка 1 и член 62 став 1 од Законот за локална самоуправа (Сл.
Весник на РМ 05/02), член 15, став 1 точка 4 алинеа 4 од Законот за градот Скопје (Сл. Весник на РМ
бр. 55/04) и член 3 став 1 и член 16 од Статутот на Општина Карпош (Сл. Гласник на Општина
Карпош број 01/06), Советот на Општина Карпош на Четиринаесетата седница одржана на 23
декември 2009 година донесе

ПРОГРАМА
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ
НА ОПШТИНА КАРПОШ ЗА 2008 – 2012 ГОДИНА

Член 1
Се врши измена на Програмата за енергетска ефикасност на Општина Карпош за 2008 – 2012 година
донесена на Шеесет и петтата седница на Советот на Општина Карпош одржана на 17 јуни 2008
година под број 07-1804/4 од 17.06.2008 година (Сл. Гласник на Општина Карпош бр. 11/2008).
Се менува Поглавје четири со ново поглавје како следи:

4.

ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ 2008-2012
4.1

Активности и временски распоред

Проект/
Активност
1) Грејни
системи во
основните
училишта и
детски
градинки

2)
Воведување
на двостепен
режим на
исклучување
на уличното
осветление на
кејот на
реката Вардар

3) Замена на
комплетното
улично
осветление во
нас. Жданец

Цел
Намалување на
греењето во
основните училишта
за време на зимскиот
распуст, празници и
викенди, преку
опремување на
училиштата со
опрема за регулација
и далечинска
контрола и
управување
Остварување на
заштеда на
електрична енергија
преку регулација на
интервалите со
наизменично
поединечно
исклучување на
секоја втора светилка
од канделабрите во
ноќните часови
(зимски и летен
режим)
Замена на 95
светилки од 125 W со
штедливи диодни
светилки од 12 W со
работен век од
50.000 часа и
остварување на
заштеда на

Финансирано
од
Општина
Карпош

Општина
Карпош

Општина
Карпош,
донаторски
организации,
Агенција за
енергетика

Партнери
Топлификација
АД

/

Донаторски
организации,
Агенција за
енергетика

Корисни
к

Проценета
инвестиција
(денари)

Време

Резултати

Општина
Карпош и
учениците
од
основните
училишта
и
градинкит
е

700.000
(период на
враќање 1
година)

2008
реализиран
о

Намалени загуби и
заштеда на топлинска
енергија

Општина
Карпош и
нејзините
граѓани

8.000 денари

2008
реализиран
о

Заштеда на електрична
енергија од 35% до
40%.

Општина
Карпош и
нејзините
граѓани

600.000 денари

2008
реализиран
о

Заштеда на електрична
енергија од 60% до
70%.
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електрична енергија

Проект/
Активност

Цел

Финансирано
од

Партнери

Корисни
к

Проценета
инвестиција
(денари)

4)
Поставување
на семафори
на соларна
енергија на
раскрсницата
помеѓу
улиците
“Никола
Тесла” и
“Орце
Николов”
5) Интегриран
проект за
енергетска
ефикасност за
градинките и
основните
училишта

Употреба на
семафори кои
користат сопствено
енергетско
напојување - соларна
енергија, на
раскрсницата помеѓу
улиците “Никола
Тесла” и “Орце
Николов”

Општина
Карпош, РСБСП

РСБСП

Општина
Карпош и
нејзините
граѓани

1.800.000
денари

-Замена
на
топлинскaта енергија
за
греење
на
објектите
со
геотермална
енергија.
-Замена на врати и
прозорци
на
објектите од аспект
на
термичка
изолација
-Замена
на
електричната
енергија со соларна
(фотоволтајџни
системи)

Министерството
за
животна
средина
и
заштита
на
човековата
околина на РМ,
Министерството
за екологија на
Република
Италија
-Италијанската
канцеларија при
Министерството
на РМ.

-Општина
Карпош
Градинки на
територија на
Општина Карпош
Основни
училишта на
територија на
Општина Карпош
Министерството
за
животна
средина
и
заштита
на
човековата
околина на РМ,
-Министерството

Општина
Карпош
Градинки
на
териториј
а на
Општина
Карпош
Основни
училишта
на
териториј
а на
Општина
Карпош

10 – 12
милиони евра

Време

Резултати

2008
реализиран
о

Заштеда на електрична
енергија

2010-2011

Целосна енергетски
самостојни и независни
објекти
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-Други
финансиски
институции
организации

и
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за екологија на
Република
Италија

Проект/
Активност

Цел

Финансирано
од

6)
Издвојување
на командите
за улично
осветлување
од
трафостаници
те на ЕВН

Постигнување на
целосна управувачка
независност и
контрола врз
системот за улично
осветлување,
вградување на
софтверски вклопни
часовници со дневно
самоштелување на
вклучување –
исклучување на
електрична енергија
Подобрување на
знаењето и свеста за
значењето на
енергетска
ефикасност во
општината и
образованието.

Општина
Карпош,
донаторски
организации,
Агенција за
енергетика,
Министерсво за
транспорт и
врски и ЕУ
фондови

Донаторски
организации,
Агенција за
енергетика,
Министерсво за
транспорт и
врски и ЕУ
фондови

Општина
Карпош и
нејзините
граѓани

7.000.000
денари

2008-2010

Навремено и ефикасно
отстранување на
дефектите на уличното
осветлување и
заштеда на електрична
енергија

Општина
Карпош

Донаторски
организации

Општина
Карпош

1.000.000
(период на
враќање 3
години)

2009-2011

Зголемена свест за
енергетска
ефикасност,
придобивки во
спроведување на
програми за заштеда
на енергија;
иницирање за
изработка на проекти
за енергетска
ефикасност,
вклучување во
годишниот буџет и
инве-стициони
планирање на

7) Обуки на
персоналот на
општината,
техничкиот
кадар на
основните
училишта и
градинки за
енергетска
ефикасност,
инвеститорите
и граѓаните.

Партнери

Корисни
к

Проценета
инвестиција
(денари)

Време

Резултати
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Проект/
Активност

Цел

Финансирано
од

Партнери

8)
Обновување
на улично
осветлување
и субституција
на постојните
400 W и 125 W
светилки со
пригушници со
директни (без
пригушници)
штедливи 150
W и 70 W
светилки
9) Катастар на
локални
субјекти,
загадувачи на
животната
средина

Подобрено
осветлување на
улиците, зголемена
трајност на
светилките, зголемен
период на
експлоатација,
намалени сметки за
улично осветление,
зголемена
безбедност на
граѓаните

Општина
Карпош

Општина Карпош

Изготвување на
катастар на локални
субјекти загадувачи
на животната
средина;
прилагодување на
субјектите спрема
законската
регулатива за
намалување на
штетното влијание
врз животната
средина и здравјето
на граѓаните што
живеат на подрачјето
на Општина Карпош.

Општина
Карпош,
донаторски
организации

Донаторски
организации

број 19

Корисни
к

општината.
Искористување на
знаењето добиено по
завршување на
курсевите.

Време

Општина
Карпош

Проценета
инвестиција
(денари)

Резултати

14.000.000
(период на
враќање до 2,5
години)

2009-2010

Подобрено осветление
на улиците, повисок
квалитет на
осветление, зголемена
трајност на светилките,
намалување на
трошоците за
одржување.

Општина
Карпош и
нејзините
граѓани

3.075.000
(период на
враќање 4
години)

2008-2009

Заштита и
унапредување на
животната средина
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10) Проект за
реконструкциј
а на
осветлувањет
о на
спортските
комплекси во
Општина
Карпош

Заштеда на
електрична енергија
од 65 % во однос на
постојните
Намалување на
емисија на CO2
Подобра осветленост
Намалување на
трошоци на
одржување

Општина
Карпош
Агенција
за
енергетика
Меѓународни
фондации
и
институции итн.

Општина Карпош

Ученицит
еи
граѓаните
на
Општина
Карпош

Проект/
Активност

Цел

Финансирано
од

Партнери

Корисни
к

11)
Реконструкциј
а на
осветлувањет
о во дворните
места на
градинките и
основните
училишта

Подобрување на
осветлувањето и
безбедноста во
кругот на овие
објекти, замена на
постоечките тела со
штедливи светилки и
зголемување на
бројот на канделабри
објекти - 20

Општина
Карпош
-Агенција
за
енергетика
-Меѓународни
институции
и
фондации

Општина Карпош
Градинки на
територија на
Општина Карпош
Основни
училишта на
територија на
Општина Карпош

Децата во
градинкит
е
Ученицит
е во
Основнит
е
училишта

3.500.000,00
денари

12)Реконструк
ција на
внатрешното
осветлување
во објектите
на градинките
и основните
училишта

Намалување на
потрошувачката на
електрична енергија
во работните
простори на
објектите.
Подобрување на
квалитетот на
осветленост за
работа и престој.
Поголема безбедност
по здравјето на
учениците и

Меѓународни
институции
и
фондови

Општина Карпош
Градинки на
територија на
Општина Карпош
Основни
училишта на
територија на
Општина Карпош

Децата во
градинкит
е
Ученицит
е во
Основнит
е
училишта

До 7.000.000,00
денари

-ИПА фонд на
ЕУ

Општина Карпош
Основни

Ученицит
е во
Основнит

42.000.000,00
денари
(4.500.000,00

13)Реконструк
ција на објекти
на основните

8.723.900,00
денари

Проценета
инвестиција
(денари)

2010

заштеда на годишно
ниво
од:Eл.енергија
246.696,2 KW Јаглен
123.348 kg ЕмисијаСО2
191.189,56 kg
- Жива и олово 8 kg
Цврст отпад 120 kg
Пари 1.322.482 денари

Време

Резултати

2010

Помалку потреошена
електрична
енергија,
подобрен степен на
осветленост
и
безбедност.

2010-2011

Намалена
потрошувачка
на
електрична енергија
Подобрување
на
квалитетот
на
осветленост
во
работните простории
во објектот

2010

Целосна замена
кровот
(замена

на
на
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персоналот, услови
за непречено
одвивање на
образовниот процес,
заштеда на енергија
и подобар квалитет
на живеење на
заедницата

-УСАИД
Програма
за
основно
образование
-Општина
Карпош

училишта на
територија на
Општина Карпош
-Петар Поп
Арсов
-Лазо Трповски
-Војдан
Чернодрински

е
училишта

Проект/
Активност

Цел

Финансирано
од

Партнери

Корисни
к

14)
Осветлување
на општински
пат од Средно
до Горно
Нерези со
соларни
светилки

Поврзување на
Средно и Горно
Нерези со осветлена
и безбедна делница
на патот.

15) Изградба
на технолошки
парк

-Изградба на целосно
енергетски независен
објект по највисоките
стандарди од ова
област како показен

-Буџетот
на
Општина
Карпош
-други
заинтересирани
субјекти
и
инвеститори
-меѓународни
институции
и
фондови
-Општина
Карпош
со
дефинирање
локација
и
ослободување

-Општина
Карпош
-Други
меѓународни
институции
фондови

-Општина
Карпош
Другите
наведени
заинтересирани
субјекти

од буџетот на
Општината)

Проценета
инвестиција
(денари)

материјалот
на
покривката, санирање
на кровната плоча и
поставување
на
изолација)
и
фасадната столарија
во училиштата Петар
Поп Арсов и Лазо
Трповски.Целосна
замена на покривот и
нова
громобранска
инсталација
во
основното
училиште
Војдан Чернодрински.

Време

Резултати

Граѓаните
на
Општина
Карпош

18.000.000,00
денари

2010-2011

Осветлување
на
целата делница на
патот со светилки на
соларна енергија

Општина
Карпош
Ученицит
е од
образовни
от процес

300.000,00
евра

2010-2011

-Прв ваков објект на
Балканот
од
содржински аспект
-Прв
целосно
енергетски независен

и
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за
идните
инвеститори согласно
Правилникот
за
енергетски ефикасни
објекти.
-Содржински
технолошки парк како
образовен
и
иновативен
центар
кој ќе биде надградба
во
процесот
на
образование
на
младите и талент.и
кадри.

од комуналии
Заинтересиран
и субјекти за
вградување на
сопствена
опрема
-Архитектонски
факултет
-МАЦЕФ
-Меѓународни
институции
и
фондации

Проект/
Активност

Цел

Финансирано
од

Партнери

Корисни
к

Проценета
инвестиција
(денари)

Време

Резултати

16)
Создавање на

Проектот
ја
разработува
можноста
за
користење
на
геотермалната
енергија како посебен
ресурс надвор од
класичното
греење
од
топлификација,
како
нови
инфраструктурни
мрежи.

-Општина
Карпош
-Меѓународни
Институции
и
Банки
и
Фондови
ФОНКО

Општина Карпош
ФОНКО

Граѓаните
на
Општина
Карпош

Во зависност
од
инфраструктур
ната мрежа

2010-20112012

Алтернативен систем
на топлификационата
мрежа нсо користење
на обновливи извори
на
енергија
намалување
на
емисија на CO2

нови
инфраструктурн
и мрежи за
технолошка
вода како
предуслов за
употреба на
геотермални
пумпи како нов
обновлив извор
за греење и
ладење на
индивидуални,
колективни и

индустриски
објекти

објект како урнек за
Инвеститорите
за
реализација на вакви
градби
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Временски распоред за среднорочен акционен план MEEП 2008 - 2012 година
2008
Активност
1) Грејни системи во основните училишта и детски градинки

Квартал

2) Воведување на двостепен режим на исклучување на уличното осветление на
кејот на реката Вардар
3) Замена на комплетното улично осветление во нас. Жданец
4) Поставување на семафори на соларна енергија на раскрсницата помеѓу
улиците “Никола Тесла” и “Орце Николов”
5) Интегриран проект за енергетска ефикасност за градинките и основните
училишта
6) Издвојување на командите за улично осветлување од трафостаниците на ЕВН
7) Обуки на персоналот на општината, техничкиот кадар на основните училишта и
градинки за енергетска ефикасност, инвеститорите и граѓаните.
8) Обновување на улично осветлување и субституција на постојните 400 W и 125
W светилки со пригушници со директни (без пригушници) штедливи 150 W и 70 W
светилки
9) Катастар на локални субјекти, загадувачи на животната средина
10) Проект за реконструкција на осветлувањето на спортските комплекси во
Општина Карпош
11) Реконструкција на осветлувањето во дворните места на градинките и
основните училишта
12)Реконструкција на внатрешното осветлување во објектите на градинките и
основните училишта
13)Реконструкција на објекти на основните училишта
14) Осветлување на општински пат од Средно до Горно Нерези со соларни
светилки
15) Изградба на технолошки парк
16) Создавање на нови инфраструктурни мрежи за технолошка вода како
предуслов за употреба на геотермални пумпи како нов обновлив извор за греење
и ладење на индивидуални, колективни и индустриски објекти

1

2

3

2009
4

1

2

3 4

2010
1

2

3

2011
4

1

2

3

2012
4

1

2

3

4

Член 2
Оваа измена на Програмата за енергетска ефикасност на Општина Карпош за 2008
2012 година влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во Службен Гласника на
Општина Карпош

Број 07-4649/15
23.12.2009 год.
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 План за дејствување со посебни мерки
на Комисијата за еднакви можности на жените и
мажите на Општина Карпош за 2010 година

1. Се објавува Планот за дејствување со посебни мерки на Комисијата за еднакви
можности на жените и мажите на Општина Карпош за 2010 година, донесена на
Четиринаесеттата седница на Советот на Општината Карпош, одржана на 23 декември 2009
година.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Карпош„.

Број 08- 4715/14
24.12.2009 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски,с.р.
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Врз основа на член 46 од Статутот на Општината 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 Општина
Карпош,,бр.12/09) , Советот на Општина Карпош на Четиринаесеттата седница , одржана на 23
декември 2009 година , донесе

План за дејствување со посебни мерки на
Комисијата за еднакви можности на жените и мажите
на Општина Карпош за 2010 година
Комисијата за еднакви можности на жените и мажите е постојано тело на
Општина Карпош составено од редот на членовите на Советот на Општината,
формирана на 01.10.2009 година со 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 Карпош на седница на Советот на Општина Карпош,
согласно Законот за еднакви можности на жените и мажите.
Целта на оваа Комисија е промовирање на принципот на
воспоставување еднакви можности на жените и мажите во политиката,
економијата, социјалната и образовната дејност, како и во другите области на
општествениот живот.
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
воспоставување услови за воведување на еднакво учество на жените и мажите во сите сфери на
општественото живеење.
Планот дефинира повеќе приоритетни активности од различни области , преку кои
ќе се промовира и унапредува родовата рамноправност во Општина Карпош .
ПРИОРИТЕТНИ ЦЕЛИ
1. Активности за унапредување на здравјето на жената и семејството и подигање на свеста
кај ромската популација за здрави начини на живеење.
2. Превентивни и советодавни активности за намалување на насилството врз жената во
семејството и институциите на системот.
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3. Соработка со институции и НВО за помош и поддршка при реализацијата на
активностите што ке се преземат за унапредување на родовиот концепт.

I Активности за унапредување на здравјето на жената и

семејството и подигање на свеста кај ромската популација за
здрави начини на живеење.
•

Дефинирање на целите

Проблем - Ниско ниво на свеста за здравствената состојба кај жената од ромската
популација
Цели - Подигање на свеста кај ромската популација за грижа за сопственото
здравје

•

Активности

* Задачи
- организирање и реализација на трибини, едукативни работилници и лекарски
прегледи
* Активности
• одредување на целни групи
• обезбедување на стручни лица (предавачи)
• известување на целните групи
• организирање на интерактивни работилници
• обезбедување на простор
• одржување на трибини и работилници
* Временски

*

период

-

2010 година

Потребни технички и човечки ресурси
-обезбедување на опрема
-стручни лица од повеќе области на медицината

*.

Носители на активностите
•
•
•
•
•

Стручни лица за реализирање на предвидените активности
Невладини организации
Црвен крст на Република Македонија
Комисија за родова еднаквост
Општинска администрација

24 декември 2009
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Полициска станица Карпош

Индикатори
-планирани 6 работилници
-информирана целата женска популација и нивните семејства
-изработка и дистрибуција на информативно-едукативен материјал
-планирани лекарски прегледи

*. Буџет – потребни средства за примена на Планот за
дејствување со посебни мерки
• 350.000 денари

II Превентивни и советодавни активности за намалување на

насилството врз жената во семејството и институциите на системот
•

Дефинирање на целите

Проблем - Висок процент на семејно насилство врз основа на спроведена анкета од
проектот ,,Да зборуваме за семејното насилство,,
Цели

•
•
•
•
•

- Намалување на насилството во семејството и институциите на системот
- Превенцијата заради намалување на појавата од секаков вид насилство ,
и раното окривање .

Активности

Спроведување на анкета за насилството
Организирање на дебати со стручни лица и размена на искуства
Ангажирање на стручен тим за советодавна работа со граѓаните
Едукативни работилници со воспитниот персонал од предучилишните
основните училишта во Општина Карпош

* Временски
*

период

-

установи и

2010 година

Потребни технички и човечки ресурси

-обезбедување на опрема, простор и материјали за работа
-стручни лица за обуки и советодавна работа (дефектолог, социјален работник,
педагог,психолог и по потреба други стручни лица)

24 декември 2009
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Носители на активностите
Стручни лица за реализирање на предвидените активности
Невладини организации
Комисија за родова еднаквост
Општинска администрација
Полициска станица Карпош

Индикатори

-планирани 20 дебати и округли маси со воспитните тимови и сите заинтаересирани
граѓани
-информирани сите граѓани на територија на Општина Карпош
-изработка и дистрибуција на информативно-едукативен материјал
-20 воспитно-едукативни работилници со учениците од основните училишта на територија
на Општина Карпош

*. Буџет – потребни средства за примена на Планот за
дејствување со посебни мерки
• 150.000 денари
Планот за дејствување со посебни мерки на комисијата за еднакви можности на жените и
мажите на Општина Карпош за 2010 година е од отворен карактер и неговото дополнување ќе
зависи од мерките и предлозите на членовите на Комисијата, органите на едницата на
локалната самоуправа и Градоначалникот, здруженија на граѓани , невладини организации, а
кои пред се` се однесуваат на областите од социјалната сигурност и здравствената заштита,
образованието, семејните односи и застапеноста на жените и мажите во јавниот живот.
Планот за дејствување со посебни мерки на комисијата за еднакви можности на жените и
мажите на Општина Карпош за 2010 година влегува во сила со денот на објавувањето во
,,Службен гласник на Општина Карпош ,,.

Број 07-4649/14
23.12. 2009 година
Скопје

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

24 декември 2009
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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 одобрување на Проектот за
рехабилитација и реконструкција на локалната патна
мрежа на подрачјето на Општина Карпош

1. Се објавува Одлуката за одобрување на Проектот за рехабилитација и
реконструкција на локалната патна мрежа на подрачјето на Општина Карпош, донесена на
Четиринаесеттата седница на Советот на Општината Карпош, одржана на 23 декември 2009
година.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Карпош„.

Број 08- 4715/15
24.12.2009 година
Скопје

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

24 декември 2009
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Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа (“Службен
весник на РМ“ бр. 05/02), согласно Програмата за рехабилитација и реконструкција на
регионална и локална патна мрежа во Република Македонија, а во врска со член 3 и 16 од
Статутот на Општина Карпош (“Службен гласник на Општина Карпош бр. 01/06), Советот на
Општина Карпош на Четиринаесеттата седница, одржана на 23.12.2009 година, донесе

О Д Л У К А
за одобрување на Проектот за рехабилитација
и реконструкција на локалната патна мрежа
на подрачјето на Општина Карпош
Член 1
Со оваа Одлука се одобрува Проектот за рехабилитација и реконструкција на
локалната патна мрежа на подрачјето на Општина Карпош со приоритет на локалниот пат –
проширување и реконструкција на постоен пат од населба Козле, ул. Козле – Долно Нерези
до село Горно Нерези.
На патниот правец од став 1 на овој член имотно правните односи се регулирани,
односно нема постапка за експропријација .
Член 2
Апликацијата и Проектот за рехабилитација и реконструкција на локална патна мрежа –
проширување и реконструкција на патот од Долно Нерези до село Горно Нерези да се
достават до Агенцијата за државни патишта (поранешен Фонд за магистрални и регионални
патишта), кој ќе ги спроведува и администрира средствата од Програмата на Владата на
Република Македонија.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен
гласник на Општина Карпош“.

Број 07-4649/15
23.12.2009 год.
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 донесување на Детален урбанистички
план за населба „Козле“ МЗ “Пецо Божиновски – Кочо“
дел А – Општина Карпош - Скопје

1. Се објавува Одлука за донесување на Детален урбанистички план за населба
„Козле“ МЗ “Пецо Божиновски – Кочо“ дел А – Општина Карпош - Скопје, донесена на
Четиринаесеттата седница на Советот на Општината Карпош, одржана на 23 декември 2009
година.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Карпош„.

Број 08- 4715/16
24.12.2009 година
Скопје

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

24 декември 2009
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Врз основа на член 26 став 4, алинеа 1 од Законот за просторно и урбанистичко
планирање /„Службен весник на РМ“ бр. 51/05, 137/07, 24/08 – пречистен текст и 91/09/, и
член 16 од Статутот на Општината Карпош „Службен гласник на Општина Карпош“ бр. 1/06/,
Советот на Општината Карпош, на Четиринаесеттата седница, одржана на 23 ноември 2009
година, донесе
ОДЛУКА
за донесување на Детален урбанистички план за
населба „Козле“ МЗ „Пецо Божиновски – Кочо“
дел А, Општина Карпош – Скопје
Член 1
Со оваа Одлука се донесува Детален урбанистички план за
Божиновски – Кочо“ дел А, Општина Карпош – Скопје.

населба „Козле“ МЗ „Пецо

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 Детален урбанистички план за населба „Козле“ МЗ „Пецо
Божиновски – Кочо“ дел А, Општина Карпош – Скопје, е со површина на урбаниот опфат од
П=16,00 ха.
Овој локалитет е дефиниран со следните граници:
На Север:
оска на булевар Македонија
На југозапад: оска на улица „Козле“, ја сече улицата „Козле“, продолжува на југ по
северозападната страна на КП 3763/2 и КП 3763/1,продолжува по југозападната
страна на КП 3763/1, КП 3762/1, КП 3761/1 по дел од северозападната страна
на КП 3759/1, по северозападната и југозападната страна на КП 3759/2, по
југозападната страна на КП3758, КП 3757, КП 3755/2КП 3753/2, по западната
страна на КП 3752 и КП 4651, по северозападната страна на КП 4622,
северозападната и југозападната страна на КП 4621, по југозападната страна на
КП 4625, по југозападната и југоисточната страна на КП 4623, позападната
стрна на КП 4626, го сече регулираниот водоток, продолжувана север
појугоисточната страна на регулираниот водоток, продолжува на исток по
југозападната страна на КП 4845, продолжува на север по југоистичната страна
на КП 4845, КП 4853/2, КП 4853/3 и КП 4852/2, продолжува појужната страна на
КП 4854, југоисточната страна на КП 4855/2, по јужната и источната страна на
КП 4855, по јужната страна на КП 4856, продолжува по јужната страна на
регулираниот водоток, се до пресекот со оската на ул. „Козле“ продолжува на
исток по оска на улица „Козле“, продолжува на север по оска на ул. „Кораб“,
продолжува на исток по оска на ул. „Јуриј Гагарин“.
На исток:
оска на постојна улица, се до оска на булевар „Македонија„
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Член 3
Опфатот на
Деталниот урбанистички план за населба „Козле“ МЗ „Пецо Божиновски –
Кочо“ дел А, 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:
А
А1
А2
Б1
Д1
Д3
Е

- домување
- семејно домување во станбени куќи
- семејно домување во станбени згради
- мали комерцијални и деловни дејности
- парковско зеленило
- спорт и рекреација
- комунална структура / трафостаница /

Максималната висина на новопланираните објекти изнесува Н мах.= 16,50 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.

Деталниот урбанистички план содржи:
ГРАФИЧКИ ДЕЛ
1. План на површини за градење
Регулационен план

Член 4

1: 1000

2. Сообраќаен план
Нивелациски план

1:1000

3. Инфраструктурен план
Хидротехничка инфраструктура
локација на трафостаници

1:1000

24 декември 2009

“Службен Гласник на Општина Карпош”

број 19

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

СОДРЖИНА
ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ
-Образложение
ГРАФИЧКИ ДЕЛ
1. Извод од ГУП на Скопје од 2002 година
2. Извод од ДУП 2001
3. Постојна состојба
- градежен фонд
- постојна состојба –инфраструктура

Составен дел на оваа Одлука се:
-

1:2500
1:1000
1:1000
1:1000

Член 5

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 Општината Карпош и потпис на
Претседателот на Советот на Општината.
Член 7
Советот на Општината, 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
урбанистичко планирање на Општината Карпош.
Член 9
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Карпош“.

Број 07-4649/16
23.12.2009 година
Скопје

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

24 декември 2009

“Службен Гласник на Општина Карпош”

број 19

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 донесување Детален урбанистички
план за локалитет Карпош 2 помеѓу ул. „Бледски Договор“,
Бул. „Илинден“,Бул. „8-ми Септември“ и Бул.
„Партизански одреди“,Општина Карпош – Скопје

1. Се објавува Одлуката за донесување Детален урбанистички план за локалитет
Карпош 2 помеѓу ул. „Бледски Договор“, Бул. „Илинден“,Бул. „8-ми Септември“ и Бул.
„Партизански одреди“,Општина Карпош – Скопје, донесена на Четиринаесеттата седница на
Советот на Општината Карпош, одржана на 23 декември 2009 година.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Карпош„.

Број 08- 4715/17
24.12.2009 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски,с.р.
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Врз основа на член 26 став 4, алинеа 1 од Законот за просторно и урбанистичко
планирање /„Службен весник на РМ“ бр. 51/05, 137/07, 24/08 – пречистен текст и 91/09/,
Програмата за дополнување на Програмата за приоритетна изработка на урбанистички
планови за 2009 година на Влата да РМ /„Службен весник на РМ“ бр. 33/09/ и член 16 од
Статутот на Општината Карпош „Службен гласник на Општина Карпош“ бр. 1/06/, Советот на
Општината Карпош, на Четиринаесетттата седница, одржана на 23 ноември 2009 година,
донесе
ОДЛУКА
за донесување на 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 донесува Детален урбанистички план за локалитет Карпош 2 помеѓу ул.
„Бледски Договор“, Бул. „Илинден“, Бул.
„8-ми Септември“ и Бул. „Партизански одреди“, 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 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:
На југ
:
На Запад:
На Север:

оска на булевар „8-ми Септември“
оска на Бул. „Партизански одреди“
оска на Бул. „Бледски Договор“
оска на Бул. „Илинден“

Член 3
Опфатот на 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
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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.

Деталниот урбанистички план содржи:

Член 4

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
5.1.
Анализа на состојбата на просторот и намена на површините и градбите
5.2.
Демогафски карактеристики

6. ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА И СНИМАЊЕ НА ИЗГРАДЕНИОТ ГРАДЕЖЕН ФОНД
6.1.
Градежен фонд
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Јавни институции - здравство
Инфраструктура - Комунална супструктура
Зеленило и рекреација

7. ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА И СНИМАЊЕ НА ИЗГРАДЕНА КОМУНАЛНА
ИНФРАСТРУКТУРА
7.1.
Постојна улична мрежа
7.2.
Хидротехничка инфраструктура
7.3.
Електроенергетика
7.4.
Телефонска мрежа
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА И СНИМАЊЕ НА БЕСПРАВНО ИЗГРАДЕНИ ГРАДБИ
АНАЛИЗА НА ПОСТОЈНИ ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТИ, СТЕПЕН НА РЕАЛИЗАЦИЈА
АНАЛИЗА НА МОЖНОСТИТЕ ЗА ПРОСТОРЕН РАЗВОЈ
ИЗВОД ОД ПЛАН ОД ПОВИСОКО НИВО ИЗВОД ОД ГУП НА ГРАД СКОПЈЕ
НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ
ПОПИСНИ ЛИСТИ

Б. ГРАФИЧКИ ДЕЛ
Извод од ГУП на Град Скопје 2002-2020 год.
Синтезен приказ ............................................................ 1:5000
1.2.
Извод од ГУП на Град Скопје 2002-2020 год.
Планирана сообраќајна мрежа .................................... 1:5000
1.3.
Извод од ГУП на Град Скопје 2002-2020 год.
Решение за основни водови од инфраструктура .........
1:5000
2. Извод од постојна урбанистичка документација ........... 1:1000
3. Ажурирана геодетска подлога ........................................ 1:1000
4. Инвентаризација и снимка на бесправно изградените
градби .............................................................................. 1:1000
5. Инвентаризација и снимање на изградениот
градежен фонд....................................................................
1:1000
6. Инвентаризација и снимање на изградената комунална
инфраструктура .................................................................
1:1000
1.1.

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
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7.1.
Поделба и обележување на единиците на градежното земјиште
7.2.
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
7.2.4 Комунална супраструктура
7.2.5 Заштитно зеленило
8. ОПИС И ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПЛАНСКИТЕ РЕШЕНИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА
СООБРАЌАЈНА И КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА
8.1.
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
Составен дел на оваа Одлука се:

Член 5
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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 Општината Карпош и потпис на
Претседателот на Советот на Општината.
Член 7
Советот на Општината, 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
урбанистичко планирање на Општината Карпош.
Член 9
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Карпош“.

Број 07-4649/17
23.12.2009 година
Скопје

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