СЛУЖБЕН ГЛАСНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ
Број 10 * година V * 01 октомври 2010 година * Карпош * цена:
Излегува по потреба
e-mail: kontakt@karpos.gov.mk

Скопје, октомври

www.karpos.gov.mk

2010 година

октомври 2010 година “Службен гласник на Општина Карпош“
број 10
==================================================================

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната
самоуправа (″Службен весник на Република Македонија″ 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 Општина Карпош
донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Заклучокот за усвојување на Годишниот Извештај за
работата на ОУ“Аврам Писевски“ Карпош во учебната 2009/2010 година

1.Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишниот Извештај за

работата на ОУ“Аврам Писевски“ Карпош во учебната 2009/2010 година
донесен на Дваесетичетвртата седница наСоветот на Општина Карпош
одржана на 27 септември 2010 година.

2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави
во ″Службен гласник на Општина Карпош″.

Број 08-7454/1-1
01.10.2010 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ
Стевчо Јакимовски, с.р.

октомври 2010 година “Службен гласник на Општина Карпош“
број 10
==================================================================

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната
самоуправа ("Службен весник на PM" бр. 5/02 ) и член 126 став 1 алинеа 2 од
Законот за основното образование (“Службен весник на Република
Македонија“ бр.103/2008,33/2010 и 116/2010) Советот на Општина Карпош
на Дваесетичетвртата седница одржана на 27 септември 2010 година
донесе

ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Годишниот Извештај за работата на ОУ“Аврам
Писевски“ Карпош во учебната 2009/2010 година
1.Се усвојува Годишниот Извештај за работата на ОУ“Аврам
Писевски“ Карпош во учебната 2009/2010 година.
2.Заклучокот да се достави до ОУ “Аврам Писевски“ Карпош,
Градоначалникот на Општина Карпош и Секторот за дејности од јавен
интерес.
3.Овој Заклучок влегува во сила со денот на
“Службен гласник на Општина Карпош“.

Број 07-7054/1-1
27.09.2010 год.
Скопје

обајвувањето во

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

октомври 2010 година “Службен гласник на Општина Карпош“
број 10
==================================================================

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната
самоуправа (″Службен весник на Република Македонија″ 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 Општина Карпош
донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Заклучокот за усвојување на Годишниот Извештај за
работата на ОУ“Братство“ Карпош во учебната 2009/2010 година

1.Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишниот Извештај за

работата на ОУ“Братство“ Карпош во учебната 2009/2010 година донесен
на Дваесетичетвртата седница наСоветот на Општина Карпош одржана
на 27 септември 2010 година.

2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави
во ″Службен гласник на Општина Карпош″.

Број 08-7454/1-2
01.10.2010 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ
Стевчо Јакимовски, с.р.

октомври 2010 година “Службен гласник на Општина Карпош“
број 10
==================================================================

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната
самоуправа ("Службен весник на PM" бр. 5/02 ) и член 126 став 1 алинеа 2 од
Законот за основното образование (“Службен весник на Република
Македонија“ бр.103/2008, 33/2010 и 116/2010) Советот на Општина Карпош
на Дваесетичетвртата седница одржана на 27 септември 2010 година
донесе

ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Годишниот Извештај за работата на ОУ “Братство“
Карпош во учебната 2009/2010 година

1.Се усвојува Годишниот Извештај за работата на ОУ “Братство“
Карпош во учебната 2009/2010 година.
2.Заклучокот да се достави до ОУ “Братство“Карпош,Градоначалникот
на Општина Карпош и Секторот за дејности од јавен интерес.
3.Овој Заклучок влегува во сила со денот на
“Службен гласник на Општина Карпош“.

Број 07-7054/1-2
27.09.2010 год.
Скопје

обајвувањето во

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

октомври 2010 година “Службен гласник на Општина Карпош“
број 10
==================================================================

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната
самоуправа (″Службен весник на Република Македонија″ 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 Општина Карпош
донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Заклучокот за усвојување на Годишниот Извештај за
работата на ОУ“Димо Хаџи Димов“ Карпош во учебната 2009/2010 година

1.Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишниот Извештај за

работата на ОУ“Димо Хаџи Димов “ Карпош во учебната 2009/2010 година
донесен на Дваесетичетвртата седница наСоветот на Општина Карпош
одржана на 27 септември 2010 година.

2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави
во ″Службен гласник на Општина Карпош″.

Број 08-7454/1-3
01.10.2010 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ
Стевчо Јакимовски, с.р.

октомври 2010 година “Службен гласник на Општина Карпош“
број 10
==================================================================

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната
самоуправа ("Службен весник на PM" бр. 5/02 ) и член 126 став 1 алинеа 2 од
Законот за основното образование (“Службен весник на Република
Македонија“ бр.103/2008, 33/2010 и 116/2010) Советот на Општина Карпош
на Дваесетичетвртата седница одржана на 27 септември 2010 година
донесе

ЗАКЛУЧОК
за усвојување Годишниот Извештај за работата на ОУ “Димо Хаџи Димов“
Карпош во учебната 2009/2010 година

1.Се усвојува Годишниот Извештај за работата на ОУ “Димо Хаџи
Димов“ Карпош во учебната 2009/2010 година.
2.Заклучокот да се достави до ОУ“ Димо Хаџи Димов“ Карпош,
Градоначалникот на Општина Карпош и Секторот за дејности од јавен
интерес.
3.Овој Заклучок влегува во сила со денот на
“Службен гласник на Општина Карпош“.

Број 07-7054/1-3
27.09.2010 год.
Скопје

обајвувањето во

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

октомври 2010 година “Службен гласник на Општина Карпош“
број 10
==================================================================

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната
самоуправа (″Службен весник на Република Македонија″ 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 Општина Карпош
донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Заклучокот за усвојување на Годишниот Извештај за
работата на ОУ“Христијан Тодоровски Карпош“ Карпош во учебната
2009/2010 година

1.Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишниот Извештај за

работата на ОУ“Христијан Тодоровски Карпош “ Карпош во учебната
2009/2010 година донесен на Дваесетичетвртата седница наСоветот на
Општина Карпош одржана на 27 септември 2010 година.

2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави
во ″Службен гласник на Општина Карпош″.

Број 08-7454/1-4
01.10.2010 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ
Стевчо Јакимовски, с.р.

октомври 2010 година “Службен гласник на Општина Карпош“
број 10
==================================================================

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната
самоуправа ("Службен весник на PM" бр. 5/02 ) и член 126 став 1 алинеа 2 од
Законот за основното образование (“Службен весник на Република
Македонија“ бр.103/2008,33/2010 и 116/2010) Советот на Општина Карпош
на Дваесетичетвртата седница одржана на 27 септември 2010 година
донесе

ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Годишниот Извештај за работата на ОУ “Христијан
Тодоровски Карпош“ Карпош во учебната 2009/2010 година

1.Се усвојува
Годишниот Извештај за работата на ОУ “Христијан
Тодоровски Карпош“ Карпош во учебната 2009/2010 година.
2. Заклучокот да се достави до ОУ“Христијан Тодоровски Карпош“
Карпош, Градоначалникот на Општина Карпош и Секторот за дејности од
јавен интерес.
3.Овој Заклучок влегува во сила со денот на обајвувањето во “Службен
гласник на Општина Карпош“.

Број 07-7054/1-4
27.09.2010 год.
Скопје

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

октомври 2010 година “Службен гласник на Општина Карпош“
број 10
==================================================================

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната
самоуправа (″Службен весник на Република Македонија″ 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 Општина Карпош
донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Заклучокот за усвојување на Годишниот Извештај за
работата на ОУ“Јан Амос Коменски“ Карпош во учебната 2009/2010
година

1.Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишниот Извештај за

работата на ОУ“Јан Амос Коменски“ Карпош во учебната 2009/2010
година донесен на Дваесетичетвртата седница наСоветот на Општина
Карпош одржана на 27 септември 2010 година.

2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави
во ″Службен гласник на Општина Карпош″.

Број 08-7454/1-5
01.10.2010 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ
Стевчо Јакимовски, с.р.

октомври 2010 година “Службен гласник на Општина Карпош“
број 10
==================================================================

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната
самоуправа ("Службен весник на PM" бр. 5/02 ) и член 126 став 1 алинеа 2 од
Законот за основното образование (“Службен весник на Република
Македонија“ бр.103/2008,33/2010 и 116/2010) Советот на Општина Карпош
на Дваесетичетвртата седница одржана на 27 септември 2010 година
донесе

ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Годишниот Извештај за работата на ОУ “Јан Амос
Коменски“ Карпош во учебната 2009/2010 година

1.Се усвојува Годишниот Извештај за работата на ОУ “Јан Амос
Коменски“ Карпош во учебната 2009/2010 година.
2.Заклучокот да се достави до ОУ “Јан Амос Коменски“ Карпош,
Градоначалникот на Општина Карпош и Секторот за дејности од јавен
интерес.
3.Овој Заклучок влегува во сила со денот на
“Службен гласник на Општина Карпош“.

Број 07-7054/1-5
27.09.2010 год.
Скопје

обајвувањето во

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

октомври 2010 година “Службен гласник на Општина Карпош“
број 10
==================================================================

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа
(″Службен весник на Република Македонија″ 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 Општина Карпош донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Заклучокот за усвојување на Годишниот Извештај за
работата на ОУ“Лазо Трповски“ Карпош во учебната 2009/2010 година

1.Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишниот Извештај за

работата на ОУ“Лазо Трповски“ Карпош во учебната 2009/2010 година
донесен на Дваесетичетвртата седница наСоветот на Општина Карпош
одржана на 27 септември 2010 година.

2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави
во ″Службен гласник на Општина Карпош″.

Број 08-7454/1-6
01.10.2010 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ
Стевчо Јакимовски, с.р.

октомври 2010 година “Службен гласник на Општина Карпош“
број 10
==================================================================

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната
самоуправа ("Службен весник на PM" бр. 5/02 ) и член 126 став 1 алинеа 2 од
Законот за основното образование (“Службен весник на Република
Македонија“ бр.103/2008,33/2010 и 116/2010) Советот на Општина Карпош
на Дваесетичетвртата седница одржана на 27 септември 2010 година
донесе

ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Годишниот Извештај за работата на ОУ “Лазо Трповски“
Карпош во учебната 2009/2010 година

1.Се усвојува
Годишниот Извештај за работата на ОУ “Лазо
Трповски“ Карпош во учебната 2009/2010 година.
2.Заклучокот да се достави до ОУ“Лазо Трповски“ Карпош,
Градоначалникот на Општина Карпош и Секторот за дејности од јавен
интерес.
3.Овој Заклучок влегува во сила со денот на
“Службен гласник на Општина Карпош“.

Број 07-7054/1-6
27.09.2010 год.
Скопје

обајвувањето во

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

октомври 2010 година “Службен гласник на Општина Карпош“
број 10
==================================================================

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната
самоуправа (″Службен весник на Република Македонија″ 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 Општина Карпош
донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Заклучокот за усвојување на Годишниот Извештај за
работата на ОУ“Петар Поп Арсов“ Карпош во учебната 2009/2010 година

1.Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишниот Извештај за

работата на ОУ“Петар Поп Арсов“ Карпош во учебната 2009/2010 година
донесен на Дваесетичетвртата седница наСоветот на Општина Карпош
одржана на 27 септември 2010 година.

2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави
во ″Службен гласник на Општина Карпош″.

Број 08-7454/1-7
01.10.2010 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ
Стевчо Јакимовски, с.р.

октомври 2010 година “Службен гласник на Општина Карпош“
број 10
==================================================================

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната
самоуправа ("Службен весник на PM" бр. 5/02 ) и член 126 став 1 алинеа 2 од
Законот за основното образование (“Службен весник на Република
Македонија“ бр.103/2008,33/2010 и 116/2010) Советот на Општина Карпош
на Дваесетичетвртата седница одржана на 27 септември 2010 година
донесе

ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Годишниот Извештај за работата на ОУ“Петар Поп
Арсов“ Карпош во учебната 2009/2010 година

1.Се усвојува Годишниот Извештај за работата на ОУ“Петар Поп
Арсов“ Карпош во учебната 2009/2010 година.
2.Заклучокот да се достави до ОУ“ Петар Поп Арсов“ Карпош,
Градоначалникот на Општина Карпош и Секторот за дејности од јавен
интерес.
3.Овој Заклучок влегува во сила со денот на
“Службен гласник на Општина Карпош“.

Број 07-7054/1-7
27.09.2010 год
Скопје

обајвувањето во

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

октомври 2010 година “Службен гласник на Општина Карпош“
број 10
==================================================================

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната
самоуправа (″Службен весник на Република Македонија″ 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 Општина Карпош
донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Заклучокот за усвојување на Годишниот Извештај за
работата на ОУ“Вера Циривири Трена“ Карпош во учебната 2009/2010
година
1.Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишниот Извештај за

работата на ОУ“Вера Циривири Трена “ Карпош во учебната 2009/2010
година донесен на Дваесетичетвртата седница наСоветот на Општина
Карпош одржана на 27 септември 2010 година.

2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави
во ″Службен гласник на Општина Карпош″.

Број 08-7454/1-8
01.10.2010 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ
Стевчо Јакимовски, с.р.

октомври 2010 година “Службен гласник на Општина Карпош“
број 10
==================================================================

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната
самоуправа ("Службен весник на PM" бр. 5/02 ) и член 126 став 1 алинеа 2 од
Законот за основното образование (“Службен весник на Република
Македонија“ бр.103/2008,33/2010 и 116/2010) Советот на Општина Карпош
на Дваесетичетвртата седница одржана на 27 септември 2010 година
донесе

ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Годишниот Извештај за работата на ОУ “Вера Циривири
Трена“ Карпош во учебната 2009/2010 година.

1.Се усвојува Годишниот Извештај за работата на ОУ “Вера Циривири
Трена“ Карпош во учебната 2009/2010 година.
2.Заклучокот да се достави до ОУ“ Вера Циривири Трена“
Карпош,Градоначалникот на Општина Карпош и Секторот за дејности од
јавен интерес.
3.Овој Заклучок влегува во сила со денот на
“Службен гласник на Општина Карпош“.

Број 07-7054/1-8
27.09.2010 год.
Скопје

обајвувањето во

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

октомври 2010 година “Службен гласник на Општина Карпош“
број 10
==================================================================

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната
самоуправа (″Службен весник на Република Македонија″ 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 Општина Карпош
донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Заклучокот за усвојување на Годишниот Извештај за
работата на ОУ“Владо Тасевски “ Карпош во учебната 2009/2010 година

1.Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишниот Извештај за

работата на ОУ “Владо Тасевски“ Карпош во учебната 2009/2010 година
донесен на Дваесетичетвртата седница наСоветот на Општина Карпош
одржана на 27 септември 2010 година.

2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави
во ″Службен гласник на Општина Карпош″.

Број 08-7454/1-9
01.10.2010 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ
Стевчо Јакимовски, с.р.

октомври 2010 година “Службен гласник на Општина Карпош“
број 10
==================================================================

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната
самоуправа ("Службен весник на PM" бр. 5/02 ) и член 126 став 1 алинеа 2 од
Законот за основното образование (“Службен весник на Република
Македонија“ бр.103/2008,33/2010 и 116/2010) Советот на Општина Карпош
на Дваесетичетвртата седница одржана на 27 септември 2010 година
донесе

ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Годишниот Извештај за работата на ОУ“Владо Тасевски“
Карпош во учебната 2009/2010 година.

1.Се усвојува Годишниот Извештај за работата на ОУ“Владо Тасевски“
Карпош во учебната 2009/2010 година.
2.Заклучокот
да
се
достави
до
ОУ
“Владо
Тасевски“
Карпош,Градоначалникот на Општина Карпош и Секторот за дејности од
јавен интерес.
3.Овој Заклучок влегува во сила со денот на
“Службен гласник на Општина Карпош“.

Број 07-7054/1-9
27.09.2010 год.
Скопје

обајвувањето во

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

октомври 2010 година “Службен гласник на Општина Карпош“
број 10
==================================================================

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната
самоуправа (″Службен весник на Република Македонија″ 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 Општина Карпош
донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Заклучокот за усвојување на Годишниот Извештај за
работата на ОУ“Војдан Чернодрински “ Карпош во учебната 2009/2010
година

1.Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишниот Извештај за

работата на ОУ “Војдан Чарнодрински“ Карпош во учебната 2009/2010
година донесен на Дваесетичетвртата седница наСоветот на Општина
Карпош одржана на 27 септември 2010 година.

2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави
во ″Службен гласник на Општина Карпош″.

Број 08-7454/1-10
01.10.2010 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ
Стевчо Јакимовски, с.р.

октомври 2010 година “Службен гласник на Општина Карпош“
број 10
==================================================================

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната
самоуправа ("Службен весник на PM" бр. 5/02 ) и член 126 став 1 алинеа 2 од
Законот за основното образование (“Службен весник на Република
Македонија“ бр.103/2008,33/2010 и 116/2010) Советот на Општина Карпош
на Дваесетичетвртата седница одржана на 27 септември 2010 година
донесе

ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Годишниот Извештај за работата на ОУ“Војдан
Чернодрински “ Карпош во учебната 2009/2010 година.

1.Се усвојува
Годишниот Извештај за работата на ОУ“Војдан
Чернодрински “ Карпош во учебната 2009/2010 година.
2.Заклучокот да се достави до ОУ “Војдан Чернодрински“
Карпош,Градоначалникот на Општина Карпош и Секторот за дејности од
јавен интерес.
3.Овој Заклучок влегува во сила со денот на
“Службен гласник на Општина Карпош“.

Број 07-7054/1-10
27.09.2010 год.
Скопје

обајвувањето во

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

октомври 2010 година “Службен гласник на Општина Карпош“
број 10
==================================================================

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа
(″Службен весник на Република Македонија″ 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 Општина Карпош донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Заклучокот за усвојување на Годишната Програма за
работа на ОУ“Аврам Писевски“ Карпош во учебната 2010/2011 година

1.Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишната Програма за

работа на ОУ“Аврам Писевски“ Карпош во учебната 2010/2011 година
донесен на Дваесетичетвртата седница наСоветот на Општина Карпош
одржана на 27 септември 2010 година.

2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави
во ″Службен гласник на Општина Карпош″.

Број 08-7454/2-1
01.10.2010 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ
Стевчо Јакимовски, с.р.

октомври 2010 година “Службен гласник на Општина Карпош“
број 10
==================================================================

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната
самоуправа ("Службен весник на PM" бр. 5/02 ) и член 126 став 1 алинеа 2 од
Законот за основното образование (“Службен весник на Република
Македонија“ бр.103/2008,33/2010 и 116/2010) Советот на Општина Карпош
на Дваесетичетвртата седница одржана на 27 септември 2010 година
донесе

ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Годишната Пограма за работа на ОУ“Аврам Писевски“
Карпош во учебната 2010/2011 година
1.Се усвојува Годишната Пограма за работа на ОУ“Аврам Писевски“
Карпош во учебната 2010/2011 година.
2.Заклучокот
да
се
достави
до
ОУ“
Aврам
Писевски“
Карпош,Градоначалникот на Општина Карпош и Секторот за дејности од
јавен интерес.
3.Овој Заклучок влегува во сила со денот на
“Службен гласник на Општина Карпош“.

Број 07-7054/2-1
27.09.2010 год.
Скопје

обајвувањето во

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

октомври 2010 година “Службен гласник на Општина Карпош“
број 10
==================================================================

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната
самоуправа (″Службен весник на Република Македонија″ 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 Општина Карпош
донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Заклучокот за усвојување на Годишната Програма за
работата на ОУ“Братство“ Карпош во учебната 2010/2011 година

1.Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишната Програма за

работата на ОУ“Братство“ Карпош во учебната 2010/2011 година донесен
на Дваесетичетвртата седница наСоветот на Општина Карпош одржана
на 27 септември 2010 година.

2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави
во ″Службен гласник на Општина Карпош″.

Број 08-7454/2-2
01.10.2010 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ
Стевчо Јакимовски, с.р.

октомври 2010 година “Службен гласник на Општина Карпош“
број 10
==================================================================

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната
самоуправа ("Службен весник на PM" бр. 5/02 ) и член 126 став 1 алинеа 2 од
Законот за основното образование (“Службен весник на Република
Македонија“ бр.103/2008,33/2010 и 116/2010) Советот на Општина Карпош
на Дваесетичетвртата седница одржана на 27 септември 2010 година
донесе

ЗАКЛУЧОК
За усвојување на Годишната Програма за работа на ОУ “Братство“ Карпош
во учебната 2010/2011 година

1.Се усвојува Годишната Програма за работа на ОУ “Братство“
Карпош во учебната 2010/2011 година.
2.Заклучокот да се достави до ОУ“Братство“Карпош, Градоначалникот
на Општина Карпош и Секторот за дејности од јавен интерес.
3.Овој Заклучок влегува во сила со денот на
“Службен гласник на Општина Карпош“.

Број 07-7054/2-2
27.09.2010 год.
Скопје

обајвувањето во

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

октомври 2010 година “Службен гласник на Општина Карпош“
број 10
==================================================================

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната
самоуправа (″Службен весник на Република Македонија″ 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 Општина Карпош
донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Заклучокот за усвојување на Годишната Програма за
работа на ОУ“Димо Хаџи Димов“ Карпош во учебната 2010/2011 година

1.Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишната Програма за

работа на ОУ“Димо Хаџи Димов “ Карпош во учебната 2010/2011 година
донесен на Дваесетичетвртата седница наСоветот на Општина Карпош
одржана на 27 септември 2010 година.

2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави
во ″Службен гласник на Општина Карпош″.

Број 08-7454/2-3
01.10.2010 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ
Стевчо Јакимовски, с.р.

октомври 2010 година “Службен гласник на Општина Карпош“
број 10
==================================================================

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната
самоуправа ("Службен весник на PM" бр. 5/02 ) и член 126 став 1 алинеа 2 од
Законот за основното образование (“Службен весник на Република
Македонија“ бр.103/2008,33/2010 и 116/2010) Советот на Општина Карпош
на Дваесетичетвртата седница одржана на 27 септември 2010 година
донесе

ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Годишната Програма за работата на ОУ “Димо Хаџи
Димов“ Карпош во учебната 2010/2011 година.

1.Се усвојува Годишната Програма за работата на ОУ “Димо Хаџи
Димов“ Карпош во учебната 2010/2011 година.
2.Заклучокот да се достави до ОУ“ Димо Хаџи Димов“Карпош,
Градоначалникот на Општина Карпош и Секторот за дејности од јавен
интерес.
3.Овој Заклучок влегува во сила со денот на
“Службен гласник на Општина Карпош“.

Број 07-7054/2-3
27.09.2010 год.
Скопје

обајвувањето во

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

октомври 2010 година “Службен гласник на Општина Карпош“
број 10
==================================================================

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната
самоуправа (″Службен весник на Република Македонија″ 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 Општина Карпош
донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Заклучокот за усвојување на Годишната Програма за
работа на ОУ“Христијан Тодоровски Карпош“ Карпош во учебната
2010/2011 година

1.Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишната Програма за

работа на ОУ“Христијан Тодоровски Карпош “ Карпош во учебната
2010/2011 година донесен на Дваесетичетвртата седница наСоветот на
Општина Карпош одржана на 27 септември 2010 година.

2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави
во ″Службен гласник на Општина Карпош″.

Број 08-7454/2-4
01.10.2010 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ
Стевчо Јакимовски, с.р.

октомври 2010 година “Службен гласник на Општина Карпош“
број 10
==================================================================

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната
самоуправа ("Службен весник на PM" бр. 5/02 ) и член 126 став 1 алинеа 2 од
Законот за основното образование (“Службен весник на Република
Македонија“ бр.103/2008,33/2010 и 116/2010) Советот на Општина Карпош
на Дваесетичетвртата седница одржана на 27 септември 2010 година
донесе

ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Годишната Програма за работата на ОУ “Христијан
Тодоровски Карпош“ Карпош во учебната 2010/2011 година.

1.Се усвојува Годишната Програма за работата на ОУ “Христијан
Тодоровски Карпош“ Карпош во учебната 2010/2011 година.
2.Заклучокот да се достави до ОУ “Христијан Тодоровски Карпош“
Карпош, Градоначалникот на Општина Карпош и Секторот за дејности од
јавен интерес.
3.Овој Заклучок влегува во сила со денот на
“Службен гласник на Општина Карпош“.

Број 07-7054/2-4
27.09.2010 год.
Скопје

обајвувањето во

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

октомври 2010 година “Службен гласник на Општина Карпош“
број 10
==================================================================

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната
самоуправа (″Службен весник на Република Македонија″ 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 Општина Карпош
донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Заклучокот за усвојување на Годишната Програма за
работа на ОУ“Јан Амос Коменски“ Карпош во учебната 2010/2011 година

1.Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишната Програма за

работа на ОУ “Јан Амос Коменски“ Карпош во учебната 2010/2011 година
донесен на Дваесетичетвртата седница наСоветот на Општина Карпош
одржана на 27 септември 2010 година.

2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави
во ″Службен гласник на Општина Карпош″.

Број 08-7454/2-5
01.10.2010 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ
Стевчо Јакимовски, с.р.

октомври 2010 година “Службен гласник на Општина Карпош“
број 10
==================================================================

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната
самоуправа ("Службен весник на PM" бр. 5/02 ) и член 126 став 1 алинеа 2 од
Законот за основното образование (“Службен весник на Република
Македонија“ бр.103/2008,33/2010 и 116/2010) Советот на Општина Карпош
на Дваесетичетвртата седница одржана на 27 септември 2010 година
донесе

ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Годишната Програма за работата на ОУ “Јан Амос
Коменски“ Карпош во учебната 2010/2011 година.

1.Се усвојува Годишната Програма за работата на ОУ “Јан Амос
Коменски“ Карпош во учебната 2009/2010 година.
2.Заклучокот да се достави до ОУ “Јан Амос Коменски“ Карпош,
Градоначалникот на Општина Карпош и Секторот за дејности од јавен
интерес.
3.Овој Заклучок влегува во сила со денот на
“Службен гласник на Општина Карпош“.
.

Број 07-7054/2-5
27.09.2010 год.
Скопје

обајвувањето во

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

октомври 2010 година “Службен гласник на Општина Карпош“
број 10
==================================================================

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната
самоуправа (″Службен весник на Република Македонија″ 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 Општина Карпош
донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Заклучокот за усвојување на Годишната Програма за
работа на ОУ“Лазо Трповски“ Карпош во учебната 2010/2011 година

1.Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишната Програма за

работа на ОУ“Лазо Трповски“ Карпош во учебната 2010/2011 година
донесен на Дваесетичетвртата седница наСоветот на Општина Карпош
одржана на 27 септември 2010 година.

2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави
во ″Службен гласник на Општина Карпош″.

Број 08-7454 /2-6
01.10.2010 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ
Стевчо Јакимовски, с.р.

октомври 2010 година “Службен гласник на Општина Карпош“
број 10
==================================================================

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната
самоуправа ("Службен весник на PM" бр. 5/02 ) и член 126 став 1 алинеа 2 од
Законот за основното образование (“Службен весник на Република
Македонија“ бр.103/2008,33/2010 и 116/2010) Советот на Општина Карпош
на Дваесетичетвртата седница одржана на 27 септември 2010 година
донесе

ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Годишната Програма за работа на ОУ “Лазо Трповски“
Карпош во учебната 2010/2011 година

1.Се усвојува Годишната Програма за работа на ОУ “Лазо Трповски“
Карпош во учебната 2010/2011 година.
2.Заклучокот да се достави до ОУ “Лазо Трповски“ Карпош,
Градоначалникот на Општина Карпош и Секторот за дејности од јавен
интерес.
3.Овој Заклучок влегува во сила со денот на
“Службен гласник на Општина Карпош“.

Број 07-7054/2-6
27.09.2010 год.
Скопје

обајвувањето во

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

октомври 2010 година “Службен гласник на Општина Карпош“
број 10
==================================================================

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната
самоуправа (″Службен весник на Република Македонија″ 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 Општина Карпош
донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Заклучокот за усвојување на Годишната Програма за
работа на ОУ“Петар Поп Арсов“ Карпош во учебната 2010/2011 година

1.Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишната Програма за

работа на ОУ “Петар Поп Арсов“ Карпош во учебната 2010/2011 година
донесен на Дваесетичетвртата седница наСоветот на Општина Карпош
одржана на 27 септември 2010 година.

2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави
во ″Службен гласник на Општина Карпош″.

Број 08-7454/2-7
01.10.2010 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ
Стевчо Јакимовски, с.р.

октомври 2010 година “Службен гласник на Општина Карпош“
број 10
==================================================================

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната
самоуправа ("Службен весник на PM" бр. 5/02 ) и член 126 став 1 алинеа 2 од
Законот за основното образование (“Службен весник на Република
Македонија“ бр.103/2008,33/2010 и 116/2010) Советот на Општина Карпош
на Дваесетичетвртата седница одржана на 27 септември 2010 година
донесе

ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Годишната Програма за работа на ОУ“Петар Поп Арсов“
Карпош во учебната 2010/2011 година

1.Се усвојува Годишната Програма за работа на ОУ“Петар Поп Арсов“
Карпош во учебната 2010/2011 година.
2.Заклучокот да се достави до ОУ “Петар Поп Арсов“ Карпош,
Градоначалникот на Општина Карпош и Секторот за дејности од јавен
интерес.
3.Овој Заклучок влегува во сила со денот на
“Службен гласник на Општина Карпош“.

Број 07-7054/2-7
27.09.2010 год.
Скопје

обајвувањето во

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

октомври 2010 година “Службен гласник на Општина Карпош“
број 10
==================================================================

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната
самоуправа (″Службен весник на Република Македонија″ 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 Општина Карпош
донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Заклучокот за усвојување на Годишната Програма за
работа на ОУ“Вера Циривири Трена“ Карпош во учебната 2010/2011
година

1.Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишната Програма за

работа на ОУ “Вера Циривири Трена “ Карпош во учебната 2010/2011
година донесен на Дваесетичетвртата седница наСоветот на Општина
Карпош одржана на 27 септември 2010 година.

2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави
во ″Службен гласник на Општина Карпош″.

Број 08-7454/2-8
01.10.2010 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ
Стевчо Јакимовски, с.р.

октомври 2010 година “Службен гласник на Општина Карпош“
број 10
==================================================================

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната
самоуправа ("Службен весник на PM" бр. 5/02 ) и член 126 став 1 алинеа 2 од
Законот за основното образование (“Службен весник на Република
Македонија“ бр.103/2008,33/2010 и 116/2010) Советот на Општина Карпош
на Дваесетичетвртата седница одржана на 27 септември 2010 година
донесе

ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Годишната Програма за работа на ОУ “Вера Циривири
Трена“ Карпош во учебната 2010/2011 година

1.Се усвојува Годишната Програма за работа на ОУ “Вера Циривири
Трена“ Карпош во учебната 2010/2011 година.
2.Заклучокот да се достави до ОУ“ Вера Циривири Трена “Карпош,
Градоначалникот на Општина Карпош и Секторот за дејности од јавен
интерес.
3.Овој Заклучок влегува во сила со денот на
“Службен гласник на Општина Карпош“.

Број 07-7054/2-8
27.09.2010 год.
Скопје

обајвувањето во

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

октомври 2010 година “Службен гласник на Општина Карпош“
број 10
==================================================================

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа
(″Службен весник на Република Македонија″ 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 Општина Карпош донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Заклучокот за усвојување на Годишната Програма за
работа на ОУ“Владо Тасевски“ Карпош во учебната 2010/2011 година

1.Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишната Програма за

работа на ОУ “Владо Тасевски “ Карпош во учебната 2010/2011 година
донесен на Дваесетичетвртата седница наСоветот на Општина Карпош
одржана на 27 септември 2010 година.

2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави
во ″Службен гласник на Општина Карпош″.

Број 08-7454/2-9
01.10.2010 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ
Стевчо Јакимовски, с.р.

октомври 2010 година “Службен гласник на Општина Карпош“
број 10
==================================================================

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната
самоуправа ("Службен весник на PM" бр. 5/02 ) и член 126 став 1 алинеа 2 од
Законот за основното образование (“Службен весник на Република
Македонија“ бр.103/2008,33/2010 и 116/2010) Советот на Општина Карпош
на Дваесетичетвртата седница одржана на 27 септември 2010 година
донесе

ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Годишната Програма за работа на ОУ“Владо Тасевски“
Карпош во учебната 2010/2011 година.

1.Се усвојува Годишната Програма за работа на ОУ“Владо Тасевски“
Карпош во учебната 2010/2011 година.
2.Се задолжува Комисијата за дејности од јавен интерес и
директорот на ОУ “Владо Тасевски“ да ги разгледаат предложените
варијанти за решавање на прашањето со двосменското работење и
проширување на опфатот на паралелките по однос на проектот од ГТИнститутот- рано изучување на германски јазик.
3.Заклучокот да се достави до ОУ“ Владо Тасевски“ Карпош,
Градоначалникот на Општина Карпош и Секторот за дејности од јавен
интерес.
4.Овој Заклучок влегува во сила со денот на
“Службен гласник на Општина Карпош“.

Број 07-7054/2-9
27.09.2010 год.
Скопје

обајвувањето во

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

октомври 2010 година “Службен гласник на Општина Карпош“
број 10
==================================================================

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа
(″Службен весник на Република Македонија″ 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 Општина Карпош донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Заклучокот за усвојување на Годишната Програма за
работа на ОУ “Војдан Чернодрински“ Карпош во учебната 2010/2011
година

1.Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишната Програма за

работа на ОУ “Војдан Чернодрински “ Карпош во учебната 2010/2011
година донесен на Дваесетичетвртата седница наСоветот на Општина
Карпош одржана на 27 септември 2010 година.

2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави
во ″Службен гласник на Општина Карпош″.

Број 08-7454 /2-10
01.10.2010 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ
Стевчо Јакимовски, с.р.

октомври 2010 година “Службен гласник на Општина Карпош“
број 10
==================================================================

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната
самоуправа ("Службен весник на PM" бр. 5/02 ) и член 126 став 1 алинеа 2 од
Законот за основното образование (“Службен весник на Република
Македонија“ бр.103/2008,33/2010 и 116/2010) Советот на Општина Карпош
на Дваесетичетвртата седница одржана на 27 септември 2010 година
донесе

ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Годишната Програма за работа на ОУ“Војдан
Чернодрински “ Карпош во учебната 2010/2011 година.

1.Се усвојува
Годишната Програма за работа на ОУ“Војдан
Чернодрински “ Карпош во учебната 2010/2011 година.
2.Заклучокот да се достави до ОУ“Војдан Чернодрински“Карпош,
Градоначалникот на Општина Карпош и Секторот за дејности од јавен
интерес.
3.Овој Заклучок влегува во сила со денот на
“Службен гласник на Општина Карпош“.

Број 07-7054/2-10
27.09.2010 год.
Скопје

обајвувањето во

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

октомври 2010 година “Службен гласник на Општина Карпош“
број 10
==================================================================

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа
(″Службен весник на Република Македонија″ 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 Општина Карпош донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за измена и дополнување на Буџетот на
Општина Карпош за 2010 година

1.Се објавува Одлуката за измена и дополнување на Буџетот на

Општина Карпош за 2010 година донесена на Дваесетичетвртата седница
наСоветот на Општина Карпош одржана на 27 септември 2010 година.

2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави
во ″Службен гласник на Општина Карпош″.

Број 08-7454/3
01.10.2010 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ
Стевчо Јакимовски, с.р.

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 2 i ~len 62 stav 1 od Zakonot za lokalnata samouprava
("Slu`ben vesnik na RM" br. 5/02 ) Sovetot na Op{tina Karpo{ na Dvaeseti~etvrtata
sednica odr`ana na 27 septemvri 2010 godina donese

O

D

L

U

K

A

za izmena na rasporedot na sredstvata vo Buxetot na Op{tina
Karpo{ za 2010 godina
^len 1
So ovaa Odluka se vr{i izmena na rasporedot na sredstva vo Buxetot na Op{tina Karpo{ za
2010 godina i toa na sledniot na~in :
Potprograma
Potstavka

Samofin.

Donacii

Dotacii

Krediti

UREDUVAWE NA GRADE@NO ZEMJI[TE

F20

481220 Nabavka ili nova izgradba na delovni
objekti

-12.000.000

0

0

0

0

0

0

0

0

-3.000.000

0

0

0

0

3.000.000

0

0

0

0

0

0

0

0

5.000.000

0

0

0

0

23.000.000

0

0

0

0

6.000.000

0

0

0

0

0
0
-301.250
-50.000
351.250

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

-160.000
160.000
0
0
0

0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

UREDUVAWE NA GRADE@NO ZEMJI[TE (KAPITALNI
TRO[OCI)

FA0

482920 Izgradba na drugi objekti

-15.000.000

UREDUVAWE NA PROSTOR VO RURALNI PODRA^JA
(KAPITALNI TRO[OCI)

FD0

482920 Izgradba na drugi objekti
JAVNO OSVETLUVAWE

J30

424390 Odr`uvawe na drugi gradbi

OSVETLUVAWE NA OP[TINSKI PAT OD SREDNO DO
GORNO NEREZI

JAA

482920 Izgradba na drugi objekti

-7.000.000

IZGRADBA I REKONSTRUKCIJA NA LOKALNI PATI[TA
I ULICI

JD0

482130 Rekonstrukcija na ulici, pati{ta i
avtopati
OSNOVNO OBRAZOVANIE

N10

480160 Kupuvawe na oprema za greewe i
klimatizacija
421210 Centralno greewe
DETSKI GRADINKI

V10
480150
483190
483110
424210
486110

Buxet

Kupuvawe na kujnska oprema
Kupuvawe na drug mebel
Kupuvawe na kancelariski mebel
Odr`uvawe na zgradi
Kupuvawe na motorni vozila

^len 2
Ovaa Odluka vleguva vo sila naredniot den od denot na objavuvaweto vo Slu`ben glasnik
na Op{tina Karpo{ i stanuva sostaven del na Buxetot na Op{tina Karpo{ za 2010 godina

Br.07- 7054/3
27.09.2010

Скопје

PRETSEDAVA^ NA SOVET
NA OP[TINA KARPO[
Trifun Trifunovski

1

октомври 2010 година “Службен гласник на Општина Карпош“
број 10
==================================================================

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа
(″Службен весник на Република Македонија″ 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 Општина Карпош донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Oдлуката за формирање Локален Совет за национална
платформа

1.Се објавува Oдлуката за формирање Локален Совет за национална

платформа донесена на Дваесетичетвртата седница на Советот на
Општина Карпош одржана на 27 септември 2010 година.

2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави
во ″Службен гласник на Општина Карпош″.

Број 08-7454/4
01.10.2010 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ
Стевчо Јакимовски, с.р.

октомври 2010 година “Службен гласник на Општина Карпош“
број 10
==================================================================

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 и член 62 став 1 од Законот за
локалната самоуправа (“Службен весник на Република Македонија“ бр.
05/02), а во врска со Информацијата за импламентација на Националната
платформа за намалување на ризици од несреќи и катастрофи на
Република Македонија на локално и регионално ниво, Советот на
Општина Карпош на Дваесетичетвртата седница, одржана на 27
септември 2010 година, донесе
О Д Л У К А
за формирање на Локален Совет на
национална платформа
Член 1
Со оваа Одлука се формира Локален Совет на национална
платформа.
Член 2
Локалниот Совет на Национална платформа:
- врши локална проценка на ризикот и опасноста со која се
соочува Општината;
- ги координира ресурсите и активностите во рамките на
општините;
- ги организира граѓаните во местото на живеење, и
- остварува соработка и координација со другите општини во
рамките на конкретниот Регионален совет на Националната
платформа.
Член 3
Со Локалниот Совет на Национална платформа претседава
Градоначалникот на Општината.
Член 4
Локалниот Совет на Национална платформа го сочинуваат:
- Локалниот Совет за превенција
- Претседавачот на Советот на Општина Карпош – Трифун
Трифуновски
- Членови на Советот: Дарко Илиевски, Емил Угриновски,
Радмила Ристовска,Горан Михајлов и Душан Велкоски.
- Претседателите на месните и урбаните заедници во Општината
- Претставник од Центарот за управување со кризи

октомври 2010 година “Службен гласник на Општина Карпош“
број 10
==================================================================

-

Претставник од Дирекцијата за заштита и спасување.

Член 5
Претседателите на месните, односно урбаните заедници во контест
на Националната платформа:
- одржуваат редовна комуникација со Градоначалникот на
Општината и претставникот на Центарот за управување со
кризи;
- ги следат во месната , односно урбаната заедница состојбите што
можат да бидат ризик по животот, здравјето и имотот на
граѓаните и инфраструктурата на Општината;
- организираат активнсоти за информирање и оспособување на
граѓаните во месната, односно урбаната заедница за превенција
и за учество во справување со настанати несреќи и катастрофи, и
- ги организираат граѓаните и ги координираат активностите во
месната, односно урбаната заедница во случај на настанати
несреќи и катастрофи .
Член 6
Центарот за управување со кризи дава административно-стручна и
техничка поддршка на Локалниот Совет на Национална платформа.
Член 7
Административните работи за потребите на Локалниот Совет на
национална платформа ги вршат вработените во општинската
администрација на Општина Карпош од Одделението за заштита и
спасување.
Член 8
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето
во “Службен гласник на Општина Карпош“.
Број 07-7054/4
27.09.2010 год.
Скопје

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

октомври 2010 година “Службен гласник на Општина Карпош“
број 10
==================================================================

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната
самоуправа (″Службен весник на Република Македонија″ 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 Општина Карпош
донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Oдлуката за формирање на организациона структура за
изработка и спроведување на ЛЕАП за Општина Карпош

1.Се објавува Oдлуката за формирање на организациона структура за

изработка и спроведување на ЛЕАП за Општина Карпош донесена на
Дваесетичетвртата седница наСоветот на Општина Карпош одржана на
27 септември 2010 година.

2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави
во ″Службен гласник на Општина Карпош″.

Број 08-7454/5
01.10.2010 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ
Стевчо Јакимовски, с.р.

октомври 2010 година “Службен гласник на Општина Карпош“
број 10
==================================================================

Врз основа
член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната
самоуправа (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02), а во
врска со член 60 став 5 од Законот за животната средина (“Службен весник
на Република Македонија“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09 и 48/10), и
Одлуката за пристапување кон изработка на Локален Акционен план за
животната средина (ЛЕАП) бр. 07-2823/6 од 28.04.2010 година, Советот на
Општина Карпош на Дваесетичетвртата седница, одржана на 27 септември
2010 година , донесе

О Д Л У К А
за формирање на организациона структура
за изработување и спроведување на ЛЕАП
на Општина Карпош
Член 1
Со оваа Одлука се формира организациона структура за изработка и
спроведување на Локален еколошки акционен план за животната
средина (ЛЕАП) на Општина Карпош, составен од:
- локален координатор
- локален комитет и
- работни групи
Член 2
Локалниот координатор е одговорен за активностите во врска со
процесот на изработка на ЛЕАП-от, и тоа :
- соработува со општинската администрација во реализација на
планираните активности од процесот за изработка на ЛЕАП-от;
- се грижи за членовите на Локалниот комитет да бидат навреме
информирани и подготвени за сите состаноци на Комитетот ;
- ги организира состаноците на Локалниот комитет
- ги организира состаноците со претставницина државните
органи и здруженија на граѓани и ја координира работата со
целокупниот процес на развивање и изработка на ЛЕАП-от;
-информира за статусот на развивање и спроведување на ЛЕАП-от;
-помага во пишувањето на ЛЕАП-от за Општината;
-врши и други работи во функција за изработка и спроведување на
ЛЕАП-от.
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Локалниот координатор го назначува Градоначалникот на
Општината, од редот на државните службеници на општинската
администрација на Општина Карпош.
Член 3
Локалниот комитет е одговорен за :
- давање на предлог за номинирање на лица за Работни групи,
- Донесување на Одлуки во врска со усвојување на извештаите со
идентификација на состојбата во животната средина на
Општината,
- Дефинирање на клучните проблеми со животната средина во
Општината,
- Учество во изработката на SWOT анализата во поглед на
животната средина,
- Поставување приоритети меѓу клучните проблеми,
- Давање на насоки при развивање на Акциониот План и Планот
за следење,
- Информирање на јавноста за активностите поврзани со
подготовката на ЛЕАП документот,
- Добивање на поддршка во заедницата во врска со изработката и
спроведување на ЛЕАП документот,
- усвојување
на Извештајот – оценката на состојбата со
животната средина ;
- дефинирање на проблемите со животната средина ;
- поставување на приоритети за разрешување на проблемите со
животната средина
- развивање на ЛЕАП-от;
- врши и други работи во функција на изработка и спроведување
на ЛЕАП-от.
Локалниот комитет брои 30 членови.
Локалниот комитет е составен од следните членови:
-Радмила Ристовска - член на советот на Општина Карпош
- Габриела Маџовска - член на советот на Општина Карпош
-Роберт Живадиновиќ - член на советот на Општина Карпош
- Цветанка Мишевска - член на советот на Општина Карпош
-Мирјана Поповска – член на советот на Општина Карпош
- Стојан Србиновски – технички директор на ЈП"Водовод и кканализација"
- Ратко Гиновски – координатор на одржување на хигената на Општина
Карпош од ЈП"Комунална хигена "
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-Велјан Јагев – технички директор на ЈП"Паркови и зеленило"
Дончо Герасимовски – вработен во Завод за статистика
-Точи - НВО" Амбрела "
-Неда Милевска – Костовска – извршен директор "Студиорум"
-Цветанка Икономова – Мартиновска – раководител на сектор за заштита
на животната средина на Град Скопје
-Сузана Андонова –МЖСПП канцеларија за хемиски отпад Анета
Лозановска – директор на Скопски плански регион
-Олгица Бајалџиева – директорка на ОУ"Христијан Тодоровски Карпош"
-Јелка Даскалова – директорка на ОУ "Вера Циривири Трена"
-Дарко Блинков – државен инспектор во МЖСПП
-Атанас Ковачевски – декан на Машински факултет
-Зоран Поповски – проф д-р на факултет за Земјоделски науки и храна
-Дивна Пенчич- асистент м-р на Архитектура
-Христина Спасеновска – асистент на ЕТФ
-Проф.д-р Митко Караделев- ПМФ
-Проф.д-р Сретен Андонов –Факултет за земјоделски науки и храна
-Анета Лозановска – директор на Скопски плански регион -Горан
Ковачевич- Италијанско МЖС на РИталија (канцеларија во Скопје)
- Доцент д-р на Машински факултет- Даме Димитровски
-Родна Кондеска директорка на ЈУОДГ "Орце Николов"
-Никола Николовски- проф. д-р на Шумарски факултет
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила
наредниот ден од денот на
објавувањето во “Службен гласник на Општина Карпош“.
Број 07-7054/5
27.09 2010 год.
Скопје

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

октомври 2010 година “Службен гласник на Општина Карпош“
број 10
==================================================================

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната
самоуправа (″Службен весник на Република Македонија″ 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 Општина Карпош
донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Заклучокот за усвојување на Информација за одржаните
училишни спортски игри Карпош 2009-2010 година

1.Се

објавува Заклучокот за усвојување на Информација за
одржаните училишни спортски игри Карпош 2009-2010 година донесен на
Дваесетичетвртата седница наСоветот на Општина Карпош одржана на
27 септември 2010 година.

2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави
во ″Службен гласник на Општина Карпош″.

Број 08-7454 /6
01.10.2010 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ
Стевчо Јакимовск, с.р.

октомври 2010 година “Службен гласник на Општина Карпош“
број 10
==================================================================

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната
самоуправа ("Службен весник на PM" бр. 5/02 ) Советот на Општина
Карпош на Дваесетичетвртата седница одржана на 27 септември 2010
година донесе

ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Информацијата за одржаните Спортски игри Карпош
2009/2010 година.

1.Се усвојува Информацијата за одржаните Спортски игри Карпош
2009/2010 година.
2.Заклучокот да се достави до Градоначалникот на Општина Карпош
и Секторот за дејности од јавен интерес.
3.Овој Заклучок влегува во сила со денот на
“Службен гласник на Општина Карпош“.

Број 07-7054/6
27.09.2010 год.
Скопје

обајвувањето во

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

октомври 2010 година “Службен гласник на Општина Карпош“
број 10
==================================================================

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната
самоуправа (″Службен весник на Република Македонија″ 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 Општина Карпош
донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Заклучокот за усвојување на Информацијата за
доделени спортски стипендии на спортисти и спортски клубови 2009-2010
година

1.Се објавува Заклучокот за усвојување на Информацијата за доделени

спортски стипендии на спортисти и спортски клубови 2009-2010 година
донесен на Дваесетичетвртата седница наСоветот на Општина Карпош
одржана на 27 септември 2010 година.

2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави
во ″Службен гласник на Општина Карпош″.

Број 08-7454/7
01.10.2010 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ
Стевчо Јакимовски, с.р.

октомври 2010 година “Службен гласник на Општина Карпош“
број 10
==================================================================

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната
самоуправа ("Службен весник на PM" бр. 5/02 ) Советот на Општина
Карпош на Дваесетичетвртата седница одржана на 27 септември 2010
година донесе

ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Информацијата за доделени спортски стипендии на
спортисти и спортски клубови 2009/2010 година.

1.Се усвојува Информацијата за доделени спортски стипендии на
спортисти и спортски клубови 2009/2010 година.
2.Заклучокот да се достави до Градоначалникот на Општина Карпош
и Секторот за дејности од јавен интерес.
3.Овој Заклучок влегува во сила со денот на
“Службен гласник на Општина Карпош“.

Број 07-7054/7
27.09.2010 год.
Скопје

обајвувањето во

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

октомври 2010 година “Службен гласник на Општина Карпош“
број 10
==================================================================

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа
(″Службен весник на Република Македонија″ 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 Општина Карпош донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Заклучокот за усвојување на Информација за доделени
стипендии на талентирани ученици од основните училишта на подрачјето
на Општина Карпош 2009-2010 година
1.Се објавува Заклучокот за усвојување на Информација за доделен

стипендии на талентирани ученици од основните училишта на подрачјето
на Општина Карпош 2009-2010 година донесен на Дваесетичетвртата
седница наСоветот на Општина Карпош одржана на 27 септември 2010
година.

2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави
во ″Службен гласник на Општина Карпош″.

Број 08-7454/8
01.10.2010 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ
Стевчо Јакимовски, с.р.

октомври 2010 година “Службен гласник на Општина Карпош“
број 10
==================================================================

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната
самоуправа ("Службен весник на PM" бр. 5/02 ) Советот на Општина
Карпош на Дваесетичетвртата седница одржана на 27 септември 2010
година донесе

ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Информацијата за доделени стипендии на
талентирани ученици од подрачјето на
Општина Карпош2009/2010 година.

1.Се усвојува Информацијата за доделени на стипендии на
талентирани ученици од подрачјето на Општина Карпош2009/2010
година.
2.Заклучокот да се достави до Градоначалникот на Општина Карпош
и Секторот за дејности од јавен интерес.
3.Овој Заклучок влегува во сила со денот на
“Службен гласник на Општина Карпош“.

Број 07-7054/8
27.09.2010 год.
Скопје

обајвувањето во

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

октомври 2010 година “Службен гласник на Општина Карпош“
број 10
==================================================================

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната
самоуправа (″Службен весник на Република Македонија″ 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 Општина Карпош
донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Заклучокот за усвојување на Информација за
реализација на манифестацијата “Културно лето Карпош 2010“
1.Се

објавува Заклучокот за усвојување на Информација за
реализација на манифестацијата “Културно лето Карпош 2010“донесен на
Дваесетичетвртата седница наСоветот на Општина Карпош одржана на
27 септември 2010 година.

2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави
во ″Службен гласник на Општина Карпош″.

Број 08-7454/9
01.10.2010 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ
Стевчо Јакимовски, с.р.

октомври 2010 година “Службен гласник на Општина Карпош“
број 10
==================================================================

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната
самоуправа ("Службен весник на PM" бр. 5/02 ) Советот на Општина
Карпош на Дваесетичетвртата седница одржана на 27 септември 2010
година донесе

ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Информацијата за реализација на манифестацијата
“Културно лето Карпош 2010“

1.Се усвојува Информацијата за реализација на манифестацијата
“Културно лето Карпош 2010“
2.Се усвојува распоредот на средствата од Програмата за култура за
2010 година.
3.Се одобрува доделување на финансиски средства во износ од по
30.000,00 денари за направените материјални трошоци за изработка на
скулптурата донација на општина Карпош,поставена на платото пред
Млечен ресторан – Тафталиџе, на скулпторите Ведран Бојановски и
Андреј Митевски.
4.Заклучокот да се достави до Градоначалникот на Општина Карпош ,
Секторот за дејности од јавен интерес и Секторот за финансии.
5.Овој Заклучок влегува во сила со денот на
“Службен гласник на Општина Карпош“.

Број 07-7054/9
27.09.2010 год.
Скопје

обајвувањето во

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

октомври 2010 година “Службен гласник на Општина Карпош“
број 10
==================================================================

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната
самоуправа (″Службен весник на Република Македонија″ 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 Општина Карпош
донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Заклучокот за усвојување на Информацијата за
реонизацијата на основните училишта на подрачјето на Општина Карпош
1.Се

објавува Заклучокот за усвојување на Информација за
реонизацијата на основните училишта на подрачјето на Општина Карпош
“донесен на Дваесетичетвртата седница наСоветот на Општина Карпош
одржана на 27 септември 2010 година.

2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави
во ″Службен гласник на Општина Карпош″.

Број 08- 7454/10
01.10.2010 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ
Стевчо Јакимовски, с.р.

октомври 2010 година “Службен гласник на Општина Карпош“
број 10
==================================================================

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната
самоуправа ("Службен весник на PM" бр. 5/02 ) Советот на Општина
Карпош на Дваесетичетвртата седница одржана на 27 септември 2010
година донесе

ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Информација за реонизацијата на основните училишта
на подрачјето на Општина Карпош

1.Се усвојува Информација за реонизацијата на основните училишта
на подрачјето на Општина Карпош.
2.Се задолжуваат директорите на основните училишта во целост да ја
спроведуваат реонизацијата на основните училишта на подрачјето на
Општина Карпош.
3.Заклучокот да се достави до директорите на основните
училишта,Градоначалникот на Општина Карпош и Секторот за дејности
од јавен интерес.
4..Овој Заклучок влегува во сила со денот на
“Службен гласник на Општина Карпош“.

Број 07-7054/10
27.09.2010 год.
Скопје

обајвувањето во

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

октомври 2010 година “Службен гласник на Општина Карпош“
број 10
==================================================================

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната
самоуправа (″Службен весник на Република Македонија″ 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 Општина Карпош
донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за одобрување финансиски средства

1.Се објавува Одлуката за одобрување финансиски средства донесена

на Дваесетичетвртата седница наСоветот на Општина Карпош одржана
на 27 септември 2010 година.

2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави
во ″Службен гласник на Општина Карпош″.

Број 08- 7454 /11
01.10.2010 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ
Стевчо Јакимовски, с.р.

октомври 2010 година “Службен гласник на Општина Карпош“
број 10
==================================================================

Врз основа на член 62 од Законот за локалната самоуправа (“Службен
весник на Република Македонија„ бр.5/2002) Советот на Општина Карпош
на Дваесетичетвртата седница , одржана на 27 септември 2010 година
донесе
ОДЛУКА
за одобрување финансиски средства
Член 1

Се одобруваат финансиски средства за надомест на трошоците за
патување и телефонски сметки на придружниците Игор Димовски, член
на Македонската маратонска пливачка репрезентација, кој го преплива
Каналот Ла Манш, Емил Угриновски и Зоран Михајлов, како
претставници од Општина Карпош и тоа:
- на име трошоци за авионски превоз -32.906,00 денари
- на име трошоци за телефонски сметки 14.2320,00 денари.
Вкупно: 47. 138 ,00 денари.
Средствата од член 1 на оваа Oдлука ќе се издвојат од Буџетот на
Општина Карпош за 2010 година, Програма AO- Совет , Ставка 413-тековна
резерва, потставка 413110–тековна резерва.
Член 3
Се задолжува Секторот за финансии да ја спроведе оваа Одлука.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето
во “Службен гласник на Општина Карпош“.

Број 07- 7054/11
27.09. 2010 година
Скопје

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

октомври 2010 година “Службен гласник на Општина Карпош“
број 10
==================================================================

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа
(″Службен весник на Република Македонија″ 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 Општина Карпош донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за давање на користење без паричен
надомест на фискултурна сала во ОУ “Аврам Писевски“- населено место
Бардовци

1.Се објавува Одлуката

за давање на користење без паричен
надомест на фискултурна сала во ОУ “Аврам Писевски“- населено место
Бардовци донесен на Дваесетичетвртата седница на Советот на Општина
Карпош одржана на 27 септември 2010 година.

2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави
во ″Службен гласник на Општина Карпош″.

Број 08- 7454/12
01.10.2010 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ
Стевчо Јакимовски, с.р.

октомври 2010 година “Службен гласник на Општина Карпош“
број 10
==================================================================

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локалната самоуправа
(“Службен весник на Република Македонија„ бр. 5/2002) Советот на
Општина Карпош на Дваесетичетвртата седница , одржана на 27
септември 2010 година донесе
ОДЛУКА

за давање на користење без паричен надомест на училишната спортска
сала во ОУ “Аврам Писевски“ Карпош
Член 1
Се дава согласност на ОУ “Аврам Писевски“ Карпош, училишната
спортска сала да ја дава на повремено користење на деца од училишна
возраст за афирмирање на спортот и рекреацијата без паричен надомест.
Член 2
Давањето на повремено користење на училишната спортска сала од
член 1 на оваа Одлука, ќе се врши по утврден список на пријавени
корисници и утврдени термини.
Член 3
Се задолжува директорот на ОУ “Аврам Писевски“ во населено
место Бардовци да ја спроведе оваа Одлука.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на
објавувањето во “Службен гласник на Општината Карпош“.

Број 07- 7054/12
27.09.2010 година
Скопје

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

октомври 2010 година “Службен гласник на Општина Карпош“
број 10
==================================================================
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