СЛУЖБЕН ГЛАСНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ

Број 11 * година V * понеделник,1 ноември 2010 година *
Карпош * цена:
Излегува по потреба
e-mail: kontakt@karpos.gov.mk

Скопје, ноември

www.karpos.gov.mk

2010 година

1 ноември 2010 година “Службен гласник на Општина Карпош“

број 11

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната
самоуправа (″Службен весник на Република Македонија″ бр.5/2002)
Градоначалникот на Општина Карпош донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Заклучокот за усвојување на Годишниот Извештај
за работата на ЈУОДГ “Орце Николов “ Карпош во учебната
2009/2010 година

1.Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишниот Извештај за
работата на ЈУОДГ “Орце Николов “ Карпош во учебната 2009/2010
година донесен на Дваесетипеттата седница на Советот на Општина
Карпош одржана на 29 октомври 2010 година.

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

Броj 08-8763/1-1
01.11.2010 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ
Стевчо Јакимовски,с.р.

2

1 ноември 2010 година “Службен гласник на Општина Карпош“

број 11

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната
самоуправа ("Службен весник на PM" бр. 5/02 ) и член 98 став 1 алинеа 3
од Законот за заштита на децата (“Службен весник на Република
Македонија“ бр.98/2000, 17/2003, 65/2004, 113/2005, 98/2008, 107/2008 и
83/2009) Советот на Општина Карпош на Дваесетипеттата седница
одржана на 29 октомври 2010 година донесе

ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Годишниот Извештај за работата на ЈУОДГ “Орце
Николов “ Карпош во учебната 2009/2010 година

1.Се усвојува Годишниот Извештај за работата на ЈУОДГ“Орце
Николов “ Карпош во учебната 2009/2010 година.
2.Заклучокот да се достави до ЈУОДГ“Орце Николов “ Карпош и
Секторот за дејности од јавен интерес.
3.Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на
обајвувањето во “Службен гласник на Општина Карпош“.

Број 07-8401/1-1
29.10.2010 год.
Скопје

ПРЕТСЕДАВАЧ
на Советот на Општина Карпош
Трифун Трифуновски,с.р.
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1 ноември 2010 година “Службен гласник на Општина Карпош“

број 11

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната
самоуправа (″Службен весник на Република Македонија″ бр.5/2002)
Градоначалникот на Општина Карпош донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Заклучокот за усвојување на Годишниот Извештај
за работата на ЈУОДГ “Мајски Цвет “ Карпош во учебната 2009/2010
година

1.Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишниот Извештај за
работата на ЈУОДГ “Мајски Цвет “ Карпош во учебната 2009/2010 година
донесен на Дваесетипеттата седница на Советот на Општина Карпош
одржана на 29 октомври 2010 година.

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

Броj 08-8763/1-2
01.11.2010 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ
Стевчо Јакимовски,с.р.
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1 ноември 2010 година “Службен гласник на Општина Карпош“

број 11

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната
самоуправа ("Службен весник на Pепублика Mакедонија" бр. 5/02 ) и член
98 став 1 алинеа 3 од Законот за заштита на децата (“Службен весник на
Република Македонија“ бр.98/2000, 17/2003, 65/2004, 113/05, 98/2008,
107/2008 и 83/2009) Советот на Општина Карпош на Дваесетипеттата
седница одржана на 29 октомври 2010 година донесе

ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Годишниот Извештај за работата на ЈУОДГ “Мајски
Цвет “ Карпош во учебната 2009/2010 година
1.Се усвојува Годишниот Извештај за работата на ЈУОДГ“Мајски
Цвет “ Карпош во учебната 2009/2010 година.
2.Заклучокот да се достави до ЈУОДГ “Мајски Цвет“ Карпош и
Секторот за дејности од јавен интерес.
3.Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на
обајвувањето во “Службен гласник на Општина Карпош“.

Број 07-8401/1-2
29.10.2010 год.
Скопје

ПРЕТСЕДАВАЧ
на Советот на Општина Карпош
Трифун Трифуновски,с.р.
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1 ноември 2010 година “Службен гласник на Општина Карпош“

број 11

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната
самоуправа (″Службен весник на Република Македонија″ бр.5/2002)
Градоначалникот на Општина Карпош донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Заклучокот за усвојување на Годишниот Извештај
за работата на ЈУОДГ “Распеана Младост “ Карпош во учебната
2009/2010 година

1.Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишниот Извештај за
работата на ЈУОДГ “Распеана Младост “ Карпош во учебната 2009/2010
година донесен на Дваесетипеттата седница на Советот на Општина
Карпош одржана на 29 октомври 2010 година.

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

Броj 08-8763/1-3
01.11.2010 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ
Стевчо Јакимовски,с.р.
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1 ноември 2010 година “Службен гласник на Општина Карпош“

број 11

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната
самоуправа ("Службен весник на Pепублика Mакедонија" бр. 5/2002 ) и
член 98 став 1 алинеа 3 од Законот за заштита на децата (“Службен
весник на Република Македонија“ бр.98/2000, 17/2003, 65/2004, 113/2005,
98/2008, 107/2008 и 83/2009) Советот на Општина Карпош на
Дваесетипеттата седница одржана на 29 октомври 2010 година донесе

ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Годишниот Извештај за работата на ЈУОДГ “Распеана
Младост “ Карпош во учебната 2009/2010 година
1.Се усвојува Годишниот Извештај за работата на ЈУОДГ“Распеана
Младост“ Карпош во учебната 2009/2010 година.
2.Заклучокот да се достави до ЈУОДГ “Распеана Младост“ Карпош и
Секторот за дејности од јавен интерес.
3.Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на
обајвувањето во “Службен гласник на Општина Карпош“.

Број 07-8401/1-3
29.10.2010 год.
Скопје

ПРЕТСЕДАВАЧ
на Советот на Општина Карпош
Трифун Трифуновски,с.р.
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1 ноември 2010 година “Службен гласник на Општина Карпош“

број 11

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната
самоуправа (″Службен весник на Република Македонија″ бр.5/2002)
Градоначалникот на Општина Карпош донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Заклучокот за усвојување на Годишниот Извештај
за работата на ЈУОДГ “Пролет “ Карпош во учебната 2009/2010
година

1.Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишниот Извештај за
работата на ЈУОДГ “Пролет“ Карпош во учебната 2009/2010 година
донесен на Дваесетипеттата седница на Советот на Општина Карпош
одржана на 29 октомври 2010 година.

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

Броj 08-8763/1-4
01.11.2010 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ
Стевчо Јакимовски,с.р.
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1 ноември 2010 година “Службен гласник на Општина Карпош“

број 11

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната
самоуправа ("Службен весник на Pепублика Mакедонија " бр. 5/02 ) и член
98 став 1 алинеа 3 од Законот за заштита на децата (“Службен весник на
Република Македонија“ бр.98/2000, 17/2003, 65/2004, 113/05, 98/2008,
107/2008 и 83/2009) Советот на Општина Карпош на Дваесетипеттата
седница одржана на 29 октомври 2010 година донесе

ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Годишниот Извештај за работата на ЈУОДГ “Пролет “
Карпош во учебната 2009/2010 година
1.Се усвојува Годишниот Извештај за работата на ЈУОДГ“Пролет“
Карпош во учебната 2009/2010 година.
2.Заклучокот да се достави до ЈУОДГ “Пролет“ Карпош и Секторот за
дејности од јавен интерес.
3.Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на
обајвувањето во “Службен гласник на Општина Карпош“.

Број 07-8401/1-4
29.10.2010 год.
Скопје

ПРЕТСЕДАВАЧ
на Советот на Општина Карпош
Трифун Трифуновски,с.р.
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1 ноември 2010 година “Службен гласник на Општина Карпош“

број 11

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната
самоуправа (″Службен весник на Република Македонија″ бр.5/02)
Градоначалникот на Општина Карпош донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Заклучокот за усвојување на Годишната Програма
за работата на ЈУОДГ“Орце Николов “ Карпош во учебната 2010/2011
година

1.Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишната Програма за
работата на ЈУОДГ“Орце Николов “ Карпош во учебната 2010/2011
година донесен на Дваесетипеттата седница на Советот на Општина
Карпош одржана на 29 октомври 2010 година.

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

Броj 08-8763/2-1
01.11.2010 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ
Стевчо Јакимовски,с.р.
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1 ноември 2010 година “Службен гласник на Општина Карпош“

број 11

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната
самоуправа ("Службен весник на PM" бр. 5/02) и член 98 став 1 алинеа 3 од
Законот за заштита на децата (“Службен весник на Република
Македонија“ бр.98/2000, 17/2003, 65/2004, 113/05, 98/2008, 107/2008 и
83/2009) Советот на Општина Карпош на Дваесетипеттата седница
одржана на 29 октомври 2010 година донесе

ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Годишната Програма за работата на ЈУОДГ“Орце
Николов “ Карпош во учебната 2010/2011 година
1.Се усвојува Годишната програма за работата на ЈУОДГ“Орце
Николов “ Карпош во учебната 2010/2011 година.
2.Заклучокот да се достави до ЈУОДГ“Орце Николов “ Карпош и
Секторот за дејности од јавен интерес.
3.Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на
обајвувањето во “Службен гласник на Општина Карпош“.

Број 07-8401/2-1
29.10.2010 год.
Скопје

ПРЕТСЕДАВАЧ
на Советот на Општина Карпош
Трифун Трифуновски,с.р.
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1 ноември 2010 година “Службен гласник на Општина Карпош“

број 11

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната
самоуправа (″Службен весник на Република Македонија″ бр.5/02)
Градоначалникот на Општина Карпош донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Заклучокот за усвојување на Годишната Програма
за работата на ЈУОДГ “Мајски Цвет“ Карпош во учебната 2010/2011
година

1.Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишната Програма за
работата на ЈУОДГ“Мајски Цвет“ Карпош во учебната 2010/2011 година
донесен на Дваесетипеттата седница на Советот на Општина Карпош
одржана на 29 октомври 2010 година.

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

Броj 08-8763/2-2
01.11.2010 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ
Стевчо Јакимовски,с.р.
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1 ноември 2010 година “Службен гласник на Општина Карпош“

број 11

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната
самоуправа ("Службен весник на PM" бр. 5/02 ) и член 98 став 1 алинеа 3
од Законот за заштита на децата (“Службен весник на Република
Македонија“ бр.98/2000, 17/2003, 65/2004, 113/05, 98/2008, 107/2008 и
83/2009) Советот на Општина Карпош на Дваесетипеттата седница
одржана на 29 октомври 2010 година донесе

ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Годишната програма за работата на ЈУОДГ “Мајски
Цвет “ Карпош во учебната 2010/2011 година
1.Се усвојува Годишната Програма за работата на ЈУОДГ“Мајски
Цвет “ Карпош во учебната 2010/2011 година.
2.Заклучокот да се достави до ЈУОДГ “Мајски Цвет“ Карпош и
Секторот за дејности од јавен интерес.
3.Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на
обајвувањето во “Службен гласник на Општина Карпош“.

Број 07-8401/2-2
29.10.2010 год.
Скопје

ПРЕТСЕДАВАЧ
на Советот на Општина Карпош
Трифун Трифуновски,с.р.
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1 ноември 2010 година “Службен гласник на Општина Карпош“

број 11

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната
самоуправа (″Службен весник на Република Македонија″ бр.5/02)
Градоначалникот на Општина Карпош донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Заклучокот за усвојување на Годишната Програма
за работата на ЈУОДГ “Распеана Младост“ Карпош во учебната
2010/2011 година

1.Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишната Програма за
работата на ЈУОДГ “Распеана Младост“ Карпош во учебната 2010/2011
година донесен на Дваесетипеттата седница на Советот на Општина
Карпош одржана на 29 октомври 2010 година.

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

Броj 08-8763/2-3
01.11.2010 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ
Стевчо Јакимовски,с.р.
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1 ноември 2010 година “Службен гласник на Општина Карпош“

број 11

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната
самоуправа ("Службен весник на PM" бр. 5/02 ) и член 98 став 1 алинеа 3
од Законот за заштита на децата (“Службен весник на Република
Македонија“ бр.98/2000, 17/2003, 65/2004, 113/05, 98/2008, 107/2008 и
83/2009) Советот на Општина Карпош на Дваесетипеттата седница
одржана на 29 октомври 2010 година донесе

ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Годишната Програма за работата на ЈУОДГ “Распеана
Младост “ Карпош во учебната 2010/2011 година
1.Се усвојува Годишната Програма за работата на ЈУОДГ“Распеана
Младост“ Карпош во учебната 2010/2011 година.
2.Заклучокот да се достави до ЈУОДГ “Распеана Младост“ Карпош и
Секторот за дејности од јавен интерес.
3.Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на
обајвувањето во “Службен гласник на Општина Карпош“.

Број 07-8401/2-3
29.10.2010 год.
Скопје

ПРЕТСЕДАВАЧ
на Советот на Општина Карпош
Трифун Трифуновски,с.р.
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1 ноември 2010 година “Службен гласник на Општина Карпош“

број 11

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната
самоуправа (″Службен весник на Република Македонија″ бр.5/02)
Градоначалникот на Општина Карпош донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Заклучокот за усвојување на Годишната Програма
за работата на ЈУОДГ “Пролет“ Карпош во учебната 2010/2011 година

1.Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишната Програма за
работата на ЈУОДГ “Пролет“ Карпош во учебната 2010/2011 година
донесен на Дваесетипеттата седница на Советот на Општина Карпош
одржана на 29 октомври 2010 година.

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

Броj 08-8763/2-4
01.11.2010 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ
Стевчо Јакимовски,с.р.
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број 11

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната
самоуправа ("Службен весник на PM" бр. 5/02 ) и член 98 став 1 алинеа 3
од Законот за заштита на децата (“Службен весник на Република
Македонија“ бр.98/2000, 17/2003, 65/2004, 113/05, 98/2008, 107/2008 и
83/2009) Советот на Општина Карпош на Дваесетипеттата седница
одржана на 29 октомври 2010 година донесе

ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Годишната програма за работата на ЈУОДГ “Пролет “
Карпош во учебната 2010/2011 година

1.Се усвојува Годишната Програма за работата на ЈУОДГ “Пролет“
Карпош во учебната 2010/2011 година.
2.Заклучокот да се достави до ЈУОДГ “Пролет“ Карпош и Секторот за
дејности од јавен интерес.
3.Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на
обајвувањето во “Службен гласник на Општина Карпош“.

Број 07-8401/2-4
29.10.2010 год.
Скопје

ПРЕТСЕДАВАЧ
на Советот на Општина Карпош
Трифун Трифуновски,с.р.
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број 11

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната
самоуправа (″Службен весник на Република Македонија″ бр.5/02)
Градоначалникот на Општина Карпош донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Заклучокот за усвојување на Кварталниот извештај
за извршување на Буџетот на Општина Карпош за 2010 година - III
квартал

1.Се објавува Заклучокот за усвојување на Кварталниот извештај за
извршување на Буџетот на Општина Карпош за 2010 година - III квартал
донесен на Дваесетипеттата седница на Советот на Општина Карпош
одржана на 29 октомври 2010 година.

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

Броj 08-8763/3
01.11.2010 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ
Стевчо Јакимовски,с.р.
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број 11

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 Дваесетипеттата седница одржана на 29 октомври 2010
година донесе

ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на
Општина Карпош за 2010 година - III квартал

1.Се усвојува Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на
Општина Карпош за 2010 година - III квартал.
2.Заклучокот да се достави до Секторот за финансии.
3.Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на
обајвувањето во “Службен гласник на Општина Карпош“.

Број 07-8401/3
29.10.2010 год.
Скопје

ПРЕТСЕДАВАЧ
на Советот на Општина Карпош
Трифун Трифуновски,с.р.
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број 11

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната
самоуправа (″Службен весник на Република Македонија″ бр.5/02)
Градоначалникот на Општина Карпош донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за утврдување на Нацрт Детален
урбанистички план за локалитет „Владо Тасевски“ Дел А-Општина
Карпош, Скопје

1.Се објавува Одлуката
за утврдување на Нацрт Детален
урбанистички план за локалитет „Владо Тасевски“ Дел А-Општина
Карпош, Скопје донесена на Дваесетипеттата седница на Советот на
Општина Карпош одржана на 29 октомври 2010 година.

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

Броj 08-8763/ 4
01.11.2010 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ
Стевчо Јакимовски,с.р.
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број 11

Врз основа на член 22 став 1 и 2 и член 26 став 4, алинеа 1 од Законот
за просторно и урбанистичко планирање /„Службен весник на
Република Македонија“ бр. 51/03, 137/07, 91/09 и 124/10/, и член 62 став 1
од Законот за локалната самоуправа /„Службен весник на Република
Македонија“ бр. 5/02/, Советот на Општината Карпош, на
Дваесетипеттата седница, одржана на 29 октомври 2010 година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување на Нацрт Детален урбанистички план за локалитет
„Владо Тасевски“ Дел А-Општина Карпош, Скопје

Член 1
Со оваа Одлука се утврдува Нацрт Детален урбанистички план за
локалитет „Владо Тасевски“ Дел А– Општина Карпош, Скопје.
Нацрт-Деталниот урбанистички план е изработен според одредбите за
спроведување на Генералниот урбанистички план на Град Скопје,
Законот за просторно и урбанистичко планирање, барањата во
Програмата за содржината на Планот, Правилникот за стандарди и
нормативи за урбанистичко планирање и Правилникот за поблиска
содржина и начинот на графичка обработка на плановите и за начинот и
постапката за донесување на урбанистички планови.

Член 2
Просторот за кој се утврдува Нацрт Деталниот урбанистички план за
локалитет „Владо Тасевски“ Дел А– Општина Карпош.
Овој локалитет е дефиниран со следните граници:
На север: Улица „Каирска“
На југ:
Улица „Дрезденска“
На запад: Булевар „8-ми Септември“
На исток: Улица „Римска“
Вкупната површина опфатена во рамките на опишаните граници
изнесува 4,00 ха.
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Член 3
Опфатот на Нацрт Деталниот урбанистички план, ги содржи
следните намени: домувае во семејни куќи, мали комерцијални деловни
намени, деловни простории, образование,државни институци и
комунална инфраструктура.
Во рамките на овој локалитет предвидени се намени, согласно со
намените во Генералниот урбанистички план на Град Скопје од 2002
година.
Во рамките на Нацрт-планот се предвидени следните класи и намени:
А1 – домување во семејни куќи
Б1 – мали комерцијални и деловни намени
Б4 – деловни простори
В1 – образование
В4 – државни институции
Е – инфраструктура трафостаници
Максималната висина до венец на домување во станбени куќи изнесува
Нмах.=10 м.
Со Нацрт-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 рамките на парцелите.
Член 4
Деталниот урбанистички план содржи:
А. ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ
22

1 ноември 2010 година “Службен гласник на Општина Карпош“

број 11

ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА........................................................................
1. Вовед
2. Анализа на состојбите и насоките за организација на
просторот на стопански и нестопански дејности.................................................
3. Хронологија на планирање на просторот ...........................................................
4. Намена на просторот ........................................................................................................
5. Население ..................................................................................................................................
6. Градежен фонд ....................................................................................................................
7. Станбен фонд .......................................................................................................................
8. Процент на изграденост и коефициент на искористенот на
просторот ....................................................................................................................................
9. Постојна инфраструктура ............................................................................................
10. Насоки за просторен развој на плановите од повисоко ниво................
11. Резиме на можности за развој кои произлегуваат од
документационата основа ...............................................................................................
12. Пописни листи од извршена инвентаризација на теренот....................
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА........................................................................................
1. Вовед ............................................................................................................................................
2. Граници и површина на планскиот опфат ...........................................................
3. Единици на градежно земјиште..................................................................................
4. Единици на градежно земјиште .................................................................................
5. Класа на намени ...................................................................................................................
6. Сообраќајно решение ........................................................................................................
7. Нивелациски план ..............................................................................................................
8. Мерки за заштита ...............................................................................................................
9. Електро-енергетика и ПТТ инсталации.................................................................
10. Хидротехничка инфраструктура.............................................................................
11. Економско образование ................................................................................................
НУМЕРИЧКИ ДЕЛ.................................................................................................................
1. Нумерички показатели................................................................................................
2. Планирани површини по намени ..........................................................................
3. Билансни показатели со урбанистички параметри услови за
градба ....................................................................................................................................
Посебни услови за градба..........................................................................................
Б. ГРАФИЧКИ ДЕЛ:
1. Извод од ГУП 2002 година..................................................................... М=1:5000
2. Извод од ДУП / 2001 година/............................................................... М=1:1000
3. Скица на премерување............................................................................ М=1:1000
4. Инвентаризација и снимка на бесправно
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изградени градби........................................................................................ М=1:1000
5. Инвентаризација и снимање на изградениот градежен
фонд и вкупната физичка супраструктура.................................. М=1:1000
6. Инвентаризација и снимка на изградена комунална
инфраструктура........................................................................................... М=1:1000
1. План на намена на земјиштето и градба
Регулационен план
План на површини за градење............................................................. М=1:1000
2. Сообраќаен план и нивелациски план .......................................... М=1:1000
2.1. Подзено паркирање................................................................................. М=1:1000
3. Инфраструктурен план ........................................................................... М=1:1000
Член 5
Составен дел на оваа Одлука се:
-

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

Член 6
Градоначалникот на Општина Карпош ќе организира Јавна презентација и
Јавна анкета по Нацрт-Деталниот урбанистички план за кој претходно е
добиено мислење, со утврдување на времето и местото каде ќе биде изложен
планот и спроведувањето на Јавната презентација и Јавната анкета.
Член 6
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Карпош“.

Број 07- 8401/4
29.10.2010 година
Скопје

ПРЕТСЕДАВАЧ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Трифун Трифуновски,с.р.
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната
самоуправа (″Службен весник на Република Македонија″ бр.5/02)
Градоначалникот на Општина Карпош донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за утврдување на Нацрт-Детален
урбанистички план за Централен градски парк Блок 1,
Општина Карпош – Скопје

1.Се објавува Одлуката
за
утврдување на Нацрт-Детален
урбанистички план за Централен градски парк Блок 1, Општина Карпош
– Скопје донесена на Дваесетипеттата седница на Советот на Општина
Карпош одржана на 29 октомври 2010 година.

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

Броj 08-8763/ 5
01.11.2010 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ
Стевчо Јакимовски,с.р.
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Врз основа на член 22 став 1 и 2 и член 26 став 4, алинеа 1 од Законот
за просторно и урбанистичко планирање
(“Службен весник на
Република Македонија“ бр. 51/05, 137/07, 91/09 и 124/10) и член 62 став 1
од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на Република
Македонија“ бр. 5/02), Советот на Општината Карпош,
на
Дваесетипеттата седница, одржана на 29 октомври 2010 година, донесе

О Д Л У К А
за утврдување на Нацрт-Детален урбанистички план за
Централен градски парк Блок 1, Општина Карпош – Скопје

Член 1
Со оваа Одлука се утврдува Нацрт-Детален урбанистички план за
Централен градски парк Блок 1, Општина Капрош – Скопје.
Нацрт-Деталниот урбанистички план е изрaботен според
одредбите за спроведување на Генералниот урбанистички план на Град
Скопје, Законот за просторно и урбанистичко планирање, барањата во
Програмата за содржината на Планот, Правилникот за стандарди и
нормативи за урбанистичко планирање и Правилникот за поблиска
содржина и начинот на графичка обработка на плановите и за начинот и
постапката за донесување на урбанистички планови.
Член 2
Просторот за кој се утврдува Нацрт-Деталниот урбанистички план
за Централен градски парк Блок 1, Општина Капрош – Скопје е со
површина на урбаниот опфат од П = 27,70 ха.
Овој локалитет е дефиниран со следните граници:
На Север: по јужниот брег на постојната водена површина на
реката Вардар;
На Југ:
по осовината на Бул. “Илинден““
На Запад: Бул. “8-ми Септември“
На Исток: по постојната патека на Западната граница на
Зоолошката градина.
1
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Член 3
Опфатот на Нацрт-Деталниот урбанистички план ги содржи
следните намени: домување на станбени згради . Во рамките на овој
локалитет предвидени се намени, согласно со намените во Генералниот
урбанистички план на Град Скопје од 2002 година.
Во рамките на Нацрт-Планот се предвидени следните класи
намени .
Б1 - комерцијални и деловни намени
В2 – образование и наука
Б и Е2 – комерцијално деловни намени и бензиска станица
Д – зеленило и рекреација
Д1 – парковско зеленило
Д2 – заштитно зеленило
Д3 – спортски терени и коњички спортови
Тематски паркови
Д1 ПС – парк на солидарноста
Д1 – кинолошки центар
Д1 – изложбен павиљон
Д1 – ботаничка градина
Е2 - трафостаница
Максималната висина до венец на домување станбени згради
изнесува Н мах=7,20 м. , 10,20 м; 17,00 м и 20,40 м.
Со Нацрт 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.
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Член 4
Нацрт-Деталниот урбанистички план содржи:
СОДРЖИНА
ВОВЕД
1. ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА
А. ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ:
1. Вовед
2. Географско и геодетско одредување на планскиот опфат
3.Историјат на планирањето и уредувањето на планскиот опфат
4. Состојба на природните чинители
4.1 Местоположба и сообраќајна поврзаност
4.2. Природни карактеристики
5. Создадени вредности
5.1. Анализа на состојбата на просторот
5.2 Намена на површини
5.3 Население
5.4. Станбен фонд
5.5. Градежен фонд
5.6. Комерцијални објекти
5.7. Јавни функции
5.8. Спорт и рекреација
5.9 Нумерички показатели
5.10. Постојна инфраструктура
5.10.1. Постојна улична мрежа
5.10.2 Хидротехничка инфраструктура
5.10.3 Електрична мрежа
5.10.4 Телефонска мрежа
6. Инвентаризација и снимка на бесправно изградени градби
7. Анализа на можностите за просторен развој
7.1. Анализа на степен на реализација
Б. ГРАФИЧКИ ДЕЛ:
1. Извод од ГУП на Град Скопје 2001/2020 год.
1:5000
2. Ажурирана геодетска подлога .........................................
1:1000
3. Инвентаризација на бесправно изградени градби
1:1000
4. Инвентаризација и снимање на изградениот
Градежен фонд и
Инвентаризација и снимање на изградената комунална
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инфраструктура
1:1000
2. ПРИРОДНИ ЧИНИТЕЛИ И СОЗДАДЕНИ ВРЕДНОСТИ
2.1.
Природни карактеристики
2.2. Создадени вредности
3. ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА НА ИЗГРАДЕНИОТ ГРАДЕЖЕН
ФОНД И ВКУПНА СУПРАСТРУКТУРА
3.1.
Реализација и намена на просторот
3.2. Градежен фонд
4. ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА И СНИМАЊЕ НА ИЗГРАДЕНАТА
КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА
4.1.
Сообраќај
4.2. Хидротехничка инфраструктура
4.3. Електро-енергетска инфраструктура
4.4. Телекомуникациска мрежа и објекти
4.5. Топловодна мрежа и објекти
4.6. Гасоводна мрежа
5. АНАЛИЗА И МОЖНОСТИ ЗА ПРОСТОРЕН РАЗВОЈ
5.1.
Заклучок од аналитичко-истражувачкиот дел
5.2. Можности за просторен развој
6. ИЗВОД ОД ГУП НА ГРАД СКОПЈЕ
7. ПОДАТОЦИ ОД НАДЛЕЖНИ ИНСТИТУЦИИ
Б. Нумерички дел: ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА
Нумерички приказ на постојна состојба:
- Пописна листа – инвентаризација на објекти
- Намена на површини
- Домување
- Билансни показатели
Б. Графички дел: ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА
1. ИЗВОД ОД ГУП НА ГРАД СКОПЈЕ
2. ИЗВОД ОД ДУП усвоен 2008, 2005 и 2009
3. АЖУРИРАНА ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА
4. ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА И СНИМКА НА
БЕСПРАВНО ИЗГРАДЕНИ ГРАДБИ
5. ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА И СНИМКА НА
ИЗГРАДЕНИОТ ГРАДЕЖЕН ФОНД
6. ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА НА ИЗГРАДЕНАТА
КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА

М=1:5000
М=1:1000
М=1:1000
М=1:1000
М=1:1000
М=1:1000
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Хидротехничка инфраструктура
II. ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Вовед
Географска и геодетска местоположба на планскиот опфат
Извод од ГУП
Планска програма
Образложение на планскиот концепт за просторен развој
Поделба и обележување на единиците на градежното
земјиште
7. Класа на намена на површини и градби
7.1 Комерцијални и деловни намени
7.2 Јавни институции
7.3 Зеленило и рекреација
7.3.1 Спортски терени и објекти
7.3.2 Парковско зеленило
7.4. Мешана класа на намена
7.5. Комунална супраструктура
8. Нумерички показатели
8.1. Нумерички показатели по намени
8.2. Нумерички показатели по блокови и градежни парцели
9. Билансни показатели
10. Планирана инфраструктура
10.1. Нивелациски план
10.2 Сообраќајно решение
10.3 Хидротехничка инфраструктура
10.4 Електроенергетика
10.5 Телефонска мрежа
11. Економско образложение
12. Мерки за заштита
13. Услови за градба
13.1 Општи услови за изградба
13.2 Посебни услови за изградба

Б. ГРАФИЧКИ ДЕЛ
1. План на намена на земјиштето и градбите .....................1:1000
2. Регулационен план
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План на површини за градење ............................................... 1:1000
3. Сообраќаен план
Нивелациски план ......................................................................... 1:1000
4. Инфраструктурен план ........................................................... 1:1000
5. Синтезен план ................................................................................. 1:1000

Член 5
Градоначалникот
на Општина Карпош ќе организира Јавна
презентација и Јавна анкета по Нацрт-Деталниот урбанистички план за
кој претходно е добиено мислење, со утврдување на времето и местото
каде ќе биде изложен планот и спроведувањето на Јавната презентација
и Јавната анкета.

Член 6
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Карпош“.

Број 07- 8401/5
29.10.2010 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 Република Македонија″ бр.5/02)
Градоначалникот на Општина Карпош донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Заклучокот за усвојување на Информацијата за
одобрени локални урбанистички плански документации во 2010
година

1.Се објавува Заклучокот за усвојување на Информацијата за
одобрени локални урбанистички плански документации во 2010 година
донесена на Дваесетипеттата седница на Советот на Општина Карпош
одржана на 29 октомври 2010 година.

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

Броj 08-8763/ 6
01.11.2010 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ
Стевчо Јакимовски, с.р.
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Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната
самоуправа ("Службен весник на PM" бр. 5/02 Советот на Општина
Карпош на Дваесетипеттата седница одржана на 29 октомври 2010
година донесе

ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Информацијата за одобрени локални урбанистички
плански документации во 2010 година

1.Се усвојува Информацијата за одобрени локални урбанистички
плански документации во 2010 година.
.
2.Заклучокот да се достави до Секторот за урбанизам.
3.Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на
обајвувањето во “Службен гласник на Општина Карпош“.

Број 07-8401/6
29.10.2010 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 Република Македонија″ бр.5/02)
Градоначалникот на Општина Карпош донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Програмата за одбележување на Денот на
Општината

1.Се објавува Програмата за одбележување на Денот на Општината
донесена на Дваесетипеттата седница на Советот на Општина Карпош
одржана на 29 октомври 2010 година.

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

Броj 08-8763/ 7
01.11.2010 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ
Стевчо Јакимовски, с.р.
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Врз основа на член 36, став 1, точка 1 и член 62, ставови 1 и 3 од Законот за
локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) Советот на Општина
Карпош, на Дваесетипеттата седница одржана на 29 октомври 2010 година,
донесе
ПРОГРАМА
за одбележување на Ден на Општина Карпош
1. Програмата за одбележување на Денот на Општината - 3 Ноември 2010
година, содржи три делови, и тоа:
1. 1. Свечена академија
- Протоколaрен дел;
- Доделување на плакети на заслужни граѓани на Оптштина Карпош, и
- Културно-уметничка програма.
1. 2. Организирање на спортски натпревари (шах, табла, пинг понг, кантер, дота
и училишни спортски игри – фудбал), хуманитарни акции, еколошки акции
(чистење на Средно Водно и цветно дефиле) и културно-уметничка програма.
1.3. Организирање на содржини од туристички, културен и забавен карактер за
гостите од збратимените општини Нов Белград - Република Србија, Тиват Црна Гора и Триадица - Република Бугарија.
2. Организациониот дел од Програмата ќе го спроведе Организационен одбор,
составен од пет члена од вработените во општинската администрација на
Општина Карпош, определени од страна на Градоначалникот на Општина
Карпош.
3. За реализација на Програмата се обезбедени средства во износ од
1.500.000,00 денари со вклучен ДДВ (ставки – репрезентација, патувања во
земјата – (сместување во земјата) и оперативни расходи) од Буџетот на
Општина Карпош за 2010 година.
4. Оваа Програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Карпош“.

Бр. 07 – 8401/7
29.10.2010 година
Скопје

ПРЕТСЕДАВАЧ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ
Трифун Трифуновски, с.р.
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната
самоуправа (″Службен весник на Република Македонија″ бр.5/02)
Градоначалникот на Општина Карпош донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за доделување на финансиски средства

1.Се објавува Одлуката за доделување на финансиски средства
донесена на Дваесетипеттата седница на Советот на Општина Карпош
одржана на 29 октомври 2010 година.

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

Броj 08-8763/ 8
01.11.2010 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ
Стевчо Јакимовски, с.р.
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Врз основа на член 36 став 1 точка 1 и член 62 од Законот за
локалната самоуправа (“Службен Весник на Република Македонија“ бр.
5/02) , а во врска со Барањето од ПК “ДЕЛФИН“ и “АКВАТИК“ – Скопје ,
под бр. 08-8054/1 од 13.10.2010 година, Советот на Општина Карпош на
Дваесетипеттата седница одржана на 29 октомври 2010 година, донесе
О Д Л У К А
за доделување на финансиски средства
Член 1
Со оваа Одлука се определува и одобрува материјална поддршка
во износ од 396.000,00 денари на младинци- пливачи поединци, што се
активни во пливачкиот спорт, кој претставува еден сегмент во состав на
физичката култура и образование, како надлежност на локалната
самоуправа.
Член 2
Финансиските средства од член 1 на оваа Одлука се наменети за
влез во Олимпискиот базен “Младост“ и истите претставуваат сума од по
100 денари за 11 младинци-пливачи поединци и тоа за по 9 тренинзи
неделно за период од 10 месеци .
Младинците-пливачи поединици
за кои
се наменети
финансиските средства се одредени од страна на ПК “Делфин“ и
“Акватик“ и се наведени во Барањето.
Член 3
Наведените финансиски средства ќе се уплатат на жиро-сметката
на Олимпискиот базен “Младост“ лоциран на Бул. “Октомвриска
Револуција“ бб. Општина Карпош – Скопје.
Член 4
Средствата од точка 1 на оваа Одлука ќе се обезбедат од Буџетот
на Општина Карпош – Програма ЛО – спорт и рекреација, ставка 464 –
разни трансфери и потставка 464990 – други трансфери.
Член 5
Оваа Одлука ќе ја спроведе Градоначалникот на Општина
Карпош.
Член 6
Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на
објавувањето во Службен Гласник на Општина Карпош.
Број 07-8401/8
29.10.2010 год.
Скопје

ПРЕТСЕДАВАЧ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ
Трифун Трифуновски, с.р.
37

1 ноември 2010 година “Службен гласник на Општина Карпош“

број 11

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната
самоуправа (″Службен весник на Република Македонија″ бр.5/02)
Градоначалникот на Општина Карпош донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за прогласување на заслужни граѓани на
Општина Карпош

1.Се објавува Одлуката за прогласување на заслужни граѓани на
Општина Карпош донесена на Дваесетипеттата седница на Советот на
Општина Карпош одржана на 29 октомври 2010 година.

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

Броj 08-8763/ 9
01.11.2010 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ
Стевчо Јакимовски, с.р.
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Врз основа на член 62 став 1 од Законот за локалната самоуправа
(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02), Советот на
Општина Карпош на Дваесетипеттата седница, одржана на 29 октомври
2010 година, донесе
О Д Л У К А
за прогласување на заслужни граѓани на Општина Карпош
Член 1
За заслужни граѓани на Општина Карпош, по повод годишнината
од формирањето на Општината се прогласуваат:
-Г-ѓа АТИНА БОЈАЏИ, заради постигнати резултати во областа на
спортот – пливање и за афирмација на Република Македонија надвор од
нејзините граници со препливувањето на Каналот Ла Манш.
-Г-дин НИКО НЕСТОР, заради постигнати резултати во областа на
спортот – пливање и за афирмација на Република Македонија надвор од
нејзините граници со препливувањето на Каналот Ла Манш.
-Г-дин ВЕНКО АНДОНОВСКИ, професор на Филолошкиот факултет
“Блаже Конески“, еден од најпопуларните македонски писатели на
почетокот на 21 век и добитник на повеќе награди и признанија од
областа на литературата.
Член 2
Се одлучува на лицата наведени во член 1 од оваа Одлука да им се
додели плакета за заслужни граѓани на Општина Карпош за нивниот
придонес во наведените области во член 1 на оваа Одлука.
Член 3
Плакетите заслужни граѓани на Општина Карпош ќе ги додели
Градоначалникот на Општина Карпош на Денот на Општина Карпош –
3-ти Ноември.
Член 4
Носител на чинот на доделувањето на плакетите на Општина
Карпош е Градоначалникот на Општина Карпош – Стевчо Јакимовски.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во
“Службен Гласник на Општина Карпош“.
Број 07- 8401/9
29.10.2010 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 Република Македонија″ бр.5/02)
Градоначалникот на Општина Карпош донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за материјална поддршка на спортисти
поединци од сферата на спортот и спортските активности

1.Се објавува Одлуката за материјална поддршка на спортисти
поединци од сферата на спортот и спортските активности донесена на
Дваесетипеттата седница на Советот на Општина Карпош одржана на 29
октомври 2010 година.

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

Броj 08-8763/10-1
01.11.2010 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ
Стевчо Јакимовски,с.р.
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Врз основа на член 62, став 1 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2002), а во врска со
Глава 1, точка 4. Материјална поддршка на спортисти поединци во
сферата на спортот и спортските активности од Програмата за дејноста
спорт за 2010 година („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.
17/2009), Советот на Општина Карпош на Дваесет и петтата седница,
одржана на 29.10.2010 година, ја донесе следната

ОДЛУКА
за материјална поддршка на спортисти-поединци
од сферата на спортот и спортските активности
Член 1
Со оваа одлука се определува материјална поддршка на 40 спортисти
- поединци од сферата на спортот и спортските активности од
подрачјето на Општина Карпош, и тоа:
• 18 од 1 категорија, во износ од 4.000,00 денари,
• 9 од 2 категорија, во износ од 3.000,00 денари,
• 10 од 3 категорија, во износ од 2.500,00 денари и
• 3 од 4 категорија, во износ од 2.000,00 денари..
Член 2
Материјалната поддршка од член 1 на оваа одлука, за која што
постапка по објавениот оглас за нејзино доделување спроведе Комисија
формирана од Градоначалникот на Општина Карпош, се исплатува
месечно во периодот од 01.09.2010 година па заклучно со 30.06.2011
година и е обезбедена во Буџетот на Општина Карпош за 2010 и 2011
година - Програма ЛО – Спорт и рекреација, ставка 464 – Разни
трансфери, потставка 464990 – Други трансфери.
Член 3
За исплата на материјалната поддршка од член 1 на оваа одлука
решение донесува Градоначалникот на Општина Карпош.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во
„Службен гласник на Општина Карпош“.
Бр.07-8401/10-1
29.10.2010 година
Скопје

ПРЕТСЕДАВАЧ
на Советот на Општина Карпош,
Трифун Трифуновски,с.р.
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број 11

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната
самоуправа (″Службен весник на Република Македонија″ бр.5/02)
Градоначалникот на Општина Карпош донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за материјална поддршка на спортски
клубови од подрачјето на Општина Карпош

1.Се објавува Одлуката за материјална поддршка на спортски
клубови од подрачјето на Општина Карпош донесена на
Дваесетипеттата седница на Советот на Општина Карпош одржана на 29
октомври 2010 година.

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

Броj 08-8763/10-2
01.11.2010 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ
Стевчо Јакимовски, с.р.
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Врз основа на член 62, став 1 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2002), а во врска со
Глава 1, точка 5. Материјална поддршка на спортски клубови од
подрачјето на Општина Карпош од Програмата за дејноста спорт за 2010
година („Службен гласник на Општина Карпош“ бр. 17/2009), Советот на
Општина Карпош на Дваесетипеттата седница, одржана на 29.10.2010
година, ја донесе следната

ОДЛУКА
за материјална поддршка на спортски клубови
од подрачјето на Општина Карпош
Член 1
Со оваа одлука се определува материјална поддршка на 13 спортски
клубови од подрачјето на Општина Карпош, и тоа:
• 3 од 1 категорија, во износ од 370.000,00 денари,
• 1 од 2 категорија, во износ од 250.000,00 денари,
• 1 од 3 категорија, во износ од 150.000,00 денари,
• 3 од 4 категорија, во износ од 80.000,00 денари,
• 4 од 5 категорија, во износ од 55.000,00 денари и
• 1 од 6 категорија, во износ од 30.000,00 денари,
Член 2
Материјалната поддршка од член 1 на оваа одлука, за која што
постапка по објавениот оглас за нејзино доделување спроведе Комисија
формирана од Градоначалникот на Општина Карпош, се исплатува
еднократно и е обезбедена во Буџетот на Општина Карпош за 2010
година - Програма ЛО – Спорт и рекреација, ставка 463 – Трансфер до
невладини организации, потставка 463120 – Трансфер до спортски
клубови.
Член 3
За исплата на материјалната поддршка од член 1 на оваа одлука
решение донесува Градоначалникот на Општина Карпош.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во
„Службен гласник на Општина Карпош“.
Бр.07-8401/10-2
29.10.2010 година

ПРЕТСЕДАВАЧ
на Советот на Општина Карпош,
Трифун Трифуновски,с.р.
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број 11

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната
самоуправа (″Службен весник на Република Македонија″ бр.5/02)
Градоначалникот на Општина Карпош донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за доделување на стипендии на
талентирани ученици од основното образование од подрачјето на
Општина Карпош

1.Се објавува
Одлуката
за доделување на стипендии на
талентирани ученици од основното образование од подрачјето на
Општина Карпош донесена на Дваесетипеттата седница на Советот на
Општина Карпош одржана на 29 октомври 2010 година.

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

Броj 08-8763/11
01.11.2010 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ
Стевчо Јакимовски,с.р.
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број 11

Врз основа на член 62, став 1 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2002), а во врска со
точка 1. Доделување стипендии на талентирани ученици од основното
образование од подрачјето на Општина Карпош од Програмата за
дејноста образование за 2010 година („Службен гласник на Општина
Карпош“ бр.17/2009), Советот на Општина Карпош, на Дваесетипеттата
седница, одржана на 29 октомври 2010 година, ја донесе следната

ОДЛУКА
за доделување на стипендии на талентирани ученици
од основното образование од подрачјето на Општина Карпош
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува доделување на 69 стипендии на
талентирани ученици од основното образование од подрачјето на
Општина Карпош за учебната 2010/2011 година, и тоа:
- 33 од 1 категорија, во износ од 3.500,00 денари,
-

34 од 2 категорија, во износ од 2.500,00 денари и

-

2 од 3 категорија, во износ од 1.500,00 денари.

Член 2
Стипендиите од член 1 на оваа одлука, за кои што постапка по
објавениот оглас за нивно доделување ја спроведе Комисија формирана
од Градоначалникот на Општина Карпош, се исплатуваат од средствата
обезбедени во Буџетот на Општина Карпош за 2010 и 2011 година Програма ЕО – Општинска администрација ставка 464 – Разни
трансфери, потставка 464120 – Стипендии за поддршка на млади
таленти.
Член 3
За исплата на стипендиите од член 1 на оваа одлука решение
донесува Градоначалникот на Општина Карпош.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во
„Службен гласник на Општина Карпош.
Број 07-8401/11
29.10.2010 год.
Скопје

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