СЛУЖБЕН ГЛАСНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ
Број 2 * година III * вторник, 08.02.2010 година * Карпош * цена:
Излегува по потреба
e-mail: kontakt@karpos.gov.mk www.karpos.gov.mk

Скопје, Февруари 2010 година

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа /„Службен
весник на РМ“ бр. 5/02/, а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош /“Службен
гласник на Општина Карпош“ бр. 1/06/, Градоначалникот на Општината Карпош, донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлука за измена на распоредот на средствата
во Буџетот на Општина Карпош за 2010 година

1.Се објавува Одлуката за измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина
Карпош за 2010 година, донесена на Шеснаесеттата седница на Советот на Општината Карпош,
одржана на 05 февруари 2010 година.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Карпош„.

Број 08-879/1
08.02.2010 година
Скопје

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

Врз основа на член 36 став 1, точка 2 од Законот за локална самоуправа /„Службен весник на РМ“
бр. 5/02/ и член 16 од Статутот на Општина Карпош /„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.
01/06/, Советот на Општина Карпош, на Шеснаесеттата седница, одржана 5 февруари 2010
година, ја донесе

ОДЛУКА
за измена на распоредот на средствата во Буџетот на
Општина Карпош за 2010 година

Член 1
Со оваа Одлука се врши измена на распоредот на средства во Буџетот на Општина Карпош за 2010
година и тоа на следниот начин:

Потпрограма
Кредити
Потставка

Буџет

Самофин.

Донации Дотации

V10 ДЕТСКИ ГРАДИНКИ
425990 Други договорни услуги
0
0
0
-5.000.000
427110 Привремени вработувања
0
0
0
-5.000.000
_______________________________________________________________________
0
0
0
0

0
0

Член 2
Одлуката влегува во сила од денот на донесувањето и станува составен делна Буџетот на Општина
Карпош за 2010 година, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“.
Број 07-692/1
05.02.2010 година
Скопје

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

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа /„Службен
весник на РМ“ бр. 5/02/, а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош /“ Службен
гласник на Општина Карпош“ бр. 1/06/, Градоначалникот на Општината Карпош, донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Заклучок за усвојување на Кварталниот извештај за
извршување на Буџетот на Општина Карпош за 2009 година- четврти квартал

1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Кварталниот извештај за извршување на
Буџетот на Општина Карпош за 2009 година- четврти квартал, донесен
на Шеснаесеттата
седница на Советот на Општината Карпош, одржана на 05 февруари 2010 година.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Карпош„.

Број 08-879/2
08.02.2010 година
Скопје

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

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа /Службен весник на РМ
бр.05/02/ и член 16 од Статутот на Општина Карпош /Службен гласник на Општина
Карпош бр.01/06/, Советот на Општина Карпош на Шеснаесеттата седница одржана на
05.02.2010 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

1.Се усвојува Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Општина
Карпош зa 2009 година- квартал IV.
2. Овој Заклучок да се објави во "Службен гласник на Општина Карпош", а
влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето.

Број 07-692/2
05.02.2010 година
Скопје

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

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа /„Службен
весник на РМ“ бр. 5/02/, а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош /“ Службен
гласник на Општина Карпош“ бр. 1/06/, Градоначалникот на Општината Карпош, донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Заклучокот за усвојување на Извештајот за работите во однос на јавната
безбедност и безбедноста на сообраќајот на патиштата на подрачјето на Полициската Станица од
Општа Надлежност,,Карпош,,

1.Се објавува Заклучокот за усвојување на Извештајот за работите во однос на јавната
безбедност и безбедноста на сообраќајот на патиштата на подрачјето на Полициската Станица
од Општа Надлежност,,Карпош,, донесен на Шеснаесеттата седница на Советот на Општината
Карпош, одржана на 05 февруари 2010 година.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Карпош„.

Број 08-879/3
08.02.2010 година
Скопје

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

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа /Службен весник на РМ
бр.05/02/ и член 16 од Статутот на Општина Карпош /Службен гласник на Општина Карпош
бр.01/06/, Советот на Општина Карпош на Шеснаесеттата седница одржана на 05.02.2010 година,
донесе

ЗАКЛУЧОК

1.Советот на Општина Карпош го усвои Извештајот за работите во однос на јавната
безбедност и безбедноста на сообраќајот на патиштата на подрачјето на Полициската Станица од
Општа Надлежност “ Карпош “.
2. Извештајот за работите во однос на јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот
на патиштата на подрачјето на Полициската Станица од Општа Надлежност “ Карпош “ да се
достави до Министерот за внатрешни работи и Народниот правобранител на Република
Македонија.
3.Овој Заклучок да се достави до Министерот за внатрешни работи, Народниот
правобранител на Република Македонија и Полициската Станица од Општа Надлежност “Карпош”.
4.Овој Заклучок да се објави во “Службен гласник на Општина Карпош”, а влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето.

Број 07-692/3
05.02.2010 година
Скопје

ПРЕТСЕДАВАЧ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ
Трифун Трифуновски с.р

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа /„Службен
весник на РМ“ бр. 5/02/, а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош /“ Службен
гласник на Општина Карпош“ бр. 1/06/, Градоначалникот на Општината Карпош, донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување Програмата за изменување и дополнување на
Програмата за дејноста култура за 2010 година

1. Се објавува Програмата за изменување и дополнување на Програмата за дејноста култура
за 2010 година , донесена
на Шеснаесеттата седница на Советот на Општината Карпош,
одржана на 05 февруари 2010 година.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник
на Општина Карпош„.

Број 08-879/4
08.02.2010 година
Скопје

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

Врз основа на член 6 од Законот за Градот Скопје (“Службен весник на РМ” бр. 55/04) , а
во врска со член 36 став 15 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ“ бр.
05/02), како и согласно член 3 став 1 и член 16 од Статутот на Општина Карпош (“Службен гласник
на Општина Карпош“ бр. 01/06), Советот на Општината Карпош на Шеснаесеттата седница
одржана на 05.02.2010 година, донесе
ПРОГРАМА
за изменување и дополнување на Програмата
за дејноста култура за 2010 година

Член 1
Во Програмата за дејноста култура за 2010 година (“Службен гласник на Општина Карпош“
бр. 17/09) се врши изменување и дополнување и тоа:
Во делот IV. АКТИВНОСТИ ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА во поднаслов музика по
точката 14. се додава нова алинеа 1, која гласи:

Културна
манифестација
Музички
настан
“BULERINDIA”

Место и
време на
одржување
Февруари
2010 година

Организатор
Покровител

Резултат

Финансиски
средства

Општина
Карпош

Учество на
познати
уметници од
областа на
музиката

305.000,00
денари

Во точка V. Активности од областа на културата, во делот на Вкупно потребни финансиски
средства за реализирање на Програмата за култура за 2010 година, наместо “6.220.000,00“ денари
да стои “6.525.000,00“.
Член 3
Ова изменување и дополнување на Програмата за дејноста култура за 2010 година,
влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на на Општина Карпош“.

Број. 07- 692/4
05.02. 2010 година
Скопје

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

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа /„Службен
весник на РМ“ бр. 5/02/, а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош /“ Службен
гласник на Општина Карпош“ бр. 1/06/, Градоначалникот на Општината Карпош, донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлука за доделување на финансиски средства за
реализација на музички настан БУЛЕРИНДИЈА

1. Се објавува Одлуката за доделување на финансиски средства за реализација на
музички настан ,,БУЛЕРИНДИЈА,, , донесена на Шеснаесеттата
седница на Советот на
Општината Карпош, одржана на05 февруари 2010 година.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Карпош„.

Број 08-879/5
08.02.2010 година
Скопје

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

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа /Службен весник на РМ
бр.05/02/ и член 16 од Статутот на Општина Карпош /Службен гласник на Општина Карпош
бр.01/06/, а во врска со поднесеното барање од Патент центар консалтинг-Скопје бр.08-632/1 од
28.01.2010 година, Советот на Општина Карпош на Шеснаесеттата седница одржана на
05.02.2010 година, донесе

ОДЛУКА
за доделување на финансиски средства за реализација на
музички настан

Член 1
Со оваа Одлука Советот на Општина Карпош доделува финансиски средства во износ
од 305.000,00 денари на Патент центар – консалтинг- Скопје.
Член 2
Советот на Општина Карпош средствата од член 1 на оваа Одлука ги доделува за
реализција на музички настан БУЛЕРИНДИЈА.
Член 3
Одобрените средства од член 1од оваа Одлука ќе се издвојат од Буџетот на Општина
Карпош за 2010 година.
Член 4
Одлуката ќе ја спроведе Градоначалникот и Секторот за финансии на Општина Карпош.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен гласник
на Општина Карпош“.

Број 07- 692/5
05.02.2010 год.
Скопје

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

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа /„Службен
весник на РМ“ бр. 5/02/, а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош /“ Службен
гласник на Општина Карпош“ бр. 1/06/, Градоначалникот на Општината Карпош, донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување Одлука за доделување на финансиски средства на
Здружението на ликовни уметници на Град Тетово

1.Се објавува Одлуката за доделување на финансиски средства на Здружението на
ликовни уметници на Град Тетово, донесена на Шеснаесеттата седница на Советот на Општината
Карпош, одржана на 05 февруари 2010 година.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Карпош„.

Број 08-879 /6
08.02.2010 година
Скопје

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

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа /Службен весник на РМ бр.05/02/ и член
16 од Статутот на Општина Карпош /Службен гласник на Општина Карпош бр.01/06/, а во врска со
поднесеното барање на Здружението на ликовни уметници на град Тетово број 290/1 од 15.01.2010 година,
Советот на Општина Карпош на Шеснаесеттата седница одржана на 05.02.2010 година, донесе

ОДЛУКА
за доделување на финансиски средства на
Здружението на ликовни уметници на град Тетово

Член 1
Со оваа Одлука Советот на Општина Карпош доделува финансиски средства на Здружението на
ликовни уметници на град Тетово, во износ од 30.000,00 денари.
Член 2
Советот на Општина Карпош средства од член 1 на оваа Одлука ги доделува на Здружението на
ликовни уметници на град Тетово, за реализација на проектот "Арт Хоусе".
Член 3
Одобрените средства од член 1 од оваа Одлука ќе се издвојат од Буџетот на Општина Карпош за
2010 година.
Член 4
Одлуката ќе ја спроведе Градоначалникот и Секторот за финансии на Општина Карпош.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен гласник на
Општина Карпош“.

Број 07- 692/6
05.02.2010 год.
Скопје

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

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа /„Службен
весник на РМ“ бр. 5/02/, а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош /“ Службен
гласник на Општина Карпош“ бр. 1/06/, Градоначалникот на Општината Карпош, донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување Одлука за формирање на Организационен одбор за
организирање и одржување на Годишна изложба на фотографија

1.Се објавува Одлука за формирање на Организационен одбор за организирање и
одржување на Годишна изложба на фотографија, донесена на Шеснаесеттата седница на Советот
на Општината Карпош, одржана на 05 февруари 2010 година.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Карпош„.

Број 08-879/7
08.02.2010 година
Скопје

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

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа /„Службен весник на РМ“ бр. 05/02/, и
член 16 од Статутот на Општина Карпош /„Службен гласник на Општина Карпош“ бр. 01/06,
Советот на Општина Карпош, на Шеснаесеттата седница, одржана на 5 февруари 2010 година,
донесе
ОДЛУКА
за формирање на Организационен одбор за организирање и
одржување на Годишна изложба на фотографија
Член 1
За организирање и одржување на годишна изложба на фотографија се формира Организационен
одбор на за организирање и одржување на годишна изложба на фотографија.
Член 2
Организациониот одбор од член 1 на оваа Одлука, се состои од Претседател и 6 члена, и тоа:
Претседател на Организациониот одбор:
-

ИГОР ВАСИЛЕВСКИ, Главен уредник на Архитект МК

Членови на Организациониот одбор:
-

ФЕТАХУ ФЕТАХ, новинар
ИГОР СПИРОВСКИ, член на Асоцијација на фотографи
ГОРАН МИХАЈЛОВ, член на Советот на Општина Карпош
АНКА СПАСОВСКА, член на Советот на Општина Карпош
БИЉАНА КОСТОВА, член на Советот на Општина Карпош
СТЕФАНИЈА МАКАРОВСКА, вработена во општинската администрација на Општина
Карпош.

Член 3
Организациониот одбор на Општина Карпош има задача да ги осмисли и организира активностите
од Програмата за дејноста култура за 2010 година во делот активности од областа култура односно
да го организира и одржувањето на Годишната изложба на фотографија која ќе се одржи во месец
мај 2010 година.
Член 4
Средствата за организирање и одржување на Годишната изложба на фотографија обезбедени се во
Буџетот на Општина Карпош за 2010 година утврдени во Програмата за дејноста култура за 2010
година.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на
Општина Карпош“.
Број 07- 692/7
05.02.2010 год.
Скопје

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

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа /„Службен
весник на РМ“ бр. 5/02/, а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Капрош /“ Службен
гласник на Општина Карпош“ бр. 1/06/, Градоначалникот на Општината Карпош, донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлука за замена на дотраен хидрофор во станбена
зграда на ул.,,Никола Русински,,бр10-Општина Карпош-Скопје

1.Се објавува Одлуката за замена на дотраен хидрофор во станбена зграда на ул.,,Никола
Русински,,бр10-Општина Карпош-Скопје, донесена на Шеснаесеттата седница на Советот на
Општината Карпош, одржана на 05 февруари 2010 година.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Карпош„.

Број 08-879/8
08.02.2010 година
Скопје

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

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа /Службен весник на РМ бр.05/02/ и
член 16 од Статутот на Општина Карпош /Службен гласник на Општина Карпош бр.01/06/, а во
врска со поднесеното барање од Ѓорѓи ,Биљана и Михаела Митрезови, број 15/20 од 09.11.2009
година, Советот на Општина Карпош на Шеснаесеттата седница одржана на 05.02.2010 година,
донесе
ОДЛУКА
за замена на дотраен хидрофор во станбена зграда на
ул.Никола Никола Русински бр.10
Член 1
Со оваа Одлука Советот на Општина Карпош одобрува да се изврши замена на дотраен
хидрофор во станбена зграда на ул.Никола Русински бр.10 .
Член 2
За извршување на работите од член 1 на оваа Одлука се одобруваат средства во износ од
300.000,00 денари.
Член 3
Одобрените средства од член 2 на оваа Одлука ќе се издвојат од Буџетот на Општина
Карпош за 2010 година.
Член 4
Одлуката ќе ја спроведе Градоначалникот,Секторот за финансии и Секторот за комунални
работи и уредување на градежно земјиште на Општина Карпош.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен гласник
на Општина Карпош“.

Број 07- 692/8
05. 02. 2010 год.
Скопје

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

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа /„Службен
весник на РМ“ бр. 5/02/, а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош /“ Службен
гласник на Општина Карпош“ бр. 1/06/, Градоначалникот на Општината Карпош, донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Заклучок по Информацијата за
состојбата со загадување на животната средина на подрачјето на
Општина Карпош од страна на АД Топлификација-Топлана Запад

1.Се објавува на Заклучок по Информацијата за состојбата со загадување на животната
средина на подрачјето на Општина Карпош од страна на АД Топлификација-Топлана Запад,
разгледана на Шеснаесеттата седница на Советот на Општината Карпош, одржана на
05 февруари 2010 година.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Карпош„.

Број 08-879/9
08.02.2010 година
Скопје

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

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа /Службен весник на РМ
бр.05/02/ и член 16 од Статутот на Општина Карпош /Службен гласник на Општина Карпош
бр.01/06/, Советот на Општина Карпош на Шеснаесеттата седница одржана на 05.02.2010 година,
донесе
ЗАКЛУЧОК
1.Советот на Општина Карпош ја разгледа Информацијата за состојбата со загадувањето на
животната средина на подрачјето на Општина Карпош од страна на АД Топлификација –Топлана
Запад.
2.Општина Карпош - Секторот за заштита на животната средина и природата на Општина
Карпош да се обрати до Министерството за животна средина и просторно планирање со барање да
се постави мерна станица за мерење на загаденоста на подрачјето на Општина Карпош, во рок од
15 дена,бидејќи постојната мерна станица е отстранета заради реализација на Детален
урбанистички план.
3.Општина Карпош - Секторот за заштита на животната средина и природата на Општина
Карпош во соработка со Министерството за животна средина и просторно планирање – Државен
инспекторат за екологија, да оствари средба со Топлификација АД – Скопје, со цел да се утврди
реалната состојба со загадувањето од страна на Топлификација АД Скопје-Топлана Запад, заради
превземање на понатамошни соодветни мерки за заштита на животната средина од загадување на
подрачје на Општина Карпош.
4.Овој Заклучок да се објави во "Службен гласник на Општина Карпош",а влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето.

Број 07-692/9
05.02.2010 година
Скопје

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

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа /„Службен
весник на РМ“ бр. 5/02/, а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош /“ Службен
гласник на Општина Карпош“ бр. 1/06/, Градоначалникот на Општината Карпош, донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за доделување на финансиски
средства на истакнат спортист-тенисер

1.Се објавува - Одлуката за доделување на финансиски средства на истакнат спортисттенисер, донесена на Шеснаесеттата седница на Советот на Општината Карпош, одржана на 05
февруари 2010 година.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Карпош„.

Број 08-879/10
08.02.2010 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски,с.р

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа /Службен весник на РМ
бр.05/02/ и член 16 од Статутот на Општина Карпош /Службен гласник на Општина Карпош
бр.01/06/, а во врска со поднесеното барање од Владимир Аницинов, број 08-572/1 од 27.01.2010
година, Советот на Општина Карпош на Шеснаесеттата седница одржана на 05.02.2010 година,
донесе
ОДЛУКА
за доделување на финансиски средства на
истакнат спортист - тенисер
Член 1
Со оваа Одлука Советот на Општина Карпош доделува финансиски средства на
Аницинов Владимир - истакнат спортист – тенисер, прогласен за спортист на годината 2008 и 2009
година од Сојузот на спортови на Град Скопје и добитник на наградата 13 Ноември за особен
придонес и афирмација на спортот, во износ од 120.000,00 денари.
Член 2
Советот на Општина Карпош средства од член 1 на оваа Одлука ги доделува како
поддршка за учество на Европското првенство во тенис кое ќе се одржи во мај 2010 година и
Светското првенство во тенис кое ќе се одржи во август 2010 година.
Член 3
Одобрените средства од член 1од оваа Одлука ќе се издвојат од Буџетот на Општина
Карпош за 2010 година.
Член 4
Оваа Одлука ќе ја спроведе Градоначалникот и Секторот за финансии на Општина Карпош.
Член 6
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавување во „Службен гласник на Општина
Карпош“.

Број 07- 692/10
05.02. 2010 год.
Скопје

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

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа /„Службен
весник на РМ“ бр. 5/02/, а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош /“ Службен
гласник на Општина Карпош“ бр. 1/06/, Градоначалникот на Општината Карпош, донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за доделување на финансиски средства
на Јавна здравствена установа – Институт за белодробни
заболувања кај децата-Козле

1.Се објавува Одлуката за доделување на финансиски средства на Јавна здравствена
установа – Институт за белодробни заболувања кај децата-Козле ,донесена на Шеснаесеттата
седница на Советот на Општината Карпош, одржана на 05 февруари 2010 година.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Карпош„.

Број 08-879/11
08.02.2010 година
Скопје

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

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа /Службен весник на РМ бр.05/02/ и
член 16 од Статутот на Општина Карпош /Службен гласник на Општина Карпош бр.01/06/, а во
врска со поднесеното барање од ЈЗУ Институт за белодробни заболувања кај децата – Козле,
Советот на Општина Карпош на Шеснаесеттата седница одржана на 05.02.2010 година, донесе
ОДЛУКА
за доделување на финансиски средства на
ЈЗУ Институт за белодробни заболувања кај децата - Козле
Член 1
Со оваа Одлука Советот на Општина Карпош доделува финансиски средства на ЈЗУ
Институт за белодробни заболувања кај децата - Козле , во износ од 500.000,00 денари.
Член 2
Средствата од член 1 на оваа Одлука кои се дел од вкупно потребните средства за набавка
на апарат за брзи биохемиски анализи, ацидо-базен статус и гасни анализи се доделуваат за
потребите на ЈЗУ Институт за белодробни заболувања кај децата – Козле .
Член 3
Одобрените средства од член 1од оваа Одлука ќе се издвојат од Буџетот на Општина
Карпош за 2010 година.
Член 4
Оваа Одлука ќе ја спроведе Градоначалникот и Секторот за финансии на Општина Карпош.
Член 6
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавување во „Службен гласник на Општина
Карпош“.
Број 07- 692/11
05.02.2010 год.
Скопје

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