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НА ОПШТИНА КАРПОШ
Број 6 * година V * понеделник 31.05.2010 година * Карпош * цена:
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31 мај 2010 година
“Службен гласник на Општина Карпош“
број 6
=================================================================

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 проширување на средствата во Буџетот на
Општина Карпош за 2010 година

1.Се објавува Одлуката за проширување на средствата во Буџетот на
Општина Карпош за 2010 година, донесена на Дваесеттата седница на Советот
на Општина Карпош одржана на 27.05.2010 година.

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

Број 08-4078/1
31.05.2010 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ
Стевчо Јакимовски, с.р.
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Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 2 od Zakonot za lokalna samouprava (Slu`ben vesnik na
RM br. 5/2002 godina) ,a vo vrska so ~len 34 od Zakonot za Buxetite (Slu`ben vesnik na RM br.
27 maj 2010 godina ja donese
64/05, 4/08), Sovetot na Op{tina Karpo{ na sednicata odr`ana na ___
slednata:

O

D

L

U

K

A

Za pro{iruvawe na sredstvata vo Buxetot na Op{tina Karpo{ za 2010 godina

^len 1
So ovaa Odluka se vr{i pro{iruvawe na sredstva vo Buxetot na Op{tina Karpo{ za 2010 godina
i toa na sledniot na~in :

Se zgolemuvaat prihodite na slednite potstavki :

Buxet

723119 Drugi pomo{ni aktivnosti vo obrazovanieto
723911 Zakupnina od objekti
725939 Ostanati nedano~ni prihodi

Samofin.

Donacii

Dotacii

Kredit

0
0
0

200.000
300.000
35.000

0
0
120.000

0
0
0

0
0
0

0

535.000

120.000

0

0

400.000
-400.000

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

200.000
200.000
10.000
0
12.500
100.000
0
12.500

0
0
0
76.330
0
0
43.670
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

4.500.000
-4.500.000

0
0

0

535.000

120.000

0

0

I se rasporeduvaat na slednite potprogrami i rashodni potstavki :
E00 OP[TINSKA ADMINISTRACIJA
ADMINISTRACIJA
423210 Materijali za AOP
423810 Siten inventar
N10 OSNOVNO OBRAZOVANIE
423810 Siten inventar
424440 Popravki i odr`uvawe na druga oprema
425790 Drugi obrazovni uslugi
425990 Drugi dogovorni uslugi
425990 Drugi dogovorni uslugi
426990 Drugi operativni rashodi
464990 Drugi transferi
480190 Kupuvawe na druga oprema
V10 DETSKI GRADINKI
425990 Drugi dogovorni uslugi
427110 Privremeni vrabotuvawa

^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- 3705/1
27.05. 2010 godina

Скопје

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

31 мај 2010 година
“Службен гласник на Општина Карпош“
број 6
=================================================================

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 утврдување потреба за поставување урбана
опрема на подрачјето на Општина

1.Се објавува Одлуката за утврдување потреба за поставување урбана
опрема на подрачјето на Општина, донесена на Дваесеттата седница на
Советот на Општина Карпош одржана на 27.05.2010 година.

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

Број 08-4078/2
31.05.2010 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ
Стевчо Јакимовски,с.р.
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31 мај 2010 година
“Службен гласник на Општина Карпош“
број 6
=================================================================

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа
(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 80 од
Законот за градење (“Службен весник на Република Македонија“ бр.
130/09), Советот на Општина Карпош на 20-тата седница, одржана на ден
27.05.2010 година, донесе
О Д Л У К А
за утврдување потреба за поставување урбана опрема
на подрачјето на Општина Карпош
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува потреба за поставување урбана
опрема и за условите и постапката за издавање на одобрение за
поставување на урбана опрема на јавни површини на подрачјето на
Општина Карпош.
Член 2
Потребата за поставуање на урбана опрема, во смисла на оваа
Одлука, се смета за утврдена доколку за нејзино поставување се
исполнети општите и посебните стандарди за поставување на урбана
опрема на подрачјето на Град Скопје предвидени во Одлуката за
утврдување стандарди за поставување на времени објекти и урбана
опрема на подрачјето на Градот Скопје (“Службен гласник на Град
Скопје“ бр. 3/2010), како и условите и постапката утврдени со оваа
Одлука.
Член 3
Поставување на урбана опрема се врши врз основа на одобрение
за поставување на урбана опрема.
Одобрението од став 1 на овој член, за јавни површини од
надлежност на Општина Карпош го издава Градоначалникот на
општината.
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“Службен гласник на Општина Карпош“
број 6
=================================================================

Oдобрението од став 1 на овој член може да го издава Градот
Скопје, односно Градоначалникот на Град Скопје со овластување од
Општина Карпош,односно од Градоначалникот на Општина Карпош .

Член 4
За добивање на одобрение за поставување на урбана опрема,
заинтересираниот субјект приложува:
- заверен елаборат за поставување урбана опрема;
- доказ за регулирање на плаќањето на комуналната такса , и
- одобрение за вршење на дејност издадено од страна на
Градоначалникот нa Град Скопје.
Член 5
Времетраењето на одобрението за поставување на урбана опрема
може да биде:
- дневно
за време од 24 часа;
- крткотрајно
за период од 30 дена;
- сезонско
за период од 3 до 7 месеци, и
- годишно
за период до 1 година
Член 6
Одобрението за поставување на урбана опрема може да престане
да важи и пред истекот на времето за кое е дадено доколку:
-

-

урбаната опрема е поставена спротивно на издаденото
одобрение за нејзино поставување, како и спротивно на
условите во оваа Одлука,
престане важењето на одобрението за вршење на дејност;
не се постапува по акти на надлежни инспекции, издадени во
вршењето на инспекциски работи во рамките на нивните
овластувања.
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Во случаите од став 1 на овој член, ново одобрение нема да се
издаде во наредниот период од шест месеци.
Член 7
Јавната површина на која се однесува издаденото одобрение за
вршење дејност и за поставување на урбана опрема, имателот на
одобрението не може да ја издаде или пренесе на користење во под
закуп на друго лице со договор за деловно-техничка соработка, ниту со
било кој друг правен акт.
Член 8
Инспекциски надзор над спроведувањето на оваа Одлука вршат
овластените градежни инспектори на Општината и комунални
инспектори на Градот и Општината во рамките на нивните законски
овластувања.
Член 9
Правните лица, трговците поединци и физичките лица што имаат
поставено урбана опрема, се должни да го усогласат своето работење со
одредбите на оваа Oдлука во рок од еден месец од денот на нејзиното
влегување во сила.
Доколку во рокот од став 1 на овој член, лицата од став 1 на овој
член не добиле одобрение за поставуање на урбана опрема, должни се
јавната површина што ја користеле веднаш да ја ослободат од
поставената урбана опрема, а во спротивно истата ќе биде отстранета на
нивен трошок.
Член 10
Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на
објавувањето во “Службен гласник на Општина Карпош“.

Број 07-3705 /2
27.05.2010 год.
Скопје

Претседавач
на Советот на Општина Карпош,
Трифун Трифуновски,с.р.
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31 мај 2010 година
“Службен гласник на Општина Карпош“
број 6
=================================================================

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 утврдување на висината на надоместокот за
обезбедување финансиски средства за изградба,реконструкција,одржување и
заштита на општинските патишта-улици во Општина Карпош

1.Се објавува Одлуката за утврдување на висината на надоместокот за
обезбедување финансиски средства за изградба,реконструкција,одржување и
заштита на општинските патишта-улици во Општина Карпош, донесена на
Дваесеттата седница на Советот на Општина Карпош одржана на 27.05.2010
година.

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

Број 08-4078/3
31.05.2010 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ
Стевчо Јакимовски,с.р.
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31 мај 2010 година
“Службен гласник на Општина Карпош“
број 6
=================================================================

Врз основа член 36 од Законот за локалната самоуправа (“Службен
весник на Република Македонија“ бр. 5/02), а во врска со член 55, став 1,
точка 4, подточка - в од Законот за јавни патишта (“Службен весник на
Република Македонија“ бр. 84/08), Советот на Општина Карпош на
Дваесеттата седница, одржана на 27.05.2010 година, донесе

О Д Л У К А
за утврдување на висината на надоместокот
за обезбедување финансиски средства за
изградба, реконструкција, одржување и заштита
на општинските патишта - улици во Општина Карпош

Член 1
Со оваа Одлука се утврдува висината на надоместокот за
обезбедување финансиски средства за изградба, реконструкција,
одржување и заштита на општинските патишта - улици на подрачјето на
Општина Карпош при поставување на инсталации во трупот на патот
– улицата и во патниот појас.
Член 2
Надоместокот за поставување на инсталации во трупот на патот и
во патниот појас на општинските патишта - улици изнесува 8% со
вклучен ДДВ од вредноста на градежно земјаните работи потребни за
поставување на инсталации.
Висината на надоместокот од став 1 на овој член ќе се пресмета
врз основа на предмер-пресметката содржана во проектната
документација доставена од инвеститорот.
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“Службен гласник на Општина Карпош“
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Член 3
По барање на инвеститорот и уплатата на средставата од член 2 на
оваа Одлука, Општината издава Одобрение за градење, согласно Закон.
Член 4
Пред издавањето на Одобрение за градење за поставување на
инсталации во патниот и заштитниот појас на општинските патиштаулици,
инвеститорот е должен да достави банкарска гаранција,
потребна за враќање во првобитна состојба на прекопите и
оштетувањата на
јавните површини согласно проектната документација.
Член 5
Инвеститорот се обврзува да исплати надомест на Општината од
1% со вклучен ДДВ од вредноста на градежно земјаните работи потребни
за извршување на работите на Комисијата на Општината формирана од
Градоначалникот на Општината која има задача да изврши увид на
состојбата на јавните површини опфатени со проектната документација
доставена од инвеститорот, да го следи изведувањето на работите и да
врши контрола на квалитетот на извршените работи.
Член 6
Обезбедените средства од член 2 на оваа Одлука, Општината ги
распоредува за изградба, реконструкција и заштита на општинските
патишта - улици .
Член 7
Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на
објавувањето во “Службен гласник на Општина Карпош“.

Број 07-3705/3
27.05.2010 год.
Скопје

Претседавач
на Советот на Општина Карпош,
Трифун Трифуновски, с.р.
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31 мај 2010 година
“Службен гласник на Општина Карпош“
број 6
=================================================================

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 изменување и дополнување на Одлуката за
утврдување на надоместок за градежно неизградено земјиште за населените
места на
подрачјето на Општина Карпош

1. Се објавува Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за
утврдување на надоместок за градежно неизградено земјиште за населените
места на подрачјето на Општина Карпош, донесена на Дваесеттата седница на
Советот на Општина Карпош одржана на 27.05.2010 година.

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

Број 08-4078/4
31.05.2010 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ
Стевчо Јакимовски,с.р.

11
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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 Дваесеттата седница одржана на ден 27.05.2010
година, донесе

О Д Л У К А
за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување
на надоместок за градежно неизградено земјиште за
населените места на подрачјето на Општина Карпош
Член 1
Во Одлуката за утврдување на надоместок за градежно неизградено
земјиште за населените места на подрачјето на Општина Карпош бр.072823/4 од 28.04.2010 година, (“Службен гласник на Општина Карпош“ бр.
5/2010) се врши следната измена и дополнување:
- во членот 8, се брише точката по зборот “Карпош“ и се заменува со
запирка,а по запирката се додаваат зборовите: “а ќе се применува
сметано од 01.08.2010 година“.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на
објавувањето во “Службен гласник на Општина Карпош“.

Број 07-3705 /4
27.05.2010 год.
Скопје

Претседавач
на Советот на Општина Карпош,
Трифун Трифуновски ,с.р.
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31 мај 2010 година
“Службен гласник на Општина Карпош“
број 6
=================================================================
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 доделување финансиски средства

1. Се објавува Одлуката за доделување финансиски средства донесена на
Дваесеттата седница на Советот на Општина Карпош одржана на 27.05.2010
година.

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

Број 08-4078/5
31.05.2010 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ
Стевчо Јакимовски,с.р.
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31 мај 2010 година
“Службен гласник на Општина Карпош“
број 6
=================================================================
Врз основа на член 62 од Законот за локалната самоуправа (“Службен
весник на Република Македонија„ бр.5/2002), а во врска со барањето на Коле
Јордановски, Советот на Општина Карпош на Дваесеттата седница одржана на
27 мај 2010 година донесе

ОДЛУКА
за доделување финансиски средства
Член 1
Се одобруваат финансиски средства во износ од 120.000,00 денари за
откуп на вредно литературно дело - книга “Скопје-катастрофа, реконструкција
и развој“, чиј автор е почесниот граѓанин на Општина Карпош и добитник на 13
Ноемвриска награда , Коле Јордановски.
Член 2
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, а ќе се префрлат во корист на лицето Коле
Јордановски.
Член 4
Се задолжува Секторот за финансии да ја спроведе оваа Одлука.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во
“Службен гласник на Општината Карпош“.

Број 07- 3705/5
27.05. 2010 година
Скопје

ПРЕТСЕДАВАЧ
на Советот на Општина Карпош
Трифун Трифуновски,с.р.
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31 мај 2010 година
“Службен гласник на Општина Карпош“
број 6
=================================================================

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 доделување финансиски средства

1.Се објавува Одлуката за доделување финансиски средства донесена на
Дваесеттата седница на Советот на Општина Карпош одржана на 27.05.2010
година.

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

Број 08-4078/6
31.05.2010 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ
Стевчо Јакимовски,с.р.
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31 мај 2010 година
“Службен гласник на Општина Карпош“
број 6
=================================================================
Врз основа на член 62 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник
на Република Македонија„ бр.5/2002), а во врска со барањето на Томе Tанушевски,
заведено под број 08-1305/1 од 23.02.2010 година, Советот на Општина Карпош на
Дваесеттата седница одржана на 27 мај 2010 година донесе

ОДЛУКА
за доделување финансиски средства

1. На лицето
Томе Танушевски, со стан на ул.“Дрезданска“ бр.191/6,Општина Карпош – Скопје, се доделуваат финансиски средства во износ од
60.000,00 денари, за санирање на тешката финасиска состојба во која се наоѓа
неговото трочлено семејство , поради долго и тешко боледување, и смрт на
неговата сопруга.
2. Средствата од точка 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, а ќе се префрлат во корист на
лицето Томе Танушевски.
3. Се задолжува Секторот за финансии да ја спроведе оваа Одлука.

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

Број 07- 3705/6
27.05. 2010 година
Скопје

ПРЕТСЕДАВАЧ
на Советот на Општина Карпош
Трифун Трифуновски
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31 мај 2010 година
“Службен гласник на Општина Карпош“
број 6
=================================================================
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