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              Врз основа на член 50  став 1 точка 3 од Законот за локалната 
самоуправа (,,Службен весник на Република Македонија,, бр.05/02), 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 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на акти донесени на Дваесетитретата  седница 

на Советот на Општина Карпош 
 

 
             1.Се објавуваат актите донесени на Дваесетитретата  седница   на         
Советот на Општина Карпош,одржана на 31 август 2010 година. 
            2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето,а ќе се 
објави во ,,Службен гласник на Општина Карпош,,. 
 
 
 
 
Број 08-6642      
02.09.2010 година                                                 ГРАДОНАЧАЛНИК 
Скопје                                                                НА ОПШТИНА КАРПОШ 
                                                                                    Стевчо Jакимовски 
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Врз основа на член 50  став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа 
(,,Службен весник на Република Македонија,, бр.05/02), 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 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Заклучокот за усвојување на 

Извештајот за извршување на Буџетот на Општината Карпош 
за 2010  година, II квартал 

 
 
             1.Се објавува Заклучокот за усвојување на Извештајот за 
извршување на Буџетот на Општината Карпош за 2010 година, II 
квартал, усвоен на седницата на Советот на Општина Карпош, одржана 
на 31 август 2010 година . 
             2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето,а ќе се 
објави во ,,Службен гласник на Општина Карпош,,. 
 
 
 
 
Број 08-6642 /2 
02.09.2010 година                                                 ГРАДОНАЧАЛНИК 
Скопје                                                                НА ОПШТИНА КАРПОШ 
                                                                                      Стевчо Jакимовски 
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             Врз основа на член 36, став 1, точка 1 и член 41,став 1 и 2  од Законот 
за локалната самоуправа /,,Службен весник на Република Македонија,, 
бр.02/05/и  член 16 од Статутот на Општина Карпош /,,Службен гласник 
на Општина Карпош,,бр.01/06/, Законот за финансирање на единиците 
на локалната самоуправа/,,Службен весник на Република 
Македонија,,бр.61/04,67/07 и 156/09/, Советот на Општина Карпош на 
Дваесетитретата седница, одржана на 31 август 2010 година, расправајќи 
по  Кварталниот извештај  за извршување на Буџетот на Општина 
Карпош за 2010 година,за II kвартал , донесе 
 
 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување на Извештај  за извршување на Буџетот 

на Општина Карпош за 2010 година,за II квартал 
 
                     1.Советот на Општина Карпош го усвојува Извештајот  за 
извршување на Буџетот на Општина Карпош за 2010 година,за II kвартал 
. 
 
                      2.Овој Заклучок да се објави во ,,Службен гласник на Општина 
Карпош,,. 
 
 
Број -07-6194/2                                                      ПРЕТСЕДАВАЧ 
31.08.2010 година                          НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                        
                                                                             Трифун Трифуновски 
 
 
 
 
 



3 септември 2010 година    Службен гласник на Општина Карпош      број 9 

5 
 

 
 
 
 
 
 
Врз основа на член 50  став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа 
(,,Службен весник на Република Македонија,, бр.05/02), 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 
 
                                                                   Р Е Ш Е Н И Е 
                                 за објавување на Одлука за утврдување на Нацрт-           
                                        Детален урбанистички план за дел од               
                                             У.З ,,Тафталиџе 30,,Урбан дел 2, 3 и 4  
                                                    –Општина Карпош - Скопје  
 
 
             1.Се објавува Одлуката за утврдување на Нацрт-Детален 
урбанистички план за дел од У.З ,,Тафталиџе 30,,Урбан дел 2, 3 и 4 –
Општина Карпош - Скопје ,донесена на   седницата на Советот на 
Општина Карпош, одржана на 31 август 2010 година . 
             2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се 
објави во ,,Службен гласник на Општина Карпош,,. 
 
 
 
 
Број 08-6642 /3 
02.09.2010 година                                                 ГРАДОНАЧАЛНИК 
Скопје                                                                НА ОПШТИНА КАРПОШ 
                                                                               Стевчо Jакимовски 
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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, 24/08 – пречистен текст и 91/09) 
и член 62 став 1 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 5/02), Советот на Општината Карпош,  на 
Дваесетитретата седница, одржана на 31 август  2010 година, донесe 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За  утврдување на Нацрт-Детален урбанистички план за дел од УЗ 

“Тафталиџе 30“ урбан дел 2,3 и 4 Општина Карпош – Скопје 
 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува Нацрт-Детален урбанистички план за 

дел од УЗ “Тафталиџе 30“ урбан дел 2,3 и 4, Општина Капрош – Скопје. 
 Нацрт-Деталниот урбанистички план е изрботен 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 наурбанистички планови. 
 
     Член 2 

Просторот за кој се утврдува Нацрт-Деталниот урбанистички план 
за дел од УЗ “Тафталиџе 30“ урбан дел 2,3 и 4, Општина Капрош – Скопје 
е со површина на урбаниот опфат од П = 6,15 ха.  

 Овој локалитет е дефиниран со следните граници: 
На Север:  границата ја следи осовината на ул. “Прашка“; 
На Југ:   границата продолжува по осовината на ул. “Теодосие 

Гологанов“ 
На Исток:  границата се совпажа со источните граници на КП 3230 и КП 

5419 
На Запад:    границата ја следи западната ограна на КП 3309, КП 3308, 
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КП 3307, КП 3306, КП 3304, КП 3180 и КП 3178 до осовината на 
ул. Прашка. 
 

     Член 3 
Опфатот на Нацрт-Деталниот  урбанистички план ги содржи следните 
намени: домување во 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 . 
 А2 -  домување во станбени згради  
 Е2 – комунална супструктура (трафостаница) 
 Максималната висина до венец на домување станбени  згради 
изнесува Н мах=16,20 м. (П+4) до 29,70, (П+8+Пк). 
 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.  

 
 

Член  4 
 Нацрт-Деталниот урбанистички план содржи: 
 
 А Текстуален дел: ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА 
 
 ВОВЕД 

1. ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА 
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1.1. Местоположба, граници и површина на планскиот опфат 
1.2. Историјат на планирање и уредување на подрачјето на 

планскиот опфат и неговата околина 
 

2. ПРИРОДНИ ЧИНИТЕЛИ И СОЗДАДЕНИ ВРЕДНОСТИ 
 
 

2.1. Природни карактеристики  
2.2. Создадени вреднсоти  

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     М=1:5000 
2. ИЗВОД ОД ДУП усвоен 2008, 2005 и 2009   М=1:1000 
3. АЖУРИРАНА ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА   М=1:1000 
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4. ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА И СНИМКА НА  
    БЕСПРАВНО ИЗГРАДЕНИ ГРАДБИ    М=1:1000 
5. ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА И СНИМКА НА  
    ИЗГРАДЕНИОТ ГРАДЕЖЕН ФОНД   М=1:1000 
6. ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА НА ИЗГРАДЕНАТА  
    КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА   М=1:1000 
     Хидротехничка инфраструктура       
6.1.ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА НА ИЗГРАДЕНАТА 
    КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА  
    Електроенергетска инфраструктура    М=1:1000 
6.2.ИНВЕНТЕРИЗАЦИЈА НА ИЗГРАДЕНАТА  
    КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА   
    Топловодна инфраструктура     М=1:1000 
 
А. Текстуален дел: ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА  
 
ВОВЕД 
1. ВИД НА ПЛАНОТ, НАЗИВ НА ПОДРАЧЈЕТО НА  

ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ПЛАНСКИ ПЕРИОД  
2. ГЕОГРАФСКА И ГЕОДЕТСКА МЕСТОПОЛОЖБА НА  
     ПЛАНСКИОТ ОПФАТ 

2.1. МЕСТОПОЛОЖБА  И СООБРАЌАЈНА ПОВР ЗА-НОСТ 
2.2. ГРАНИЦИ И ПОВРШИНА НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ 

3. ИЗВОД ОД ГУП НА ГРАД СКОПЈЕ 
4. ПЛАНСКА ПРОГРАМА 
5. ОПИС И ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПЛАНСКИОТ КОНЦЕПТ  

5.1. ПОДЕЛБА И ОБЕЛЕЖУВАЊЕ НА  ПЛАНСКИОТ 
ОПФАТ 

5.2. ПАРЦЕЛАЦИЈА И РЕГУЛАЦИЈА  
5.3. НАМЕНА НА ЗЕМЈИШТЕТО И ГРАДБИТЕ 

6. СООБРАЌАЈНА И КОМУНАЛНА  ИНФРАСТРУКТУРА  
6.1. СООБРАЌАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА  
6.2. ХИДРОТЕХНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА 
6.3. ЕЛЕКТРО-ЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА 
6.4. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИСКА ИНФРАСТРУКТУРА 
6.5. ТОПЛОВОДНА МРЕЖА И ОБЈЕКТИ  
6.6. ГАСОВОДНА МРЕЖА 

7. МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА 
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8. ЕКОНОМСКО ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 
9. УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДБА, РАЗВОЈ И КОРИСТЕЊЕ НА 

ЗЕМЈИШТЕТО И ГРАДБИТЕ  
 
Б. Нумерички дел: ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈ 
НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ  
- Нумерички показатели по урбани делови и парцели 
- Преглед на урбани делови  
- Намена на земјиштето и градбите  
- Домување во станбени згради  
- Билансни показатели  
- Споредбени билансни показатели  
 
Б . Графички дел: ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА  
 
1. ПЛАН НА НАМЕНА НА ЗЕМЈИШТЕТО И ГРАДБИТЕ 

         М=1:1000 
2. РЕГУЛАЦИОНЕН ПЛАН И ПЛАН НА ПОВРШИНИ ЗА 

ГРАДЕЊЕ        М=1:1000 
3. СООБРАЌАЕН И НИВЕЛАЦИСКИ ПЛАН    М=1:1000 
3.1. СООБРАЌАЕН ПЛАН – ПОДЗЕМНО ПАРКИРАЊЕ   М=1:1000 
4.  ИНФРАСТРУКТУРЕН ПЛАН     М=1:1000 
5. СИНТЕЗЕН ИНФРАСТРУКТУРЕН ПЛАН   М=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 објавува- 

њето во “Службен гласник на Општина Карпош“. 
 
Број 07-6194/3    ПРЕТСЕДАВАЧ 
31.08.2010 год.   НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ 
   С К О П Ј Е                                         Трифун Трифуновски 
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Врз основа на член 50  став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа 
(,,Службен весник на Република Македонија,, бр.05/02), 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 
 
                                                         Р Е Ш Е Н И Е 
 

за објавување на Одлуката за утврдување 
на Нацрт измени и дополнувања на 

Деталниот  урбанистички план за локалитет Влае 1 Дел Б /дел 
–Општина Карпош - Скопје 

 
 
             1.Се објавува Одлуката за утврдување на Нацрт измени и 
дополнувања на Деталниот  урбанистички план за локалитет Влае 1 Дел 
Б/дел/–Општина Карпош – Скопје. 
  
             2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се 
објави во ,,Службен гласник на Општина Карпош,,. 
 
 
 
 
Број 08-6642 /4 
02.09.2010 година                                                 ГРАДОНАЧАЛНИК 
Скопје                                                                НА ОПШТИНА КАРПОШ 
                                                                                    Стевчо Jакимовски 
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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, 24/08 – пречистен текст и 91/09) и член 62 
став 1 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/02), Советот на Општината Карпош,  на 
Дваесетивтората седница, одржана на 30 јули 2010 година, донесе 
 
 

О  Д  Л  У  К  А 
за  утврдување на Нацрт-Измени и дополнувања на Детален 

урбанистички план за локалитет Влае 1 – дел Б (дел) 
Општина Карпош – Скопје 

 
 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува Нацрт – Измени и дополнувања 

Детален урбанистички план за локалитет  Влае 1 – дел Б (дел), Општина 
Карпош – Скопје. 
 Нацрт-Деталниот урбанистички план е изрботен 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 наурбанистички планови. 
 
     Член 2 

Просторот за кој се утврдува Нацрт – Измени и дополнувања 
Детален урбанистички план за локалитет  Влае 1 – дел Б (дел), Општина 
Карпош – Скопје е со површина на урбаниот опфат од П = 8,15 ха.  

 Овој локалитет е дефиниран со следните граници: 
На Југ:  постојна улица; 
На Североисток:   ул. “Франц Прешерн“-станбена улица; 
На Северозапад:  ул. “Франц Прешерн“ 
На Запад:    ул. “Влае,,         
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Член 3 
 Опфатот на Нацрт-Деталниот  урбанистички план ги содржи 
следните намени:  семејно домување. 
 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 . 
 А1 -  домување во станбени згради  
 Б1 – компатибилно на намена А1 

- мали комерцијални и деловни намени  
В2 – здравствени и социјални институции 
В2 – заштитно зеленило 
В5 – верски институции  
Д3 – спорт и рекреација 

 Максималната висина до венец на домување  во станбени  куќи 
изнесува Н мах=10,20 м  (П+2+Пк). 
 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.  
 

Член  4 
 Нацрт-Деталниот урбанистички план содржи: 
 
 А Текстуален дел: Техничко образложение 
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Б. Графички дел:   
 
1. ИЗВОД ОД ГУП НА ГРАД СКОПЈЕ ОД 2002 г.    
2. ИЗВОД ОД ДУП ЗА НАС. ВЛАЕ 1 – ДЕЛ Б   М=1:1000 
3. СКИЦА ЗА ПРЕМЕРУВАЊЕ      М=1:1000 
4. ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА И СНИМКА НА  
    ИЗГРАДЕН ГРАДЕЖЕН ФОНД     М=1:1000 
5. ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА И СНИМКА НА  
    БЕСПРАВНО ИЗГРАДЕНИ ГРАДБИ    М=1:1000 
6. ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА  И СНИМКА НА ИЗГРАДЕНА  
    КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА   М=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 објавува- 

њето во “Службен гласник на Општина Карпош“.  
 
Број 07-6194/4    ПРЕТСЕДАВАЧ 
31.08.2010 год.   НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ 
   С К О П Ј Е           Трифун Трифуновски 
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    Врз основа на член 50  став 1 точка 3 од Законот за 
локалнатасамоуправа (,,Службен весник на Република Македонија,, 
бр.05/02), 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 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на на Одлуката за утврдување на Нацрт 

измени и дополнувања на Деталниот 
урбанистички план за населба Влае  Дел Б /дел 

–Општина Карпош - Скопје 
 
 
             1.Се објавува Одлуката за утврдување на Нацрт измени и 
дополнувања на Деталниот  урбанистички план за населба Влае  Дел 
Б/дел/–Општина Карпош - Скопје  
             2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се 
објави во ,,Службен гласник на Општина Карпош,,. 
 
Број 08-6642 /5 
02.09.2010 година                                                 ГРАДОНАЧАЛНИК 
Скопје                                                                НА ОПШТИНА КАРПОШ 
                                                                                    Стевчо Jакимовски 
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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. 51/03, 137/07, 24/08 – пречистен текст и 91/09/, и член 62 
став 1 од Законот за локалната самоуправа /„Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/02/, Советот на Општината Карпош, на 
Дваесетитретата седница, одржана на 31 август 2010 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
за утврдување на Нацрт измени и дополнувања на  Детален 

урбанистички план за населба 
Влае Дел Б – дел-   Општина Карпош, Скопје 

 
Член 1 

Со оваа Одлука се утврдува Нацрт измените и дополнувањата на  
Деталениот урбанистички план за населба Влае  Дел Б – дел-, 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- Детален урбанистички план за 
населба Влае  Дел Б – дел-, Општина Карпош – Скопје.   
Овој локалитет е дефиниран со следните граници: 
 
На запад:  границата  оди по осовината на постојната улица Иван 

Цанкар до пресечната точка со осовината на улица Корушка 
од северна страна 

На север: границата од по осовината на ул. „Корушка,, 
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На исток: границата поминува низ осовината на постојната улица 
Франц Прешерн 

На југ: границата поминува низ осовината на постојната улица 
Влае, од запад со осовината на пресечната точка со улицата 
Иван Цанкар и исток со осовината на пресечната точка со 
улицта Франц Прешерн 

 
Вкупната површина опфатена во рамкитена опишаните граници   
изнесува 11,99 ха.  
 

Член 3 
Опфатот на Нацрт-Деталниот урбанистички план, ги содржи  
следните намени:   домување во семејни куќи и објекти од социјална и  
здравствена  заштита. 
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 
Б2 – објекти од социјална заштита/детска градинка/ и објекти од 
здравство 
Д1-парковско зелемило 
Е-инфраструктура трафостаница 
Максималната висина  до венец на домување во станбени куќи изнесува 
Нмах.=10.20 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, 
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- максимална висина на објектот / до завршниот венец / одниво 
на тротоар, сообраќајница или пристапна патека, 

- паркирање-гаражирање на возилата во рамките на парцелите. 
Член 4 

Нацрт-Деталниот урбанистички план содржи: 
 
  
ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА   
 
ВОВЕД 6  

1. Географско и геодетско одредување на подрачјето на планскиот 
опфат, граници и површини  

2. Хронологија на планирање на просторот 
3. Предмет на анализа на планскиот опфат 
4. Намена на земјиштето 
- Податоци за природни чинители  
4.1. Климатски карактеристики  
4.2. Рељефни карактеристики  
4.3. Хидролошки карактеристики  
4.4. Инжинерско-геолошки карактеристики  
4.5. Сеимички карктеристики и пејсаж 
5. Инвентаризација и снимка на изградениот градежен фонд 
5.1 Население 
5.2 Постојна инфраструктура  
6.   Инвентариација и снимка на бесправна градба  
7.  Анализа на степен на реализација 
8.  Анализа на можностите за просторен развој со програмска 
      проекција  
9.   Извод од план од повисоко ниво  
10. Пописна листа од извршена инветаризација на терен 
 
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА  
 
1. Вид на план  
2. Геограско и геодетско одредување на подрачјето на планскиот 

опфат  
3. Опис и образложение на планскиот концепт  
4. Економско образложение  
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5. Наменска употреба на земјиште 
6. Класа на намени  
7. Заштитно конзерваторска основа  

7.1. Домување  
7.2. Здравство и социјални грижи  

8. Сообраќајно решение  
9. Нивелманско решение  
10. Мерки за заштита 

10.1. Мерки за заштитата на животната средина  
10.2. Засолнување  
10.3. Заштита и спасување од поплави  
10.4. Заштита и спасување од пожари, експлозии и опасни материи  
10.5. Заштита од неексплодирани убојни и други експлозивни 

средства  
10.6. Заштита и спасување од урнатини  
10.7. Заштита и спасување од техничко-технолошки несреќи 
10.8. Спасување од сообраќајни несреќи 
10.9. Евакуација  
10.10   Згрижување на загрозеното и настраданото населние  
10.11.  Радиолошка, хемиска и биолошка заштита  
10.12. Прва медицинска помош  
10.13   Заштита и спасување на животни ипроизводи од 
            животинско потекло  
10.14. Заштита и спасување на растенија и производи од  
            растително потекло  
10.15 Асанација на теренот  

11. Елетро-енергетика и ПТТ инсталации  
12. Хидротехничка инфраструктура  
 
НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ  
1. Планирани површини по намена на земјиште 
2. Билансни показатели со урбанистички параметри  
3. Попречни профили на сообраќајната инфраструктура  
4. Споредбени билансни показатели  
 
ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ГРАДЕЊЕ  
1. Општи услови за изградба, развој и користење на земјиште за 

градби кои важат за целиот плански опфат 



3 септември 2010 година    Службен гласник на Општина Карпош      број 9 

20 
 

2. Посебни услови за изградба, развој и користење на земјиштето за 
градби кои важат за целиот плански опфат за секој блок 
поодделно  

ГРАФИЧКИ ДЕЛ: 
Документациона основа  

1. ИЗВОД ОД ГУП         1:2500   
2. ИЗВОД ОД ДУП         1:1000 
3. АЖУРИРАНА ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА                 1:1000 
4. ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА И СНИМКА НА  
    БЕСПРАВНО ИЗГРАДЕНИ ГРАДБИ     1:1000 
5. ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА   НА  
    ПОСТОЈНА ИНФРАСТРУКТУРА       1:1000 
6. ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА   НА   
    КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА    1:1000 
7. САТЕЛИТСКА СНИМКА       1:2500 
 
Планиран развој  
 
1. План на намена на површини и градби    1:1000 
2. Регулационен план и површини за градба   1:1000 
3. Сообраќаен и нивелмански план     1:1000 
4. Комунална инфраструктура     1:1000 
5. Синтезен приказ       1:1000 
       

Член 5 
Составен дел на оваа Одлука се: 
 

- Текстуален дел, 
- Графички прилози, 
- Основни праметри зауредување напросторот, 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. 
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Член 7 
Оваа Одлука влегува восила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 
гласник на Општина Карпош“. 
 
 
 
 
Број 07-6194/5                       ПРЕТСЕДАВАЧ 
31.08.2010 година           НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
С к о п ј е                   Трифун Трифуновски 
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Врз основа на член 50  став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа 
(,,Службен весник на Република Македонија,, бр.05/02), 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 
 
                                                      Р Е Ш Е Н И Е 
 

за објавување на Одлуката за утврдување 
на Нацрт измени и дополнувања на 

Деталниот  урбанистички план за Влае 1  У.М 5.2 
–Општина Карпош - Скопје 

 
 
             1.Се објавува Одлуката за утврдување на Нацрт измени и 
дополнувања на Деталниот  урбанистички план за Влае 1 У.М 5.2 
Општина Карпош - Скопје  
             2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се 
објави во ,,Службен гласник на Општина Карпош,,. 
 
 
 
 
Број 08-6642 /6 
02.09.2010 година                                                 ГРАДОНАЧАЛНИК 
Скопје                                                                НА ОПШТИНА КАРПОШ 
                                                                                    Стевчо Jакимовски 
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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. 51/03, 137/07, 24/08 – пречистен текст и 91/09/, и член 62 
став 1 од Законот за локалната самоуправа /„Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/02/, Советот на Општината Карпош, на 
Дваесетитретата седница, одржана на 31 август 2010 година, донесе 
 
 

О Д Л У К А  
за утврдување на Нацрт-измени и дополнувања на Детален  

урбанистички план за Влае 1 УМ 5.2 – Општина Карпош, Скопје 
 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдуваат Нацрт-измени и дополнувања  на 
Деталниот урбанистички план на Влае 1 УМ 5.2 – 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 утврдуваат Нацрт- измените и дополнувањата  на 
Деталниот урбанистички план на Влае 1 УМ 5.2 – Општина Карпош, 
Скопје, е со површина на урбаниотопфат од П=2,15 ха. 
Овој локалитет е дефиниран со следните граници: 
На север:  границата оди по осовинат а на предвидениот Булевар   
          „Илинден“ 
На југ: границата оди по осовината на ул. „Франц Прешерн“ и по 

јужните ивици на КП 7425 и КП 7429 
На исток: границата оди по Кејот на реката Вардар, и  
На запад: границата оди по осовина на ул. „Пролетерска“ 
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Член 3 

Опфатот на Нацрт-Деталниот  урбанистички план, ги содржи  
следните намени: семејно домување и парковско и заштитно   
зеленило.  
Во рамките на Нацрт-планот  се предвидени следните класи и намени: 
А1 – домување во станбени куќи 
Д2 – парковско и заштитно зеленило 
Е2 – инфраструктура трафостаница 
Максималната висина  до венец на домување во станбени згради 
изнесува Н мах.=10.20 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 

Нацрт-Деталниот урбанистички план содржи: 
ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА........................................................................  
Вовед 

1. Цел, значење и метод на изработка на планот............................... 
2. Географско ии геодетско одредување на подрачјето на  

планскиот опфат со опис нанеговите граници и површина.................... 
3. Историјат на планирањето и уредувањето на подрачјето на  

планскиот опфат и неговата околина.................................................................... 
 4. Просторен концепт......................................................................................... 
 5. Податоци за природните чинители кои можат да влијаат на 
развојотна територијата во рамки на планскиот опфат................................. 
  5.1. Климатски кратеристики............................................................. 
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  5.2. Рељефни карактеристики........................................................... 
  5.3. Хидролошки карактеристики............................................. 
  5.4. Сеизмички карактеристики.................................................. 
  5.5. Вегетациски карактеристики и пејсаж 

6. Податоци за содадените вредности и чинители-кои ја  
синтезираат состојбата на животот на човекот и начинот на употреба  
на земјиштетово рамките на планскиот опфат.............................................. 
 7. Намена на површини .................................................................................. 
 8. Инвентаризација и снимање на изградената комунална 
 инфраструктура.................................................................................................................. 
 9. Инвентаризација и снимка на бесправно изградените  
објекти градби и нивно обележување во ажурираните геодетски 
подлоги........................................................................................................................................ 
 10. Анализа на степен на реализација на вежачкиот урбанистичи 
план, со анализа на проблеми во функционирањето и просторниот  
развој и Резиме на можности за развој  кои произлегуваат од  
документационата основа ............................................................................................... 
 11. Анализа на можностите за просторен развој со  
програмска проекција за видот , просторната локација, темпото  
и обемот на мерките и содржините на просотрниот развој....................... 
 12. Извод од план од пивисоко ниво, кој ги содржи сите плански  
одредби во планот од повисоко ниво што се однесуваат на планскиот 
опфат ............................................................................................................................................  
 13. Билансни показатели на простојна состојба – пописни листи 
 
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА........................................................................................ 
 

1. Вовед..................................................................................................................................... 
2. Текстуални одредби од изводот до план од повисоко ниво................. 
3. Опис и образложение на планскиот концепт за просторниот 

развој...................................................................................................................................... 
4. Опис и образложение на планските решенија за изградба на  

градежно земјиште....................................................................................................... 
5. Класа на намени.............................................................................................................. 
6. Сообраќајно решение ................................................................................................... 
7. Нивелманско решение................................................................................................. 
8. Мерки за заштита........................................................................................................... 

8.1. Мерки и средства за заштита и санација на животната 
средина.................................................................................................................... 

8.2. Мерки за заштита од пожар на објектите.......................................... 
8.3. Мерки за заштита од воени разузнувања.......................................... 
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8.4. Заштита од природни непогоди............................................................... 
9. Електро-енергетска и ПТТ инсталации............................................................... 
10. Хидротехничка инфраструктура............................................................................ 

10.1. Водоснабдување................................................................................................. 
11. Гасификациона мрежа.................................................................................................. 
12. Други линиски инфраструктури............................................................................. 

 
1. НУМЕРИЧКИ ДЕЛ........................................................................................................................ 
ЕКОНОМСКО ОБРАЗЛОЖЕНИЕ............................................................................................ 
УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДБА................................................................................................................ 
 

1. Општи услови за изградба, развој и користење на земјиштето  
за градби кои важат за целиот планскио опфат........................................................... 
 2. Посебни услови за изградба, развој и користење на земјиштето 
за градби кои важат за целиот плански опфат за секој блок поодделно....... 
 
ГРАФИЧКИ ДЕЛ: 
 
Документациона основа 
 
1.Изводод ГУП....................................................................................                  1:5000 
3. Ажурирана геодетска подлога...............................................................1:1000 
4. Инвентаризација на бесправно изградени градби................... 1:1000 
5. Инвентаризација и снимка на постојна супраструктура...... 1:1000 
6. Инветаризација и снимка на постојна инфраструктура....... 1:1000 
 
Планска документација 
 
1. Синтезен приказ...............................................................................................1:1000 
 Граница на плански опфат, нумерација на блокови,  
 градежни парцели, површина за изградба, висина на  
 хоризонтален венец, регулација, сообраќајни површини 
2. Парцелација.......................................................................................................1:1000 
3. Комунална и електро-енергетска инфраструктура...................1:1000 
4. Сообраќаен и нивелмански план...........................................................1.1000 
5. Синтезен приказ...............................................................................................1:1000 
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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 07-6194/6                      ПРЕТСЕДАВАЧ 
31.08.2010 година           НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
С к о п ј е                   Трифун Трифуновски 
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Врз основа на член 50  став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа 
(,,Службен весник на Република Македонија,, бр.05/02), 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 
 
                                                        Р Е Ш Е Н И Е 
                        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,, 
             2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се 
објави во ,,Службен гласник на Општина Карпош,,. 
 
 
 
 
Број 08-6642 /7 
02.09.2010 година                                                 ГРАДОНАЧАЛНИК 
Скопје                                                                НА ОПШТИНА КАРПОШ 
                                                                                    Стевчо Jакимовски 
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             Врз основа на член 6 од законот за Градот Скопје /,,Службен 
весник на Република Македонија ,,бр.55/04/, а во врска со член 36, став 1, 
точка 13 од Законот за локалната самоуправа /,,Службен весник на 
Република Македонија,, бр.02/05/, член 16 од Статутот на Општина 
Карпош /,,Службен гласник на Општина Карпош,,бр.01/06/, Советот на 
Општина Карпош на Дваесетитретата седница, одржана на 31 август 
2010 година, го разгледа Извештајот за состојбите  во  однос на Јавната 
безбедност на патиштата на Подрачјето на Полициската станица од 
Општа Надлежност ,,Карпош,,  и донесе 
 
 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување на Извештајот за работите во однос на јавната 

безбедност и безбеноста на сообраќајот на патиштата на Подрачјето 
на Полициската станица од  Општа Надлежност ,,Карпош,, 

 
 
 
                     1.Советот на Општина Карпош го усвојува Извештајот за 
работите во однос на јавната безбедност  и безбедноста на сообраќајот 
на патиштата на Подрачјето на Полициската станица од Општа 
Надлежност ,,Карпош,,. 
 
                      2.Овој Заклучок да се објави во ,,Службен гласник на Општина 
Карпош,,. 
 
 
Број -07-6194/7                                                      ПРЕТСЕДАВАЧ 
31.08.2010 година                          НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                                                                  Трифун Трифуновски 
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Врз основа на член 50  став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа 
(,,Службен весник на Република Македонија,, бр.05/02), 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 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Одлуката за набавка на 

нови патнички моторни возила и моторцикли 
 
             1.Се објавува Одлуката за набавка на нови патнички моторни 
возила  и моторцикли.             
             2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се 
објави во ,,Службен гласник на Општина Карпош,,. 
 
 
 
 
Број 08-6642 /8 
02.09.2010 година                                                 ГРАДОНАЧАЛНИК 
Скопје                                                                НА ОПШТИНА КАРПОШ 
                                                                                      Стевчо Jакимовски 
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Врз основа на член 62 од Законот за локалната самоуправа 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2002), Советот на 
Општина Карпош, на   Дваесетитретата     седница, одржана на   31 август                     
2010 година, донесе 
 

О Д Л У К А  
за набавка на нови патнички моторни возила 

и моторцикли 
 

Член 1 
 
           За потребите на Општина Карпош се одобрува набавка на: 
 -три нови  патнички моторни возила, и  
 -три нови моторцикли                                           
            

Член 2 
Средствата потребни за оваа набавка се обезбедени во Буџетот на 

Општина Карпош за 2010 година. 
 

Член 3 
Постапката за набавка на новите патничките моторни возила и 

моторцикли ќе ја спроведе Комисијата за јавни набавки , формирана од 
Градоначалникот на Општина Карпош. 

 
                                                         Член 4 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на 

објавувањето во „Службен гласник на Општина Кaрпош“. 
 
 

Бр.07-6194/8                                                                         ПРЕТСЕДАВАЧ 
31.08.2010 година                                                    на Советот на Општина Карпош 
             Скопје                                                                        Трифун Трифуновски 
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Врз основа на член 50  став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа 
(,,Службен весник на Република Македонија,, бр.05/02), 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 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Одлуката за доделување 

финансиски средства 
 
 
             1.Се објавува Одлуката за доделување финансиски средства  .            
 
             2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се 
објави во ,,Службен гласник на Општина Карпош,,. 
 
 
  
 
 
Број 08-6642 /9 
02.09.2010 година                                                 ГРАДОНАЧАЛНИК 
Скопје                                                                НА ОПШТИНА КАРПОШ 
                                                                                    Стевчо Jакимовски 
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      Врз основа на член 62 од Законот за локалната самоуправа (“Службен 
весник на Република Македонија„ бр.5/2002), а во врска со барањето на  
здружението на граѓани Кошаркарски клуб ,,ТФТ,,Скопје, Советот на Општина 
Карпош  на Дваесеттретата седница одржана на  31 август 2010 година донесе 
 
 
                                                                О Д Л У К А 

за доделување финансиски средства  
                                                       

Член 1 
        Се  одобруваат  финансиски средства во износ од 70.000,00 денари на 
Здружението на граѓани  KK,,TФT,, Скопје за подршка на  реализирањето на 
проектот ,,Street week 2010,, како традиционален кошаркарски турнир .  
 

Член 2 
        Средствата од член 1 на оваа Oдлука ќе се издвојат од Буџетот на Општина 
Карпош за 2010 година, Програма ЕO- општинска администрација , Ставка 463-
трансфер до НВО, потставка  463110–трансфери до здруженија на граќани и 
фондации, а  ќе  се префрлат  во корист на Здружение на граѓани Кошаркарски 
клуб ,,ТФТ,,  Скопје  , со ЕДБ 4057010507100, трансакциона сметка 
210066021500111, депонент  НЛБ Тутунска   Банка АД – Скопје. 
 
                                                                             Член 3  
          Се задолжува корисникот на средствата по завршувањето на турнирот да 
поднесе Извештај за реализација на истите . 
 

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- 6194/9                                                                    ПРЕТСЕДАВАЧ 
31.08. 2010 година                                              на Советот на Општина Карпош 
С к о п ј е                                                                      Трифун Трифуновски 
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Врз основа на член 50  став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа 
(,,Службен весник на Република Македонија,, бр.05/02), 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 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Заклучокот за поголема транспарентност при 
донесување на детални урбанистички планови за подрачјето на 

Општина Карпош 
 
                   1.Се објавува Заклучокот за поголема транспарентност при 
донесувањето на деталните урбанистички планови за подрачјето на 
Општината Карпош, усвоен на седницата на Советот на Општина 
Карпош, одржана на 31 август 2010 година . 
             2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето,а ќе се 
објави во ,,Службен гласник на Општина Карпош,,. 
 
 
 
 
Број 08-6642/10  
02.09.2010 година                                                 ГРАДОНАЧАЛНИК 
Скопје                                                                НА ОПШТИНА КАРПОШ 
                                                                                      Стевчо Jакимовски 
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Врз основа на член 36, став 1, точка 1 и член 41,став 1 и 2  од Законот за 
локалната самоуправа /,,Службен весник на Република Македонија,, 
бр.02/05/и  член 16 од Статутот на Општина Карпош /,,Службен гласник 
на Општина Карпош,,бр.01/06/, Советот на Општина Карпош на 
Дваесетитретата седница, одржана на 31 август 2010 година, расправајќи 
по  деталните урбанистички планови за подрачјето на Општуината 
Карпош Општина Карпош, донесе 
 
 

З А К Л У Ч О К 
за поголема транспарентност при донесувањето на деталните 

урбанистички планови за подрачјето  на Општина Карпош 
 
                     1.Советот на Општина Карпош го усвојува  Заклучокот 
за поголема транспарентност при донесувањето на деталните                
урбанистички планови за подрачјето на Општина Карпош . 
                        При донесувањето на деталните урбанистички планови за 
подрачјето на Општината Карпош ќе се применува поголема 
транспарентност  и поединечно информирање на сите заинтересирани 
граѓани и сопственици на земјиштето на  локалитетот, како и нивно 
претходно известување за содржината на нацрт деталниот 
урбанистички план. 
                      2.Овој Заклучок да се објави во ,,Службен гласник на Општина 
Карпош,,. 
 
 
Број -07-6194/10                                                         ПРЕТСЕДАВАЧ 
31.08.2010 година                          НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                                                                  Трифун Трифуновски 
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Издава Општина Карпош,Уредува-Сектор за правни работи-
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