СЛУЖБЕН ГЛАСНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ
Број 9 * година IX* 16.07.2014 година * Карпош * цена:
Излегува по потреба
e-mail: kontakt@karpos.gov.mk, www.karpos.gov.mk

Скопје, јули 2014 година

16 јули 2014 година

„Службен гласник на Општина Карпош“

број 9

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на
Општина Карпош-Пречистен текст („Службен гласник на Општина Карпош“ бр. 10/2013),
Градоначалникот на Општина Карпош, донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за измена на распоредот на средствата во Буџетот на
Општина Карпош за 2014 година
1. Се објавува Одлуката за измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина
Карпош за 2014 година, донесена на седумнаесеттата седница на Советот на Општина
Карпош, одржана на 15 јули 2014 година.
Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Карпош“.

Број 09-4964/1
16.07.2014 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски, с.р.
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16 јули 2014 година

„Службен гласник на Општина Карпош“

број 9

Врз основа на член 36, став 1, точка 2 од Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на Република Македонија” бр.5/2002), а во врска со член 34 од Законот за
Буџетите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/05, 4/08, 103/08, 156/09,
98/10, 181/11 и 171/12), Советот на Општината Карпош, на седумнаесеттата седница
одржана на 15 јули 2014 година, донесе

ОДЛУКА
за измена на распоредот на средства во Буџетот на Општина Карпош за 2014 година
Член 1
Со оваа Одлука се врши измена на распоредот на средства во Буџетот на Општина
Карпош за 2014 година на следниот начин:
Потпрограма и назив на потпрограмата
Потставка и опис на потставката

Буџет

Самофинан. Дотации Донации Кредити

Ј30 ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ
424390 Одржување на други градби

3.000.000

0

0

0

0

-3.000.000

0

0

0

0

ЈА0 ИЗГРАДБА НА ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ
482920 Изградба на други објекти
V10 ДЕТСКИ ГРАДИНКИ
421210 Централно греење

0

0

-956.000

0

0

425990 Други договорни услуги

0

0

850.000

0

0

480150 Купување на кујнска опрема

0
0

0
0

106.000
0

0
0

0
0

Член 2
Оваа одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина
Карпош“ и станува составен дел на Буџетот на општината за 2014 година.

Број 07-4751/3
15.07.2014 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Сашо Лазаровски, с.р.

2

16 јули 2014 година

„Службен гласник на Општина Карпош“

број 9

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на
Општина Карпош-Пречистен текст („Службен гласник на Општина Карпош“ бр. 10/2013),
Градоначалникот на Општина Карпош, донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за утврдување на вклопување на бесправен објект,
изграден на КП.бр.512/1 КО- Карпош во урбанистичко-планска документација со која
се врши усогласување на намената на бесправниот објект со намената на
земјиштето

1. Се објавува Одлуката за утврдување на вклопување на бесправен објект, изграден на
КП.бр.512/1 КО-Карпош во урбанистичко-планска документација со која се врши
усогласување на намената на бесправниот објект со намената на земјиштето, донесена
на седумнаесеттата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 15 јули 2014
година.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Карпош“.

Број 09-4964/2
16.07.2014 година
Скопје

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

3

16 јули 2014 година

„Службен гласник на Општина Карпош“

број 9

Врз основа на член 36, став 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на
Република Македонија” бр. 5/02) и член 2, став 2, алинеја 5 од Правилникот за стандарди
за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко-планска документација („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12 и 95/13), Советот на Општина Карпош,
на седумнаесеттата седница, одржана на 15.07.2014 година, донесе

ОДЛУКА
за утврдување на вклопување на бесправен објект, изграден на КП.бр.512/1 КОКарпош во урбанистичко-планска документација со која се врши усогласување на
намената на бесправниот објект со намената на земјиштето
Член 1

За поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект
евидентиран во регистарот на поднесени барања за утврдување на правен статус на
бесправни објекти во Општина Карпош УП1 бр.35-903 од 16.05.2011 година, на Благоја
Василев ул.„Миладин Поповиќ“ бр.21 од Скопје, за објект на КП бр.512/1 КО Карпош,
Советот на Општина Карпош констатира дека може да се изврши усогласување на
намената на бесправниот објект со намената на земјиштето и да се изврши вклопување
на бесправниот објект согласно одредбите на Правилникот за стандарди за вклопување
на бесправни објекти во урбанистичко- планска документација („Службен весник на
Република Македонија” бр.56/11, 162/12 и 95/13).
Член 2
Со цел вклопување на објектот од член 1 на оваа одлука, ќе се изработи и донесе
урбанистичко-планска документација.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Карпош”.

Број 07-4751/4
15.07.2014 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Сашо Лазаровски, с.р.

4

16 јули 2014 година

„Службен гласник на Општина Карпош“

број 9

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на
Општина Карпош-Пречистен текст („Службен гласник на Општина Карпош“ бр. 10/2013),
Градоначалникот на Општина Карпош, донесе
РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за давње под закуп на тениски терени во сопственост на
Општина Карпош

1. Се објавува Одлуката за давње под закуп на тениски терени во сопственост на
Општина Карпош, донесена на седумнаесеттата седница на Советот на Општина Карпош,
одржана на 15 јули 2014 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Карпош“.

Број 09-4964/3
16.07.2014 година
Скопје

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

5

16 јули 2014 година

„Службен гласник на Општина Карпош“

број 9

Врз основа на член 36, став 1 од Законот за локалната самоуправа (,,Службен весник на
Република Македонија бр. 5/2002), Советот на Општина Карпош, на седумнаесеттата
седница, одржана на 15.07.2014 година, донесе
ОДЛУКА
за давње под закуп на тениски терени во сопственост на Општина Карпош
Член 1
Со оваа одлука се определуваат условите за давање под закуп на тениски терени кои се
изградени во Општина Карпош и чиј што сопственик е Општина Карпош.
Член 2
Предмет на давање под закуп се тениски терени изградени на локалитети во Општина
Карпош и тоа:
•

•

Еден двоен тениски терен изграден на локалитетот Спортски терени на потегот
помеѓу ул. „Љубљанска крак“ и ул.„Новопланирана“, КО Карпош, градежна
парцела бр.02/01, со димензии на градежна парцела 39,4 x 39,4 со површина од
1552,36 м2 и
Еден двоен тениски терен изграден на КП бр.3031 КО Карпош, градежна парцела
бр.02.10, со димензии на градежна парцела 39,4 x 39,4, со површина од 1552,36 м2 .
Член 3

Општина Карпош тениските терени може да ги дава под закуп под услови и на начин
утврден со закон и со оваа одлука.
Член 4
Тениските терени може да се даваат под закуп на правни лица –клубови регистрирани
на територијата на Општина Карпош, кои ги исполнуваат следните услови:
- Да е регистриран во централниот регистар на Република Македонија
- Да е регистриран во Агенцијата за спорт и млади на Република Македонија
- Да е регистрирн во Тениската федерација на Република Македонија и
- Да е член на меѓународната тениска федерација ITF.
Член 5
Тениските терени се даваат под закуп со јавно наддавање или со постапка за прибирање
на понуди, врз основа на објавен Оглас за давње под закуп на тениски терени во
сопственост на Општина Карпош, кој го објавува општината.
Огласот од став (1) на овој член содржи особено:
- дефинирање, односно прецизно определување на просторот што ќе се издава под
закуп,
- намената за која просторот ќе се дава,
- времетраењето и начинот на издавање,
- рамка висината на закупнината,
6

16 јули 2014 година

„Службен гласник на Општина Карпош“

број 9

други прашања во врска со издавањето.
Член 6
Постапката по јавниот оглас за избор на најповолен понудувач, ќе ја спроведе Комисија
формирана од Градоначалникот на Општина Карпош, по предходно утврдени
критериуми.
Член 7
За просторот предмет на закупот, општината и закупецот склучуваат писмен договор со
кој се утврдуваат меѓусебните права, обврски и одговорности што произлегуваат од
предметот на договорот.
Договор за закуп особено содржи:
-

страни на договорот,
предмет на договорот,
намената за која се дава просторот,
времетраење на закупот,
цена и начин на плаќање,
обврски на закупецот согласно намената на просторот,
обезбедување на побарувањата од договорот,
услови за раскинување на договорот,
други прашања од значење за реализацијата на договорот, согласно закон.

НАМЕНА НА ПРОСТОРОТ
Член 8
Тениските терени може да се издаваат за следната намена:
-

реализција на образовни активности на школа за тенис

Член 9
Закупецот е должен тениските терени и опремата на терените да ја користи со внимани
во духот на добар домаќин, истите да ги одржува и да врши редовно одржување на
истите.
Закупецот е должен да положи депозит за покривање на претпоставена штета што може
да биде причинета при користење на терените.
НАДЗОР
Член 10
Надзор над спроведување на оваа одлука врши Одделението за култура и спорт при
Општина Карпош.
ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
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16 јули 2014 година

„Службен гласник на Општина Карпош“

број 9

Член 11
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Карпош“.

Број 07- 4751/5
15.07.2014година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Сашо Лазаровски, с.р.

8

16 јули 2014 година

„Службен гласник на Општина Карпош“

број 9

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на
Општина Карпош-Пречистен текст („Службен гласник на Општина Карпош“ бр. 10/2013),
Градоначалникот на Општина Карпош, донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Заклучокот за усвојување на Годишниот извештај за работата на
општинското основно училиште „Аврам Писевски“, Општина Карпош - Скопје за
2013/2014 година

1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишниот извештај за работата на
општинското основно училиште „Аврам Писевски“, Општина Карпош - Скопје за
2013/2014 година, донесен на седумнаесеттата седница на Советот на Општина Карпош,
одржана на 15 јули 2014 година.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Карпош“.

Број 09-4964/4
16.07.2014 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски, с.р.
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16 јули 2014 година

„Службен гласник на Општина Карпош“

број 9

Врз основа на член 36, став 1, точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Службен
весник

на

Република

Македонија“

5/2002),

Советот

на

Општина

Карпош,

на

седумнаесеттата седница, одржана на 15.07.2014 година, донесе

ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Годишниот извештај за работата на Општинското основно
училиште „Аврам Писевски“, Општина Карпош-Скопје за 2013/2014 година

1. Се усвојува Годишниот извештај за работата на ООУ „Аврам Писевски“, Општина
Карпош-Скопје за 2013/2014 година.
2. Примерок од заклучокот да се достави до ООУ „Аврам Писевски“, Општина КарпошСкопје.
3. Овој заклучок влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Карпош“.

Број 07-4751/6
15.07.2014 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Сашо Лазаровски, с.р.
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16 јули 2014 година

„Службен гласник на Општина Карпош“

број 9

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на
Општина Карпош-Пречистен текст („Службен гласник на Општина Карпош“ бр. 10/2013),
Градоначалникот на Општина Карпош, донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Заклучокот за усвојување на Годишниот извештај за работата на
општинското основно училиште „Владо Тасевски“ , oпштина Карпош - Скопје за
2013/2014 година

1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишниот извештај за работата на
општинското основно училиште „Владо Тасевски“, Општина Карпош - Скопје за 2013/2014
година, донесена на седумнаесеттата седница на Советот на Општина Карпош, одржана
на 15 јули 2014 година.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Карпош“.

Број 09-4964/5
16.07.2014 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски, с.р.
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16 јули 2014 година

„Службен гласник на Општина Карпош“

број 9

Врз основа на член 36, став 1, точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Службен
весник

на

Република

Македонија“

5/2002),

Советот

на

Општина

Карпош,

на

седумнаесеттата седница, одржана на 15.07.2014 година, донесе

ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Годишниот извештај за работата на Општинското основно
училиште „Владо Тасевски“ , Општина Карпош-Скопје за 2013/2014 година

1. Се усвојува Годишниот извештај за работата на ООУ „Владо Тасевски“ , Општина
Карпош-Скопје за 2013/2014 година.
2. Примерок од заклучокот да се достави до ООУ „Владо Тасевски“, Општина КарпошСкопје.
3. Овој заклучок влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Карпош“.

Број 07-4751/7
15.07.2014 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Сашо Лазаровски, с.р.

12

16 јули 2014 година

„Службен гласник на Општина Карпош“

број 9

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на
Општина Карпош-Пречистен текст („Службен гласник на Општина Карпош“ бр. 10/2013),
Градоначалникот на Општина Карпош, донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Заклучокот за усвојување на Годишниот извештај за работата на
општинското основно училиште „Војдан Чернодрински“, Општина Карпош - Скопје
за 2013/2014 година

1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишниот извештај за работата на
општинското основно училиште „Војдан Чернодрински“, Општина Карпош - Скопје за
2013/2014 година, донесена на седумнаесеттата седница на Советот на Општина Карпош,
одржана на 15 јули 2014 година.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Карпош“.

Број 09-4964/6
16.07.2014 година
Скопје

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

13

16 јули 2014 година

„Службен гласник на Општина Карпош“

број 9

Врз основа на член 36, став 1, точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Службен
весник

на

Република

Македонија“

5/2002),

Советот

на

Општина

Карпош,

на

седумнаесеттата седница, одржана на 15.07.2014 година, донесе

ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Годишниот извештај за работата на Општинското основно
училиште „Војдан Чернодрински“, Општина Карпош-Скопје за 2013/2014 година

1. Се усвојува Годишниот извештај за работата на ООУ „Војдан Чернодрински“, Општина
Карпош-Скопје за 2013/2014 година.
2. Примерок од заклучокот да се достави до ООУ „Војдан Чернодрински“ , Општина
Карпош-Скопје.
3. Овој заклучок влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Карпош“.

Број 07-4751/8
15.07.2014 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Сашо Лазаровски, с.р.

14

16 јули 2014 година

„Службен гласник на Општина Карпош“

број 9

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на
Општина Карпош-Пречистен текст („Службен гласник на Општина Карпош“ бр. 10/2013),
Градоначалникот на Општина Карпош, донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Заклучокот за усвојување на Годишниот извештај за работата на
општинското основно училиште „ Јан Амос Коменски “, Општина Карпош - Скопје за
2013/2014 година

1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишниот извештај за работата на
општинското основно училиште „ Јан Амос Коменски “, Општина Карпош - Скопје за
2013/2014 година, донесен на седумнаесеттата седница на Советот на Општина Карпош,
одржана на 15 јули 2014 година.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Карпош“.

Број 09-4964/7
16.07.2014 година
Скопје

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

15

16 јули 2014 година

„Службен гласник на Општина Карпош“

број 9

Врз основа на член 36, став 1, точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Службен
весник

на

Република

Македонија“

5/2002),

Советот

на

Општина

Карпош,

на

седумнаесеттата седница, одржана на 15.07.2014 година, донесе

ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Годишниот извештај за работата на Општинското основно
училиште „Јан Амос Коменски“, Општина Карпош-Скопје за 2013/2014 година

1. Се усвојува Годишниот извештај за работата на ООУ „Јан Амос Коменски“, Општина
Карпош-Скопје за 2013/2014 година.
2. Примерок од заклучокот да се достави до ООУ „Јан Амос Коменски“, Општина КарпошСкопје.
3. Овој заклучок влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Карпош“.

Број 07-4751/9
15.07.2014 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Сашо Лазаровски, с.р.

16

16 јули 2014 година

„Службен гласник на Општина Карпош“

број 9

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на
Општина Карпош-Пречистен текст („Службен гласник на Општина Карпош“ бр. 10/2013),
Градоначалникот на Општина Карпош, донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Заклучокот за усвојување на Годишниот извештај за работата на
општинското основно училиште „Петар Поп Арсов“, Општина Карпош - Скопје за
2013/2014 година

1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишниот извештај за работата на
општинското основно училиште „Петар Поп Арсов“, Општина Карпош - Скопје за
2013/2014 година, донесен на седумнаесеттата седница на Советот на Општина Карпош,
одржана на 15 јули 2014 година.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Карпош“.

Број 09-4964/8
16.07.2014 година
Скопје

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

17

16 јули 2014 година

„Службен гласник на Општина Карпош“

број 9

Врз основа на член 36, став 1, точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Службен
весник

на

Република

Македонија“

5/2002),

Советот

на

Општина

Карпош,

на

седумнаесеттата седница, одржана на 15.07.2014 година, донесе

ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Годишниот извештај за работата на Општинското основно
училиште „Петар Поп Арсов“, Општина Карпош-Скопје за 2013/2014 година

1. Се усвојува Годишниот извештај за работата на ООУ „Петар Поп Арсов“, Општина
Карпош-Скопје за 2013/2014 година.
2. Примерок од заклучокот да се достави до ООУ „Петар Поп Арсов“, Општина КарпошСкопје.
3. Овој заклучок влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Карпош“.

Број 07-4571/10
15.07.2014 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Сашо Лазаровски, с.р.
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16 јули 2014 година

„Службен гласник на Општина Карпош“

број 9

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на
Општина Карпош-Пречистен текст („Службен гласник на Општина Карпош“ бр. 10/2013),
Градоначалникот на Општина Карпош, донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Заклучокот за усвојување на Годишниот извештај за работата на
општинското основно училиште „ Христијан Тодоровски-Карпош“, Општина Карпош
- Скопје за 2013/2014 година

1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишниот извештај за работата на
општинското основно училиште „Христијан Тодоровски-Карпош“, Општина Карпош Скопје за 2013/2014 година, донесен на седумнаесеттата седница на Советот на Општина
Карпош, одржана на 15 јули 2014 година.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Карпош“.

Број 09-4964/9
16.07.2014 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски, с.р.
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16 јули 2014 година

„Службен гласник на Општина Карпош“

број 9

Врз основа на член 36, став 1, точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Службен
весник

на

Република

Македонија“

5/2002),

Советот

на

Општина

Карпош,

на

седумнаесеттата седница, одржана на 15.07.2014 година, донесе

ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Годишниот извештај за работата на Општинското основно
училиште „Христијан Тодоровски-Карпош“, Општина Карпош-Скопје за 2013/2014
година

1. Се усвојува Годишниот извештај за работата на ООУ „Христијан Тодоровски-Карпош “,
Општина Карпош-Скопје за 2013/2014 година.
2. Примерок од заклучокот да се достави до ООУ „Христијан Тодоровски-Карпош“,
Општина Карпош-Скопје.
3. Овој заклучок влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Карпош“.

Број 07-4751/11
15.07.2014 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Сашо Лазаровски, с.р.

20

16 јули 2014 година

„Службен гласник на Општина Карпош“

број 9

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на
Општина Карпош-Пречистен текст („Службен гласник на Општина Карпош“ бр. 10/2013),
Градоначалникот на Општина Карпош, донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на решението за разрешување и именување членови во Училишниот
одбор на општинското основно училиште „Димо Хаџи Димов“ - Скопје

1. Се објавува решението за разрешување и именување членови во Училишниот одбор на
општинското основно училиште „Димо Хаџи Димов“ – Скопје, донесено на
седумнаесеттата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 15 јули 2014
година.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Карпош“.

Број 09-4964/10
16.07.2014 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски, с.р.
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16 јули 2014 година

„Службен гласник на Општина Карпош“

број 9

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа (,,Службен весник на
Република Македонија бр. 5/2002) и членот 124, став 2 од Законот за Основното
образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/08, 33/10, 116/10, 156/10,
18/11, 51/11, 6/12, 100/12 и 24/13), Советот на Општина Карпош на седумнаесеттата седница,
одржана на 15.07.2014 година, донесе

РЕШЕНИЕ
за разрешување и именување членови во Училишниот одбор на општинското
основно училиште „Димо Хаџи Димов“-Скопје
Член 1
Се разрешуваат претставниците именувани од страна на Советот на Општина Карпош со
Решение бр. 07-506/6 од 31.01.2012 од членови на Училишниот одбор на општинското
основно училиште „Димо Хаџи Димов“-Скопје и тоа:
-

Мила Царовска и
Александар Ѓорѓиевски
Член 2

За претставници на Општина Карпош во Училишниот одбор на општинското основно
училиште „Димо Хаџи Димов“-Скопје, на предлог на Советот на Општина Карпош, се
именуваат:
-

Анета Арпаши и
Марица Краљевска
Член 3

Оваа решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Карпош“.

Број 07-4751/12
15.07.2014 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Сашо Лазаровски, с.р.
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16 јули 2014 година

„Службен гласник на Општина Карпош“

број 9

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на
Општина Карпош-Пречистен текст („Службен гласник на Општина Карпош“ бр. 10/2013),
Градоначалникот на Општина Карпош, донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на решението за разрешување и именување членови во Училишниот
одбор на општинското основно училиште „Вера Циривири Трена“-Скопје

2. Се објавува решението за разрешување и именување членови во Училишниот одбор на
општинското основно училиште „Вера Циривири Трена “ – Скопје, донесено на
седумнаесеттата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 15 јули 2014
година.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Карпош“.

Број 09-4964/11
16.07.2014 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски, с.р.
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16 јули 2014 година

„Службен гласник на Општина Карпош“

број 9

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа (,,Службен весник на
Република Македонија бр. 5/2002) и членот 124, став 2 од Законот за Основното
образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/08, 33/10, 116/10, 156/10,
18/11, 51/11, 6/12, 100/12 и 24/13), Советот на Општина Карпош на седумнаесеттата седница,
одржана на 15.07.2014 година донесе
РЕШЕНИЕ
за разрешување и именување членови во Училишниот одбор на општинското
основно училиште „Вера Циривири Трена“-Скопје
Член 1
Се разрешуваат претставниците именувани од страна на Советот на Општина Карпош со
Решение бр. 07-7896/8 од 26.10.2011 година од членови на Училишниот одбор на
општинското основно училиште „Вера Циривири Трена“-Скопје и тоа:
-

Борис Пешевски
Слободан Пешиќ
Член 2

За претставници на Општина Карпош во Училишниот одбор на општинското основно
училиште „Вера Циривири Трена“-Скопје, на предлог на Советот на Општина Карпош, се
именуваат:
-

Анета Деспотовска и
Зорица Србиновска .
Член 3

Оваа решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Карпош“.

Број 07-4751/13
15.07.2014 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Сашо Лазаровски, с.р.
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16 јули 2014 година

„Службен гласник на Општина Карпош“

број 9

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на
Општина Карпош-Пречистен текст („Службен гласник на Општина Карпош“ бр. 10/2013),
Градоначалникот на Општина Карпош, донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на решението за разрешување и именување членови во Училишниот
одбор на општинското основно училиште „Владо Тасевски“-Скопје

1. Се објавува решението за разрешување и именување членови во Училишниот одбор на
општинското основно училиште „Владо Тасевски“-Скопје, донесено на седумнаесеттата
седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 15 јули 2014 година.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Карпош“.

Број 09-4964/12
16.07.2014 година
Скопје

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

25

16 јули 2014 година

„Службен гласник на Општина Карпош“

број 9

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа (,,Службен весник на
Република Македонија бр. 5/2002) и членот 124, став 2 од Законот за Основното
образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/08, 33/10, 116/10, 156/10,
18/11, 51/11, 6/12, 100/12 и 24/13), Советот на Општина Карпош на седумнаесеттата седница,
одржана на 15.07.2014 година донесе
РЕШЕНИЕ
за разрешување и именување членови во Училишниот одбор на општинското
основно училиште „Владо Тасевски“-Скопје
Член 1
Се разрешуваат претставниците именувани од страна на Советот на Општина Карпош со
Решение бр. 07-7375/4 од 29.09.2011 година од членови на Училишниот одбор на
општинското основно училиште „Владо Тасевски “-Скопје и тоа:
-

Венцислав Јовевески
Весна Ристиќ
Член 2

За претставник на Општина Карпош во Училишниот одбор на општинското основно
училиште „Владо Тасевски“-Скопје, на предлог на Советот на Општина Карпош, се
именува:
-

Венцицслав Јовевески и
Теа Марошевиќ Марковска.
Член 3

Оваа решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Карпош“.

Број 07-4751/14
15.07.2014 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Сашо Лазаровски, с.р.

26

16 јули 2014 година

„Службен гласник на Општина Карпош“

број 9

В рз основа на член 50, ст ав 1, т очка 3 од З ак онот за лок алнат а сам оуправа („Служ бен
весник на Р епублик а М ак едонија‘‘ бр. 5/ 2002), а во врска со член 75, став 1 од Статут от на
Опш т ина К арпош -П речист ен т ек ст („Служ бен гласник на Опш т ина К арпош ‘‘ бр. 10/ 2013),
Г радоначалник от на Опш т ина К арпош , донесе

РЕШ ЕНИЕ
за објавување на решението за разрешување и именување членови во Училишниот
одбор на општинското основно училиште „ Војдан Чернодрински “-Скопје

1. Се објавува решението за разрешување и именување членови во Училишниот одбор на
општинското основно училиште
„Војдан Чернодрински“ - Скопје, донесено на
седумнаесеттата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 15 јули 2014
година.
2. Ова реш ение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќ е се објави во „Служ бен
гласник на Опш т ина К арпош ‘‘.

Б рој 09-4964/13
16.07.2014 год и на
С к оп је

Г Р А Д ОН А Ч А Л Н И К
Н А ОП Ш Т И Н А К А Р П ОШ ,
С т евчо Јак и м овск и , с.р.
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16 јули 2014 година

„Службен гласник на Општина Карпош“

број 9

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа (,,Службен весник на
Република Македонија бр. 5/2002) и членот 124, став 2 од Законот за Основното
образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/08, 33/10, 116/10, 156/10,
18/11, 51/11, 6/12, 100/12 и 24/13), Советот на Општина Карпош на седумнаесеттата седница,
одржана на 15.07.2014 година донесе
РЕШЕНИЕ
за разрешување и именување членови во Училишниот одбор на општинското
основно училиште „Војдан Чернодрински“-Скопје
Член 1
Се разрешува претставникот именуван од страна на Советот на Општина Карпош со
Решение бр.07-506/7 од 31.01.2012 година од член на Училишниот одбор на општинското
основно училиште „Војдан Чернодрински“-Скопје и тоа:
-

Кире Стојановски
Член 2

За претставник на Општина Карпош во Училишниот одбор на општинското основно
училиште „Војдан Чернодрински“-Скопје, на предлог на Советот на Општина Карпош, се
именува:
-

Панче Димески .
Член 3

Оваа решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Карпош“.

Број 07-4751/15
15.07.2014 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Сашо Лазаровски, с.р.
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16 јули 2014 година

„Службен гласник на Општина Карпош“

број 9

В рз основа на член 50, ст ав 1, т очка 3 од З ак онот за лок алнат а сам оуправа („Служ бен
весник на Р епублик а М ак едонија‘‘ бр. 5/ 2002), а во врска со член 75, став 1 од Статут от на
Опш т ина К арпош -П речист ен т ек ст („Служ бен гласник на Опш т ина К арпош ‘‘ бр. 10/ 2013),
Г радоначалник от на Опш т ина К арпош , донесе

РЕШ ЕНИЕ
за објавување на решението за разрешување и именување членови во Училишниот
одбор на општинското основно училиште „ Јан Амос Коменски “-Скопје

1. Се објавува Решението за разрешување и именување членови во Училишниот одбор на
општинското основно училиште „Јан Амос Коменски“-Скопје, донесено на
седумнаесеттата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 15 јули 2014
година.
2. Ова реш ение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќ е се објави во „Служ бен
гласник на Опш т ина К арпош ‘‘.

Б рој 09-4964/14
16.07.2014 год и на
С к оп је

Г Р А Д ОН А Ч А Л Н И К
Н А ОП Ш Т И Н А К А Р П ОШ ,
Ст евчо Јак им овск и , с.р.
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16 јули 2014 година

„Службен гласник на Општина Карпош“

број 9

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа (,,Службен весник на
Република Македонија бр. 5/2002) и членот 124, став 2 од Законот за Основното
образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/08, 33/10, 116/10, 156/10,
18/11, 51/11, 6/12, 100/12 и 24/13), Советот на Општина Карпош на седумнаесеттата седница,
одржана на 15.07.2014 година донесе

РЕШЕНИЕ
за разрешување и именување членови во Училишниот одбор на општинското
основно училиште „Јан Амос Коменски“-Скопје
Член 1
Се разрешува претставникот именуван од страна на Советот на Општина Карпош со
Решение бр.07-2849/8 од 27.04.2012 година од член на Училишниот одбор на општинското
основно училиште „Јан Амос Коменски“-Скопје и тоа:
-

Саша Јовановски
Член 2

За претставник на Општина Карпош во Училишниот одбор на општинското основно
училиште „Јан Амос Коменски“-Скопје, на предлог на Советот на Општина Карпош, се
именува:
-

Жана Божиновска
Член 3

Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Карпош“.

Број 07-4751/16
15.07.2014 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Сашо Лазаровски, с.р.

30

16 јули 2014 година

„Службен гласник на Општина Карпош“

број 9

В рз основа на член 50, ст ав 1, т очка 3 од З ак онот за лок алнат а сам оуправа („Служ бен
весник на Р епублик а М ак едонија‘‘ бр. 5/ 2002), а во врска со член 75, став 1 од Статут от на
Опш т ина К арпош -П речист ен т ек ст („Служ бен гласник на Опш т ина К арпош ‘‘ бр. 10/ 2013),
Г радоначалник от на Опш т ина К арпош , донесе
РЕШ ЕНИЕ
за објавување на решението за разрешување и именување членови во Училишниот
одбор на општинското основно училиште „ Петар Поп Арсов “-Скопје

1. Се објавува Решението за разрешување и именување членови во Училишниот одбор на
општинското основно училиште „Петар Поп Арсов“ – Скопје, донесено на
седумнаесеттата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 15 јули 2014
година.
2. Ова реш ение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќ е се објави во „Служ бен
гласник на Опш т ина К арпош ‘‘.

Б рој 09-4964/15
16.07.2014 год и на
С к оп је

Г Р А Д ОН А Ч А Л Н И К
Н А ОП Ш Т И Н А К А Р П ОШ ,
Ст евчо Јак им овск и , с.р.
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16 јули 2014 година

„Службен гласник на Општина Карпош“

број 9

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа (,,Службен весник на
Република Македонија бр. 5/2002) и членот 124, став 2 од Законот за Основното
образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/08, 33/10, 116/10, 156/10,
18/11, 51/11, 6/12, 100/12 и 24/13), Советот на Општина Карпош на седумнаесеттата седница,
одржана на 15.07.2014 година донесе

РЕШЕНИЕ
за разрешување и именување членови во Училишниот одбор на општинското
основно училиште „Петар Поп Арсов“-Скопје
Член 1
Се разрешуваат претставниците именувани од страна на Советот на Општина Карпош со
Решение бр.07-7375/3 од 29.09.2011 година од членови на Училишниот одбор на
општинското основно училиште „Петар Поп Арсов“-Скопје и тоа:
-

Јованка Јамовска
Марија Ѓорѓиевска
Член 2

За претставници на Општина Карпош во Училишниот одбор на општинското основно
училиште „Петар Поп Арсов“-Скопје, на предлог на Советот на Општина Карпош, се
именуваат:
-

Благица Поповска Цветановска и
Ана Ангелеска .
Член 3

Оваа решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Карпош“.

Број 07-4751/17
15.07.2014 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Сашо Лазаровски, с.р.

32

16 јули 2014 година

„Службен гласник на Општина Карпош“

број 9

В рз основа на член 50, ст ав 1, т очка 3 од З ак онот за лок алнат а сам оуправа („Служ бен
весник на Р епублик а М ак едонија‘‘ бр. 5/ 2002), а во врска со член 75, став 1 од Статут от на
Опш т ина К арпош -П речист ен т ек ст („Служ бен гласник на Опш т ина К арпош ‘‘ бр. 10/ 2013),
Г радоначалник от на Опш т ина К арпош , донесе

РЕШ ЕНИЕ
за објавување на решението за разрешување и именување членови во Училишниот
одбор на општинското основно училиште „Христијан Тодоровски Карпош“ - Скопје

1. Се објавува Решението за разрешување и именување членови во Училишниот одбор на
општинското основно училиште „Христијан Тодоровски Карпош“ – Скопје, донесено на
седумнаесеттата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 15 јули 2014
година.
2. Ова реш ение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќ е се објави во „Служ бен
гласник на Опш т ина К арпош ‘‘.

Б рој 09-4964/16
16.07.2014 год и на
С к оп је

Г Р А Д ОН А Ч А Л Н И К
Н А ОП Ш Т И Н А К А Р П ОШ ,
Ст евчо Јак им овск и , с.р.

33

16 јули 2014 година

„Службен гласник на Општина Карпош“

број 9

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа (,,Службен весник на
Република Македонија бр. 5/2002) и членот 124, став 2 од Законот за Основното
образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/08, 33/10, 116/10, 156/10,
18/11, 51/11, 6/12, 100/12 и 24/13), Советот на Општина Карпош на седумнаесеттата седница,
одржана на 15.07.2014 година донесе
РЕШЕНИЕ
за разрешување и именување членови во Училишниот одбор на општинското
основно училиште „Христијан Тодоровски Карпош“-Скопје
Член 1
Се разрешуваат претставниците именувани од страна на Советот на Општина Карпош со
Решение бр.07-506/8 од 31.01.2012 година од членови на Училишниот одбор на
општинското основно училиште „Христијан Тодоровски-Карпош“-Скопје и тоа:
-

Игор Стојановски
Маша Ткаленко.
Член 2

За претставници на Општина Карпош во Училишниот одбор на општинското основно
училиште „Христијан Тодоровски Карпош“-Скопје, на предлог на Советот на Општина
Карпош, се именуваат:
-

Видан Спиров и
Јелена Ружојчиќ .
Член 3

Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Карпош“.

Број 07-4751/18
15.07.2014 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Сашо Лазаровски, с.р.

34

16 јули 2014 година

„Службен гласник на Општина Карпош“

број 9

В рз основа на член 50, став 1, точка 3 од З ак онот за лок алнат а сам оуправа („Служ бен
весник на Р епублик а М ак едонија‘‘ бр. 5/ 2002), а во врска со член 75, став 1 од Статут от на
Опш т ина К арпош -П речист ен т ек ст („Служ бен гласник на Опш т ина К арпош ‘‘ бр. 10/ 2013),
Г радоначалник от на Опш т ина К арпош , донесе

РЕШ ЕНИЕ
За објаву вање на Одл у к ата з а наградување на професори-тренери и индивудуално
прогласени ученици спортисти во училишните спортски лиги Карпош 2014

1. Се објавува Одлуката за наградување на професори-тренери и индивудуално
прогласени ученици спортисти во училишните спортски лиги Карпош 2014, донесена на
седумнаесеттата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 15 јули 2014
година.
2. Ова реш ение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќ е се објави во „Служ бен
гласник на Опш т ина К арпош ‘‘.

Б рој 09-4964/17
16.07.2014 год и на
С к оп је

Г Р А Д ОН А Ч А Л Н И К
Н А ОП Ш Т И Н А К А Р П ОШ ,
С т евчо Јак и м овск и , с.р.

35

16 јули 2014 година

„Службен гласник на Општина Карпош“

број 9

Врз основа на член 36, став 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр.5/02), а во врска со Глава III Преглед на спортски
манифестации под организација и покровителство на Општина Карпош, точка 1.
Активност/Настан: Училишни спортски лиги Карпош 2014, од Програмата за дејноста
спорт за 2014 година („Службен гласник на Општина Карпош“ бр. 13/2013 и 8/2014),
Советот на Општина Карпош, на седумнаесеттата седница, одржана на 15.07.2014 година,
донесе
ОДЛУКА
за наградување на професори-тренери и индивудуално прогласени ученици
спортисти во училишните спортски лиги Карпош 2014

Член 1
Со оваа одлука се утврдува доделување на 19 парични награди на професорите-тренери
по физичко и здравствено образование и индивидуално прогласените ученици
спортисти за постигнат успех во училишните спортски лиги Карпош 2014.
За професорите-тренери по физичко и здравствено образование, се доделуваат следните
награди:
-

За освоено прво место на училишната спортска екипа по 10.000,00 денари за
три професори: фудбал, кошарка, одбојка,
За освоено второ место на училишната спортска екипа по 7.000,00 денари за
три професори: фудбал, кошарка, одбојка и
За освоено трето место на училишната спортска екипа по 6.000,00 денари за
три професори: фудбал, кошарка, одбојка.

За индивидуално прогласените најдобри спортисти во училишните лиги на Општина
Карпош ќе се додели парична награда во износ од по 6.000,00 денари за десет ученици.
Член 2
Средствата за исплата на паричните награди од член 1 на оваа одлука се
обезбедени во Буџетот на Општина Карпош за 2014 година, Програма ЕО - Општинска
администрација, ставка 464-разни трансфери, потставка 464120 - стипендии за поддршка
на млади таленти.
Член 3
За исплата на наградите од член 1 на оваа одлука, поединечни решенија донесува
Градоначалникот на Општина Карпош.
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Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Карпош“.

Број 07-4751/19
15.07.2014 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Сашо Лазаровски, с.р.
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„Службен гласник на Општина Карпош“

број 9

В рз основа на член 50, ст ав 1, т очка 3 од З ак онот за лок алнат а сам оуправа („Служ бен
весник на Р епублик а М ак едонија‘‘ бр. 5/ 2002), а во врска со член 75, став 1 од Статут от на
Опш т ина К арпош -П речист ен т ек ст („Служ бен гласник на Опш т ина К арпош ‘‘ бр. 10/ 2013),
Г радоначалник от на Опш т ина К арпош , донесе

РЕШ ЕНИЕ
з а објаву вање н а Одл у к ата з а наградување на екипата победник во Младонското
државно првенство во кошарка М-20

1. Се објавува Одлуката за наградување на екипата победник во Младонското државно
првенство во кошарка М-20, донесена на седумнаесеттата седница на Советот на
Општина Карпош, одржана на 15 јули 2014 година.
2. Ова реш ение влегува во сила со денот на донесувањет о, а ќ е се објави во „Служ бен
гласник на Опш т ина К арпош ‘‘.

Б рој 09-4964/18
16.07.2014 год и на
С к оп је

Г Р А Д ОН А Ч А Л Н И К
Н А ОП Ш Т И Н А К А Р П ОШ ,
Ст евчо Јак им овск и , с.р.
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број 9

Врз основа на член 36, став 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр.5/02), а во врска со Глава III Преглед на спортски
манифестации под организација и покровителство на Општина Карпош, точка 5.
Поддршка

и

помошна

спортисти,

спортски

клубови,

спортски

институции

и

организирање на проекти од спортот, од Програмата за дејноста спорт за 2014 година
(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр. 13/2013 и 8/2014), Советот на Општина
Карпош, на седумнаесеттата седница, одржана на 15.07.2014 година, донесе
ОДЛУКА
за наградување на екипата победник во Младонското државно првенство во
кошарка М-20
Член 1
Со оваа одлука се утврдува доделување на парични награди на екипата победник во
Младинското државно провенство во кошарка М-20 – Кошаркарскиот клуб „КАРПОШ
СОКОЛИ 2000“ Скопје.
Врз основа на оваа одлука се доделуваат следните награди:
- За сите играчи од кошаркарскиот тим по 10.000,00 денари, со пресметан
персонален данок на доход,
- За претседателот на тимот 10.000 денари , со пресметан персонален данок на
доход,
- За двајца тренери поединечно по 10.000 денари, со пресметан персонален
данок на доход и
- За прогласениор најдобар играч во лигата, 15.000 денари, со пресметан
персонален данок на доход,
Член 2
Средствата за исплата на паричните награди од член 1 на оваа одлука се
обезбедени во Буџетот на Општина Карпош за 2014 година, Програма ЛО – спорт и
рекреација, ставка 425-договорни услуги и потставки, 425990 – други договорни услуги.
Член 3
За исплата на наградите од член 1 на оваа одлука, поединечни решенија донесува
Градоначалникот на Општина Карпош.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Карпош“.
Број 07-4751/20
15.07.2014 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Сашо Лазаровски, с.р.
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број 9

Врз основа на член 50, став 1, т очка 3 од З ак онот за лок алнат а сам оуправа („Служ бен
весник на Р епублик а М ак едонија‘‘ бр. 5/ 2002), а во врска со член 75, став 1 од Статут от на
Опш т ина К арпош -П речист ен т ек ст („Служ бен гласник на Опш т ина К арпош ‘‘ бр. 10/ 2013),
Г радоначалник от на Опш т ина К арпош , донесе
РЕШ ЕНИЕ
з а објаву вање н а Решение за давање согласност на Статутот на Приватната установа
за деца –детска градинка „ПИКОЛИНИ“ – Скопје

1. Се објавува Решение за давање согласност на Статутот на Приватната установа за деца
–детска градинка „ПИКОЛИНИ“ – Скопје, донесено на седумнаесеттата седница на
Советот на Опш т ина К арпош , одрж ана на 15 јули 2014 година.
2. Ова реш ение влегува во сила со денот на донесувањет о, а ќе се објави во „Служ бен
гласник на Опш т ина К арпош ‘‘.

Б рој 09-4964/19
16.07.2014 год и на
С к оп је

Г Р А Д ОН А Ч А Л Н И К
Н А ОП Ш Т И Н А К А Р П ОШ ,
Ст евчо Јак им овск и , с.р.
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број 9

Врз основа на член 36, став 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр.05/2002) и член 19, став 7 од Законот за заштита на децата
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.23/2013), Советот на Општина Карпош, на
седумнаесеттата седница, одржана на 15.07.2014 година, донесе

РЕШЕНИЕ
за давање согласност на Статутот на Приватната установа за деца –детска градинка
„ПИКОЛИНИ“ – Скопје

1. Се дава согласност на Статутот на Приватната установа за деца - детска градинка
„ПИКОЛИНИ” Скопје, донесен од основачот – Мухиќ Бисрека.
2.Решението да се достави до Приватната установа за деца–детска градинка
„ПИКОЛИНИ” - Скопје.
3.Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен
гласник на Општина Карпош”

Број 07-4751/21
15.07.2014година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Сашо Лазаровски, с.р.
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број 9

Врз основа на член 50, ст ав 1, т очка 3 од З ак онот за лок алнат а сам оуправа („Служ бен
весник на Р епублик а М ак едонија‘‘ бр. 5/ 2002), а во врска со член 75, став 1 од Статут от на
Опш т ина К арпош -П речист ен т ек ст („Служ бен гласник на Опш т ина К арпош ‘‘ бр. 10/ 2013),
Г радоначалник от на Опш т ина К арпош , донесе

РЕШ ЕНИЕ
з а објаву вање н а Одлуката за доделување на финансиски средства за одбележување
на 50 годишнината од основањето на населбата Тафталиџе 2

1. Се објавува Одлуката за доделување на финансиски средства за одбележување на 50
годишнината од основањето на населбата Тафталиџе 2, донесена на седумнаесеттата
седница на Советот на Опш т ина К арпош , одрж ана на 15 јули 2014 година.
2. Ова реш ение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќ е се објави во „Служ бен
гласник на Опш т ина К арпош ‘‘.

Б рој 09-4964/20

Г Р А Д ОН А Ч А Л Н И К

16.07.2014 год и на

Н А ОП Ш Т И Н А К А Р П ОШ ,

С к оп је

С т евчо Јак и м овск и , с.р.
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Врз основа на член 36, став 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр.5/2002), Советот на Општина Карпош, на седумнаесеттата
седница, одржана на 15.07.2014 година, донесе

ОДЛУКА
за доделување на финансиски средства за одбележување на 50 годишнината од
основањето на населбата Тафталиџе 2

Член 1
Се

усвојува

иницијативата

за

доделување

на

финансиски

средства

за

одбележување на 50 годишнината од основањето на населбата Тафталиџе 2, бр.07-4854/1
од 10.07.2014 година, доставено од членот на Советот на Општина Карпош, Проф. др.
Зоран Поповски..
Член 2
За реализација на барањето од член 1 на оваа одлука се одобруваат средства во
износ од 120.000.00 денари.
Член 3
Средствата од член 2 на оваа одлука да се исплатат од Буџетот на Општина
Карпош за 2014 година, Програма ЕО – општинска администрација, ставка 464 – разни
трансфери, потставка 464 990 – други трансфери.
Член 4
Се задолжува Градоначалникот на Општина Карпош да ја спроведе оваа одлука.
Член 5
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Карпош“

Број 07-4751/22
15.07.2014 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Сашо Лазаровски, с.р.
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број 9

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на Р епублик а М ак едонија‘‘ бр. 5/ 2002), а во врска со член 75, став 1 од Статут от на
Опш т ина К арпош -П речист ен т ек ст („Служ бен гласник на Опш т ина К арпош ‘‘ бр. 10/ 2013),
Г радоначалник от на Опш т ина К арпош , донесе

РЕШ ЕНИЕ
з а објаву вање н а Одлуката за одобрување на финансиски средства за учество на
Меѓународна Олимпијада по физика

1. Се објавува Одлуката за одобрување на финансиски средства за учество на
Меѓународна Олимпијада по физика, донесена на седумнаесеттата седница на Совет от
на Опш тина К арпош , одрж ана на 15 јули 2014 година.
2. Ова реш ение влегува во сила со денот на донесувањет о, а ќе се објави во „Служ бен
гласник на Опш т ина К арпош ‘‘.

Б рој 09-4964/21

Г Р А Д ОН А Ч А Л Н И К

16.07.2014 год и на

Н А ОП Ш Т И Н А К А Р П ОШ ,

С к оп је

С т евчо Јак и м овск и , с.р.
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број 9

Врз основа на член 36, став 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр.5/2002), Советот на Општина Карпош, на седумнаесеттата
седница, одржана на 15.07.2014 година, донесе

ОДЛУКА
за одобрување на финансиски средства за учество на Меѓународна Олимпијада по
физика

Член 1
Се усвојува барањето на финансиски средства за учество на Меѓународната
Олимпијада по физика во Астана, Казахстан, бр. 07-4878/1 од 11.07.2014 година, доставено
од Елена Мерџановска, од Општина Карпош – Скопје.
Член 2
За реализација на барањето од член 1 на оваа одлука се одобруваат средства во
износ од 30.000,00 денари.
Член 3
Средствата од член 2 на оваа одлука да се исплатат од Буџетот на Општина
Карпош за 2014 година, Програма ЕО – општинска администрација, ставка 464 – разни
трансфери, потставка 464990 – други трансфери.
Член 4
Се задолжува Градоначалникот на Општина Карпош да ја спроведе оваа одлука.
Член 5
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Карпош“

Број 07-4751/23
15.07.2014 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Сашо Лазаровски, с.р.
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број 9

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на Р епублик а М ак едонија‘‘ бр. 5/ 2002), а во врска со член 75, став 1 од Статут от на
Опш т ина К арпош -П речист ен т ек ст („Служ бен гласник на Опш т ина К арпош ‘‘ бр. 10/ 2013),
Г радоначалник от на Опш т ина К арпош , донесе

РЕШ ЕНИЕ
з а објаву вање н а Одлуката за одобрување на финансиски средства за учество на
Меѓународна Олимпијада по физика
1. Се објавува Одлуката за одобрување на финансиски средства за учество на
Меѓународна Олимпијада по физика, донесена на седумнаесеттата седница на Совет от
на Опш тина К арпош , одрж ана на 15 јули 2014 година.

2. Ова реш ение влегува во сила со денот на донесувањет о, а ќ е се објави во „Служ бен
гласник на Опш т ина К арпош ‘‘.

Б рој 09-4964/22

Г Р А Д ОН А Ч А Л Н И К

16.07.2014 год и на

Н А ОП Ш Т И Н А К А Р П ОШ ,

С к оп је

С т евчо Јак и м овск и , с.р.
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број 9

Врз основа на член 36, став 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр.5/2002), Советот на Општина Карпош, на седумнаесеттата
седница, одржана на 15.07.2014 година, донесе

ОДЛУКА
за одобрување на финансиски средства за учество на Меѓународна Олимпијада по
физика

Член 1
Се усвојува барањето на финансиски средства за учество на Меѓународната
Олимпијада по физика во Астана, Казахстан, бр. 07-4882/1 од 11.07.2014 година, доставено
од Теодор Дуевски, од Општина Карпош – Скопје.
Член 2
За реализација на барањето од член 1 на оваа одлука се одобруваат средства во
износ од 30.000,00 денари.
Член 3
Средствата од член 2 на оваа одлука да се исплатат од Буџетот на Општина
Карпош за 2014 година, Програма ЕО – општинска администрација, ставка 464 – разни
трансфери, потставка 464990 – други трансфери.
Член 4
Се задолжува Градоначалникот на Општина Карпош да ја спроведе оваа одлука.
Член 5
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Карпош“

Број 07-4751/24
15.07.2014 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Сашо Лазаровски, с.р.
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„Службен гласник на Општина Карпош“

број 9

Врз основа на член 50, ст ав 1, т очка 3 од З ак онот за лок алнат а сам оуправа („Служ бен
весник на Р епублик а М ак едонија‘‘ бр. 5/ 2002), а во врска со член 75, став 1 од Статут от на
Опш т ина К арпош -П речист ен т ек ст („Служ бен гласник на Опш т ина К арпош ‘‘ бр. 10/ 2013),
Г радоначалник от на Опш т ина К арпош , донесе
РЕШ ЕНИЕ
з а објаву вање н а Одлуката за отстапување на користење на објект во сопственост на
Општина Карпош на Црвениот Крст на Република Македонија – Општина Карпош

1. Се објавува Одлуката за отстапување на користење на објект во сопственост на
Општина Карпош на Црвениот Крст на Република Македонија – Општина Карпош
донесена на седумнаесеттата седница на Советот на Опш т ина К арпош , одрж ана на 15
јули 2014 година.
2. Ова реш ение влегува во сила со денот на донесувањет о, а ќе се објави во „Служ бен
гласник на Опш т ина К арпош ‘‘.

Б рој 09-4964/23
16.07.2014 год и на
С к оп је

Г Р А Д ОН А Ч А Л Н И К
Н А ОП Ш Т И Н А К А Р П ОШ ,
Ст евчо Јак им овск и , с.р.
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Врз основа на член 36, став 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр.5/2002), Советот на Општина Карпош, на седумнаесеттата
седница, одржана на 15 јули 2014 година, донесе

ОДЛУКА
за отстапување на користење на објект во сопственост на Општина Карпош на
Црвениот Крст на Република Македонија – Општина Карпош

Член 1
Се отстапува на користење на Црвениот Крст на Република Македонија –
Општина Карпош дел од објект во сопственост на Општина Карпош, запишан во Имотен
лист бр.55102, КО Карпош, со вкупна површина од 176 м2, означен како објект бр.2, кој се
наоѓа на улица Стрезово бр.7,
Член 2
Објектот се отстапува на користење за период најмногу до 5 (пет) години.
Член 3
Се задолжува Секторот за правни работи на Општина Карпош да

го изготви

договорот за отстапување на правото на користење на отстапениот простор.
Член 4
Се задолжува Градоначалникот да ја спроведе оваа одлука.
Член 5
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Карпош“.

Број 07-4751/25
15.07..2014 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Сашо Лазаровски, с.р.
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СОДРЖИНА
1. Одлука за измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина Карпош за
2014 година, со Решение за објава,
2. Одлука за утврдување на вклопување на бесправен објект, изграден на КП.бр.512/1,
КО-Карпош во урбанистичко-планска документација со која се врши усогласување
на намената на бесправниот објект со намената на земјиштето, со Решение за
објава,
3. Одлука за давање под закуп на тениски терени во сопственост на Општина
Карпош, со Решение за објава,
4. Заклучок за усвојување на годишниот извештај за работа на ООУ „Аврам Писевски“
– Скопје, за учебната 2013/2014 година, со Решение за објава,
5. Заклучок за усвојување на годишниот извештај за работа на ООУ „Владо Тасевски“
– Скопје, за учебната 2013/2014 година, со Решение за објава,
6. Заклучок за усвојување на годишниот извештај за работа на ООУ „Војдан
Чернодрински“ – Скопје, за учебната 2013/2014 година, со Решение за објава,
7. Заклучок за усвојување на годишниот извештај за работа на ООУ „Јан Амос
Коменски“ – Скопје, за учебната 2013/2014 година, со Решение за објава,
8. Заклучок за усвојување на годишниот извештај за работа на ООУ „Петар Поп Арсов
“ – Скопје, за учебната 2013/2014 година, со Решение за објава,
9. Заклучок за усвојување на годишниот извештај за работа на ООУ „Христијан
Тодоровски Карпош“ – Скопје, за учебната 2013/2014 година, со Решение за објава,
10. Решение за разрешување и именување членови во Училишниот одбор на
Општинското основно училиште „Димо Хаџи Димов“-Скопје, со Решение за објава,
11. Решение за разрешување и именување членови во Училишниот одбор на
Општинското основно училиште „Вера Цитивири Трена“-Скопје, со Решение за
објава,
12. Решение за разрешување и именување членови во Училишниот одбор на
Општинското основно училиште „Владо Тасевски“-Скопје, со Решение за објава,
13. Решение за разрешување и именување членови во Училишниот одбор на
Општинското основно училиште „Војдан Чернодрински“-Скопје, со Решение за
објава,
14. Решение за разрешување и именување членови во Училишниот одбор на
Општинското основно училиште „Јан Амос Коменски“-Скопје, со Решение за објава,
15. Решение за разрешување и именување членови во Училишниот одбор на
Општинското основно училиште „Петар Поп Арсов“-Скопје, со Решение за објава,
16. Решение за разрешување и именување членови во Училишниот одбор на
Општинското основно училиште „Христијан Тодоровски Карпош“-Скопје, со
Решение за објава,
17. Одлука за наградување на професори-тренери и индивидуално прогласени
ученици спортисти во училишните спортски лиги Карпош 2014, со Решение за
објава,
18. Одлука за наградување на екипата победник во Младинското државно првенство
во кошарка М-20, со Решение за објава,
19. Решение за давање согласност на Статутот на Приватната установа за деца –
детска градинка „ПИКОЛИНИ“-Скопје, со Решение за објава,
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20. Одлука за доделување на финансиски средства за одбележување на 50
годишнината од основањето на населбата Тафталиџе 2, со Решение за објава,
21. Одлука за одобрување на финансиски средства за учество на Меѓународната
Олимпијада по физика, со Решение за објава,
22. Одлука за одобрување на финансиски средства за учество на Меѓународната
Олимпијада по физика, со Решение за обајава и
23. Одлука за отстапување на корисетње на објект во сопственост на Општина Карпош
на Црвениот Крст на Општина Карпош, со Решение за објава.

Издавач:

Општина Карпош

Уредува:

Сектор за правни работи

Адреса:

ул.„Радика“ бр.9, бараки бр.1 и бр.2

Тираж:

25 примероци
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