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   16 јули 2018 година   
 
 

  
 
 
 
 
 
 

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

за објавување на Одлука за давање согласност за објавување на оглас за 
поддршка за спортско рекреативни и здравствени проекти за физички и правни лица од 

 
1.Се објавува Одлуката за давање согласност за објавување на оглас за 
спортско рекреативни и здравствени проекти за физички и правни лица од 
донесена на дванаесеттата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 12 
година. 
 
2. Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 
 
 
 
 

                                                                                                         
      
      
 
 
 
 
 
 

Број: 11-6083/1 
Датум:16.7.2018 година 
Скопје 

 

                 

година   „Службен гласник на Општина Карпош“     

  

                                                                                                                                    
 

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
 а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош 

(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013 и 15/2014), Градоначалникот на Општина 

ЗАКЛУЧОК 
за давање согласност за објавување на оглас за 

поддршка за спортско рекреативни и здравствени проекти за физички и правни лица од 
Општина Карпош   

 
 

давање согласност за објавување на оглас за финансиска поддршка за 
спортско рекреативни и здравствени проекти за физички и правни лица од 
донесена на дванаесеттата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 12 

Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 

                                                                                                                             ГРАДОНАЧАЛНИК
                         НА ОПШТИНА КАРПОШ,
                  Стефан Богоев
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош 

), Градоначалникот на Општина 

за давање согласност за објавување на оглас за финансиска 
поддршка за спортско рекреативни и здравствени проекти за физички и правни лица од 

финансиска поддршка за 
спортско рекреативни и здравствени проекти за физички и правни лица од Општина Карпош, 
донесена на дванаесеттата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 12 јули 2018 

Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 

ГРАДОНАЧАЛНИК 
НА ОПШТИНА КАРПОШ, 

Стефан Богоев, с.р. 



                        
 

   16 јули 2018 година   
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
Врз основа на член 36, став 1, точка 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 05/2002), а во врска со дел II.Проектни активности, Точка 
поддршка за спортско рекреативни и здравствени проекти за физичк
Карпош  од Програмата за активностите на Општина Карпош во областа на спортот за 2018 година 
(„Службен гласник на Општина Карпош“бр. 
дванаесеттата седница, одржана на 12 јули 2018 година, донесе
 
 

за давање согласност за објавување на оглас за 
рекреативни и здравствени проекти за физички и правни лица од 

Со оваа одлука Советот на Општина 
објавување на оглас за доделување на
здравствени проекти за физички и правни лица од 

Финансиската поддршка од член 1 на оваа одлука, ќе 
оглас за доделување на Финансиска поддршка за спортско рекреативни и здравствени проекти за 
физички и правни лица од Општина Карпош
весниците што се издаваат на македонски јазик и во еден од весниците што се издаваат на јазикот 
што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од 
македонскиот. 

Постапката  за доделување на Финансиска поддршка за спортско рекреативни и здравствени 
проекти за физички и правни лица од 
страна на Градоначалникот на Општина Карпош. 
Комисијата да биде составена од пет члена, од Комисијата за спо
Карпош. 

 

                 

година   „Службен гласник на Општина Карпош“     

  

Врз основа на член 36, став 1, точка 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 05/2002), а во врска со дел II.Проектни активности, Точка 
поддршка за спортско рекреативни и здравствени проекти за физички и правни лица од 

од Програмата за активностите на Општина Карпош во областа на спортот за 2018 година 
(„Службен гласник на Општина Карпош“бр. 18/2017 и 6/2018), Советот на Општина Карпош

одржана на 12 јули 2018 година, донесе 

О Д Л У К А 
за давање согласност за објавување на оглас за финансиска поддршка за спортско 

рекреативни и здравствени проекти за физички и правни лица од Општина Карпош
 
 

Член 1 
Со оваа одлука Советот на Општина Карпош дава согласност за започнување постапка за 
објавување на оглас за доделување на Финансиска поддршка за спортско рекреативни и 
здравствени проекти за физички и правни лица од Општина Карпош. 

 
Член 2 

Финансиската поддршка од член 1 на оваа одлука, ќе се додели врз основа на постапка по објавен 
Финансиска поддршка за спортско рекреативни и здравствени проекти за 

Општина Карпош, објавен во два дневни весника, од кои во еден од 
македонски јазик и во еден од весниците што се издаваат на јазикот 

што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од 

 
Член 3 

Финансиска поддршка за спортско рекреативни и здравствени 
проекти за физички и правни лица од Општина Карпош  да ја спроведе Комисија формирана од 
страна на Градоначалникот на Општина Карпош.  
Комисијата да биде составена од пет члена, од Комисијата за спорт при Советот на Општина 
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Врз основа на член 36, став 1, точка 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 05/2002), а во врска со дел II.Проектни активности, Точка 8. Финансиска 

и и правни лица од Општина 
од Програмата за активностите на Општина Карпош во областа на спортот за 2018 година 

/2018), Советот на Општина Карпош, на 

финансиска поддршка за спортско 
Општина Карпош   

Карпош дава согласност за започнување постапка за 
Финансиска поддршка за спортско рекреативни и 

се додели врз основа на постапка по објавен 
Финансиска поддршка за спортско рекреативни и здравствени проекти за 

, објавен во два дневни весника, од кои во еден од 
македонски јазик и во еден од весниците што се издаваат на јазикот 

што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од 

Финансиска поддршка за спортско рекреативни и здравствени 
да ја спроведе Комисија формирана од 

рт при Советот на Општина 



                        
 

   16 јули 2018 година   
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 

За членови од Советот на Општина Карпош во Комисијата се именуваат
- Андреј Манолев , член на Советот на Општина Карпош,
- Зејнел Куч, член на Советот на Општина Карпош,
- Владимир Станивуковиќ, член на Советот на 
- Предраг Станковски, член на Советот на Општина Карпош и
- Томи Кепевски, член на Советот на Општина Карпош

На јавниот оглас можат да учествуваат
 
Заинтересираните кандидати, кон апликацијата потребно е да ги достават следните документи.
 За физички лица: 

- лична карта, 
- изработен проект и 
- финансиски план на проектот.

За правни лица: 
- тековна состојба издадена од централен регистар на Република Македонија, не постара 

од 6 (шест) месеци, 
- изработен проект и 
- финансиски план на проектот.

 

Во зависност од приложените документи, Општина Карпош, висината на финансиската подршка 
ќе ја додели во рамките на своите можности.

Се задолжува Комисијата од член 4
за доделување на Финансиска поддршка за спортско рекреативни и здравствени проекти за 
физички и правни лица од Општина Карпош

 

                 

година   „Службен гласник на Општина Карпош“     

  

Член 4 
За членови од Советот на Општина Карпош во Комисијата се именуваат: 

Андреј Манолев , член на Советот на Општина Карпош, 
Зејнел Куч, член на Советот на Општина Карпош, 
Владимир Станивуковиќ, член на Советот на Општина Карпош, 
Предраг Станковски, член на Советот на Општина Карпош и 
Томи Кепевски, член на Советот на Општина Карпош 

 
Член 5 

На јавниот оглас можат да учествуваат физички и правни лица од подрачјето на Општина Карпош

апликацијата потребно е да ги достават следните документи.

финансиски план на проектот. 

тековна состојба издадена од централен регистар на Република Македонија, не постара 

финансиски план на проектот. 

Член 6 
Во зависност од приложените документи, Општина Карпош, висината на финансиската подршка 
ќе ја додели во рамките на своите можности. 

 
 

Член 7 
4 на оваа одлука да ја спроведе постапката по објавениот оглас 

Финансиска поддршка за спортско рекреативни и здравствени проекти за 
Општина Карпош и врз основа на Записникот од спроведената постапка 

     број 7 

  4 

од подрачјето на Општина Карпош 

апликацијата потребно е да ги достават следните документи. 

тековна состојба издадена од централен регистар на Република Македонија, не постара 

Во зависност од приложените документи, Општина Карпош, висината на финансиската подршка 

ја спроведе постапката по објавениот оглас 
Финансиска поддршка за спортско рекреативни и здравствени проекти за 

и врз основа на Записникот од спроведената постапка  



                        
 

   16 јули 2018 година   
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
да достави до Советот на Општина 
доделување на финансиска поддршка за
и правни лица од Општина Карпош. 

По завршената постапка Градоначалникот на Општина Карпош ќе 
исплата. 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Карпош
 
 

                                                                       
Број: 09-5838/4                        
Датум: 12.7.2018 година                   
Скопје                                     
                   
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                 

година   „Службен гласник на Општина Карпош“     

  

 Карпош и до Градоначалникот на Општина Карпош предлог за 
доделување на финансиска поддршка за спортско рекреативни и здравствени проекти за физички 

.   
 

Член 8 
По завршената постапка Градоначалникот на Општина Карпош ќе донесе поединечни решенија за 

Член 9 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Карпош

                                                                                              
       ПРЕТСЕДАТЕЛ
         НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ
              Андреј Манолев, с.р.
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  5 

Карпош и до Градоначалникот на Општина Карпош предлог за 
спортско рекреативни и здравствени проекти за физички 

донесе поединечни решенија за 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Карпош. 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ 

Андреј Манолев, с.р.              



                        
 

   16 јули 2018 година   
 
 

  
 
 
 
 
 
 

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

за објавување на Заклучок за усвојување на Кварталниот извештај за извршување на Буџетот 
на Општина Карпош за извештајниот период (кумулативно) 

1.Се објавува Заклучокот за усвојување на Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на 
Општина Карпош за извештајниот период (кумулативно) за кв
година, донесена на дванаесеттата
2018 година. 
 
2. Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 
 
 
 
 
Број: 11-6083/2    
Датум:16.7.2018 година    
Скопје                                                                                                                
      
      
 
 
 
 
 
 

 

                 

година   „Службен гласник на Општина Карпош“     

  

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
 а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош 

гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013 и 15/2014), Градоначалникот на Општина 

ЗАКЛУЧОК 
усвојување на Кварталниот извештај за извршување на Буџетот 

на Општина Карпош за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 1.1.2018 година до 
30.6.2018 година 

 
 
 

усвојување на Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на 
Општина Карпош за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 1.1.2018 година до 30.

на дванаесеттата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 12 јули 

Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 

                             ГРАДОНАЧАЛНИК
                 НА ОПШТИНА КАРПОШ
                                                                                  Стефан Богоев
                    
                  

     број 7 

  6 

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош 

), Градоначалникот на Општина 

усвојување на Кварталниот извештај за извршување на Буџетот 
артал од 1.1.2018 година до 

усвојување на Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на 
артал од 1.1.2018 година до 30.6.2018 

седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 12 јули 

Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 

ГРАДОНАЧАЛНИК 
НА ОПШТИНА КАРПОШ 

Стефан Богоев, с.р.                                                 



                        
 

   16 јули 2018 година   
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
Врз основа на член 36, став 1, точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.05/2002) Советот на Општина
одржана на 12 јули 2018  година, донесе
 
 

за усвојување на Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Општина Карпош за 
извештајниот период (кумулативно) за кв

 
1. Се усвојува Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Општина Карпош за 
извештајниот период (кумулативно) за квартал 1.1.2018 година д
 
2. Примерок од заклучокот да се достави до Секторот за финансиски прашања.
 
3. Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“.  
 
 
 
 
Број: 09-5838/5     
Датум: 12.7.2018 година   
Скопје      

                                                                       
                             
                             
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                 

година   „Службен гласник на Општина Карпош“     

  

Врз основа на член 36, став 1, точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на 
бр.05/2002) Советот на Општина Карпош, на дванаесеттата седница, 

одржана на 12 јули 2018  година, донесе   

ЗАКЛУЧОК 
усвојување на Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Општина Карпош за 
извештајниот период (кумулативно) за квартал од 1.1.2018 година до 30.

 

1. Се усвојува Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Општина Карпош за 
извештајниот период (кумулативно) за квартал 1.1.2018 година до 30.6.2018 година.

2. Примерок од заклучокот да се достави до Секторот за финансиски прашања.

3. Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 

                  ПРЕТСЕДАТЕЛ
                      НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ
             Андреј Манолев
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Врз основа на член 36, став 1, точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на 
Карпош, на дванаесеттата седница, 

усвојување на Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Општина Карпош за 
артал од 1.1.2018 година до 30.6.2018 година 

1. Се усвојува Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Општина Карпош за 
6.2018 година. 

2. Примерок од заклучокот да се достави до Секторот за финансиски прашања. 

3. Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ 

Андреј Манолев, с.р. 



Buxet

Buxet Realizacija Buxet RealizacijaBuxet RealizacijaBuxet RealizacijaBuxetRealizacija Buxet Realizacija

Samofinansir.
aktivnosti

Dotacii Donacii Krediti VKUPNO
Ostanuva za

realizac.

TEKOVNO-OPERATIVEN BILANS :

VKUPNI TEKOVNO-OPERATIVNI PRIHODI :

VKUPNI TEKOVNO-OPERATIVNI RASHODI :

432.294.3851.772.782.0001.279.900.000 238.290.469 55.336.000 20.589.906 348.934.000 170.993.998 28.612.000 2.420.012 60.000.000 0

606.181.000 168.408.219 51.855.000 13.799.750 346.590.000 160.878.994 3.612.000 1.456.100 0 0

KAPITALEN BILANS :

VKUPNI KAPITALNI  PRIHODI :

VKUPNI KAPITALNI  RASHODI :

1.340.487.615

1.008.238.000 344.543.063 663.694.937

78.955.499982.094.000 903.138.501

209.080.639217.550.000 8.469.36100217.550.000 8.469.361 0 0 0 0 0 0

476.6063.481.000891.269.000 78.351.611 2.344.000 127.282 25.000.000 0 060.000.000

01.01.2018

15.07.2018

Kvartalen izve[taj za izvr[uvawe na buxetot na op[tina za izve[tajniot period (kumulativno) za kvartal

od do 30.06.2018 godina
Op[tina :

Izve[taen period :

Datum na podnesuvawe:

01.01.2018od do 30.06.2018 godina

DANO^NI PRIHODI71 1.234.826.000 217.816.198 0 0 0 0 0 0 0 0 1.234.826.000 217.816.198 1.017.009.802

711 Danok od dohod, od dobivka i od kapitalni dobivki 13.800.000 5.255.258 0 0 0 0 000 0 13.800.000 5.255.258 8.544.742

713 Danoci na imot 157.015.000 86.950.347 0 0 0 0 000 0 157.015.000 86.950.347 70.064.653

717 Danoci na specifi~ni uslugi 1.063.611.000 125.463.781 0 0 0 0 000 0 1.063.611.000 125.463.781 938.147.219

718 Taksi na koristewe ili dozvoli za vr{ewe na dejnost 400.000 146.812 0 0 0 0 000 0 400.000 146.812 253.188

NEDANO^NI PRIHODI72 13.750.000 4.802.042 55.336.000 20.589.906 0 0 0 0 0 0 69.086.000 25.391.948 43.694.052

721 Pretpriema~ki prihod i prihod od imot 0 0 0 1.490 0 0 000 0 0 1.490 -1.490

722 Globi, sudski i administrativni taksi 4.250.000 1.285.982 0 1.845 0 0 000 0 4.250.000 1.287.827 2.962.173

723 Taksi i nadomestoci 4.500.000 1.836.135 54.251.945 20.582.189 0 0 000 0 58.751.945 22.418.324 36.333.621

724 Drugi vladini uslugi 0 0 0 4.382 0 0 000 0 0 4.382 -4.382

725 Drugi nedano~ni prihodi 5.000.000 1.679.925 1.084.055 0 0 0 000 0 6.084.055 1.679.925 4.404.130

TRANSFERI I DONACII74 31.324.000 15.672.229 0 0 348.934.000 170.993.998 28.612.000 2.420.012 0 0 408.870.000 189.086.239 219.783.761

741 Transferi od drugi nivoa na vlast 31.324.000 15.672.229 0 0 348.934.000 170.993.998 0755.7280 0 380.258.000 187.421.955 192.836.045

742 Donacii od stranstvo 0 0 0 0 0 0 01.304.28428.612.000 0 28.612.000 1.304.284 27.307.716

744 Tekovni donacii 0 0 0 0 0 0 0360.0000 0 0 360.000 -360.000

DOMA{NO ZADOL@UVAWE75 0 0 0 0 0 0 0 0 60.000.000 0 60.000.000 0 60.000.000

754 Drugo doma{no zadol`uvawe 0 0 0 0 0 0 60.000.00000 0 60.000.000 0 60.000.000

73 KAPITALNI PRIHODI 187.550.000 8.469.361 0 0 0 0 0 0 00 179.080.6398.469.361187.550.000

733 Proda`ba na zemji[te i nematerijalni vlo`uvawa 187.550.000 8.469.361 0 0 0 0 0 0 0 0 8.469.361187.550.000 179.080.639

74 TRANSFERI I DONACII 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 00 30.000.000030.000.000

741 Transferi od drugi nivoa na vlast 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 030.000.000 30.000.000

VKUPNI TEKOVNO-OPERATIVNI PRIHODI : 1.340.487.615432.294.3851.772.782.0001.279.900.000 238.290.469 55.336.000 20.589.906 348.934.000 170.993.998 28.612.000 2.420.012 60.000.000 0

VKUPNI KAPITALNI  PRIHODI : 217.550.000 8.469.361 0 0 0 0 0 0 0 0 209.080.6398.469.361217.550.000



Buxet

Buxet Realizacija Buxet RealizacijaBuxet RealizacijaBuxet RealizacijaBuxetRealizacija Buxet Realizacija

Samofinansir.
aktivnosti

Dotacii Donacii Krediti VKUPNO Ostanuva za
realizac.

40 PLATI I NADOMESTOCI 99.999.000 38.859.333 0 0 299.403.000 142.244.413 0 0 0 0 181.103.746399.402.000 218.298.254

401 Osnovni plati 62.180.000 24.980.246 0 103.835.1960 215.160.000 0 0 0 0 128.815.442 148.524.558277.340.000

402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 28.019.000 9.125.947 0 38.409.2170 84.243.000 0 0 0 0 47.535.164 64.726.836112.262.000

404 Nadomestoci 9.800.000 4.753.140 0 00 0 0 0 0 0 4.753.140 5.046.8609.800.000

41 REZERVI I NEDEFINIRANI RASHODI 800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0800.000 800.000

412 Postojana rezerva (nepredvidlivi rashodi) 100.000 0 0 00 0 0 0 0 0 0 100.000100.000

413 Tekovni rezervi (raznovidni rashodi) 700.000 0 0 00 0 0 0 0 0 0 700.000700.000

42 STOKI I USLUGI 384.982.000 95.658.705 51.555.000 13.659.820 47.187.000 18.634.581 3.612.000 1.456.100 0 0 129.409.206487.336.000 357.926.794

420 Patni i dnevni rashodi 7.398.000 162.561 124.250 13.800955.000 45.000 701.000 561.180 0 0 861.791 8.237.2099.099.000

421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 68.165.000 18.631.824 1.454.818 15.988.4355.715.000 34.188.000 0 0 0 0 36.075.077 71.992.923108.068.000

423 Materijali i siten inventar 32.540.000 6.679.503 9.593.082 628.56132.729.000 3.070.000 20.000 0 0 0 16.901.146 51.457.85468.359.000

424 Popravki i tekovno odr`uvawe 149.669.000 29.956.183 1.146.666 920.5146.641.000 5.100.000 2.500.000 603.912 0 0 32.627.275 131.282.725163.910.000

425 Dogovorni uslugi 43.160.000 7.626.700 603.022 832.8842.791.000 3.509.000 71.000 1.584 0 0 9.064.190 40.466.81049.531.000

426 Drugi tekovni rashodi 20.050.000 5.201.311 737.982 250.3872.724.000 1.275.000 320.000 289.424 0 0 6.479.104 17.889.89624.369.000

427 Privremeni vrabotuvawa 64.000.000 27.400.623 0 00 0 0 0 0 0 27.400.623 36.599.37764.000.000

45 KAMATNI PLA]AWA 9.000.000 4.820.004 0 0 0 0 0 0 0 0 4.820.0049.000.000 4.179.996

452 Kamatni pla}awa kon doma{ni kreditori 9.000.000 4.820.004 0 00 0 0 0 0 0 4.820.004 4.179.9969.000.000

46 SUBVENCII I TRANSFERI 87.700.000 15.954.683 280.000 139.930 0 0 0 0 0 0 16.094.61387.980.000 71.885.387

463 Transferi do nevladini organizacii 17.850.000 2.872.113 0 00 0 0 0 0 0 2.872.113 14.977.88717.850.000

464 Razni transferi 69.850.000 13.082.570 139.930 0280.000 0 0 0 0 0 13.222.500 56.907.50070.130.000

47 SOCIJALNI BENEFICII 4.600.000 1.880.853 20.000 0 0 0 0 0 0 0 1.880.8534.620.000 2.739.147

471 Socijalni nadomestoci 4.600.000 1.880.853 0 020.000 0 0 0 0 0 1.880.853 2.739.1474.620.000

49 OTPLATA NA GLAVNICA 19.100.000 11.234.641 0 0 0 0 0 0 0 0 11.234.64119.100.000 7.865.359

492 Otplata na glavnina kon doma{ni institucii 19.100.000 11.234.641 0 00 0 0 0 0 0 11.234.641 7.865.35919.100.000

60.000.00048 891.269.000 78.351.611 3.481.000 476.606 2.344.000 127.282 25.000.000 0 0KAPITALNI RASHODI 982.094.000 78.955.499 903.138.501

480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 20.450.000 89.0662.165.000950.290 1.480.000454.641 0 00 0 24.095.000 22.601.0031.493.997

481 Grade`ni objekti 280.000.000 0030.270.551 00 0 00 0 280.000.000 249.729.44930.270.551

482 Drugi grade`ni objekti 574.319.000 0045.717.770 00 25.000.000 60.000.0000 0 659.319.000 613.601.23045.717.770

483 Kupuvawe na mebel 1.500.000 38.2161.256.0000 824.00021.965 0 00 0 3.580.000 3.519.81960.181

485 Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva 11.550.000 060.0001.413.000 40.0000 0 00 0 11.650.000 10.237.0001.413.000

486 Kupuvawe na vozila 3.450.000 000 00 0 00 0 3.450.000 3.450.0000

VKUPNI TEKOVNO-OPERATIVNI RASHODI : 606.181.000 168.408.219 51.855.000 13.799.750 346.590.000 160.878.994 3.612.000 1.456.100 0 0

VKUPNI KAPITALNI  RASHODI : 891.269.000 78.351.611 3.481.000 476.606 2.344.000 127.282 25.000.000 0 60.000.000 0

1.008.238.000 344.543.063 663.694.937

982.094.000 78.955.499 903.138.501

OBRAZLO@ENIE :

Lice za kontakt Gradona~alnik



Potstavka                                          Opis na potstavkata

1.251.630.1701.498.390.000 246.759.830 16,468

P  L  A  N REALIZAC. OSTATOK PROC.

Realizacija na rashodi na buxetskata smetka

A00 SOVET NA OP{TINA 36.050.000 19.388.633 53,78316.661.367

2.661.75640 PLATI I NADOMESTOCI 5.800.000 3.138.244 54,108

270.471329.529401 Osnovni plati 600.000 54,922

Personalen danok na dohod od nadomestoci401320 600.000 329.529 54,922270.471

2.391.2852.808.715404 Nadomestoci 5.200.000 54,014

Drugi nadomestoci404150 5.200.000 2.808.715 54,0142.391.285
700.00041 REZERVI I NEDEFINIRANI RASHODI 700.000 0 0,000

100.0000412 Postojana rezerva (nepredvidlivi rashodi) 100.000 0,000

Postojana rezerva (nepredvidlivi rashodi)412110 100.000 0 0,000100.000

600.0000413 Tekovni rezervi (raznovidni rashodi) 600.000 0,000

Tekovni rezervi (raznovidni rashodi)413110 600.000 0 0,000600.000
1.254.25642 STOKI I USLUGI 1.450.000 195.744 13,500

250.0000420 Patni i dnevni rashodi 250.000 0,000

Patuvawe vo zemjata - smestuvawe420130 50.000 0 0,00050.000
Patuvawe vo stranstvo - hranarina (dnevnica)420210 100.000 0 0,000100.000
Patuvawe vo stranstvo - patni rashodi420220 50.000 0 0,00050.000
Patuvawe vo stranstvo - smestuvawe420230 50.000 0 0,00050.000

633.816166.184421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 800.000 20,773

Telefon i telefaks421320 800.000 166.184 20,773633.816

370.44029.560426 Drugi tekovni rashodi 400.000 7,390

Rashodi za reprezentacija426210 300.000 29.560 9,853270.440
Drugi operativni rashodi426990 100.000 0 0,000100.000

4.179.99645 KAMATNI PLA]AWA 9.000.000 4.820.004 53,556

4.179.9964.820.004452 Kamatni pla}awa kon doma{ni kreditori 9.000.000 53,556

Kamata na krediti452410 9.000.000 4.820.004 53,5564.179.996
7.865.35949 OTPLATA NA GLAVNICA 19.100.000 11.234.641 58,820

7.865.35911.234.641492 Otplata na glavnina kon doma{ni institucii 19.100.000 58,820

Otplata na glavnina na dolgoro~ni pozajmuvawa od banki492320 19.100.000 11.234.641 58,8207.865.359

D00 GRADONA^ALNIK 3.440.000 967.197 28,1162.472.803

1.035.10040 PLATI I NADOMESTOCI 1.590.000 554.900 34,899

714.922405.078401 Osnovni plati 1.120.000 36,168

Osnovni plati -funkcioneri401110 1.000.000 369.082 36,908630.918
Personalen danok na dohod od plata401310 120.000 35.996 29,99784.004

320.178149.822402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 470.000 31,877

Osnovni pridonesi za PIO402110 280.000 99.882 35,672180.118
Osnovni pridonesi za zdravstvo402210 150.000 40.506 27,004109.494
Osnoven pridones za profesionalno zaboluvawe402220 10.000 2.776 27,7607.224
Osnovni prodonesi do Agencijata za vrabotuvawe402310 30.000 6.658 22,19323.342

100.00041 REZERVI I NEDEFINIRANI RASHODI 100.000 0 0,000

100.0000413 Tekovni rezervi (raznovidni rashodi) 100.000 0,000

Tekovni rezervi (raznovidni rashodi)413110 100.000 0 0,000100.000
350.00042 STOKI I USLUGI 350.000 0 0,000

250.0000420 Patni i dnevni rashodi 250.000 0,000

Patuvawe vo zemjata - smestuvawe420130 50.000 0 0,00050.000
Patuvawe vo stranstvo - hranarina (dnevnica)420210 50.000 0 0,00050.000
Patuvawe vo stranstvo - patni rashodi420220 50.000 0 0,00050.000
Patuvawe vo stranstvo - smestuvawe420230 50.000 0 0,00050.000
Patuvawe vo stranstvo - sporedni  rashodi420240 50.000 0 0,00050.000

100.0000421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 100.000 0,000

Telefon i telefaks421320 100.000 0 0,000100.000
987.70346 SUBVENCII I TRANSFERI 1.400.000 412.297 29,450

987.703412.297464 Razni transferi 1.400.000 29,450

Transferi pri penzionirawe464940 1.200.000 330.890 27,574869.110
Drugi transferi464990 200.000 81.407 40,703118.593

1



Potstavka                                          Opis na potstavkata

1.251.630.1701.498.390.000 246.759.830 16,468

P  L  A  N REALIZAC. OSTATOK PROC.

Realizacija na rashodi na buxetskata smetka

D10 MESNA SAMOUPRAVA 3.050.000 789.644 25,8902.260.356

1.792.57842 STOKI I USLUGI 2.500.000 707.422 28,297

1.712.828687.172421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 2.400.000 28,632

Elektri~na energija421110 1.100.000 412.519 37,502687.481
Vodovod i kanalizacija421120 300.000 122.554 40,851177.446
Centralno greewe421210 500.000 114.341 22,868385.659
Drva421220 300.000 0 0,000300.000
Telefon i telefaks421320 200.000 37.758 18,879162.242

79.75020.250426 Drugi tekovni rashodi 100.000 20,250

Rashodi za reprezentacija426210 100.000 20.250 20,25079.750
467.77846 SUBVENCII I TRANSFERI 550.000 82.222 14,949

467.77882.222464 Razni transferi 550.000 14,949

Drugi transferi464990 550.000 82.222 14,949467.778
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Potstavka                                          Opis na potstavkata

1.251.630.1701.498.390.000 246.759.830 16,468

P  L  A  N REALIZAC. OSTATOK PROC.

Realizacija na rashodi na buxetskata smetka

E00 OP[TINSKA ADMINISTRACIJA 227.003.000 79.822.079 35,163147.180.921

56.756.87340 PLATI I NADOMESTOCI 91.700.000 34.943.127 38,106

35.720.46524.079.535401 Osnovni plati 59.800.000 40,267

Osnovni plati - dr`avni slu`benici401120 48.000.000 20.902.074 43,54627.097.926
Osnovni plati - drugi vraboteni401130 6.000.000 1.514.864 25,2484.485.136
Personalen danok na dohod od plata401310 5.500.000 1.662.597 30,2293.837.403
Personalen danok na dohod od nadomestoci401320 300.000 0 0,000300.000

18.380.8338.919.167402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 27.300.000 32,671

Osnovni pridonesi za PIO402110 15.500.000 5.946.163 38,3629.553.837
Osnovni pridonesi za zdravstvo402210 7.500.000 2.411.477 32,1535.088.523
Osnoven pridones za profesionalno zaboluvawe402220 1.300.000 165.160 12,7051.134.840
Osnovni prodonesi do Agencijata za vrabotuvawe402310 3.000.000 396.367 13,2122.603.633

2.655.5751.944.425404 Nadomestoci 4.600.000 42,270

Nadomest za godi{en odmor404110 4.500.000 1.944.425 43,2092.555.575
Drugi nadomestoci404150 100.000 0 0,000100.000

70.646.00342 STOKI I USLUGI 107.753.000 37.106.997 34,437

1.335.439162.561420 Patni i dnevni rashodi 1.498.000 10,852

Patuvawe vo zemjata - patni rashodi420120 50.000 0 0,00050.000
Patuvawe vo zemjata - smestuvawe420130 800.000 48.040 6,005751.960
Patuvawe vo zemjata - sporedni rashodi420140 20.000 550 2,75019.450
Patuvawe vo stranstvo - hranarina (dnevnica)420210 150.000 64.475 42,98385.525
Patuvawe vo stranstvo - patni rashodi420220 150.000 49.496 32,997100.504
Patuvawe vo stranstvo - smestuvawe420230 300.000 0 0,000300.000
Patuvawe vo stranstvo - sporedni  rashodi420240 28.000 0 0,00028.000

11.930.3484.874.652421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 16.805.000 29,007

Elektri~na energija421110 2.100.000 850.474 40,4991.249.526
Vodovod i kanalizacija421120 500.000 147.344 29,469352.656
\ubretarina421130 100.000 0 0,000100.000
Drugi komunalni taksi i uslugi421190 50.000 0 0,00050.000
Centralno greewe421210 200.000 0 0,000200.000
Te~ni goriva421240 500.000 0 0,000500.000
Po{ta421310 2.000.000 181.400 9,0701.818.600
Telefon i telefaks421320 4.800.000 2.707.438 56,4052.092.562
Drugi tro{oci za komunikacija421390 100.000 310 0,31099.690
Goriva i masla (motorni vozila)421410 2.200.000 779.785 35,4451.420.215
Registracija na motorni vozila421420 255.000 207.901 81,53047.099
Transport na lu|e421440 4.000.000 0 0,0004.000.000

6.817.0691.322.931423 Materijali i siten inventar 8.140.000 16,252

Kancelariski materijali423110 1.200.000 237.274 19,773962.726
Spisanija, vesnici i drugi izdanija za koristewe od strana na vrabotenite423120 500.000 133.475 26,695366.525
Materijali za AOP423210 1.000.000 289.228 28,923710.772
Uniformi423310 350.000 0 0,000350.000
Prehranbeni produkti i pijalaci423410 600.000 184.666 30,778415.334
Sredstva za odr`uvawe na higiena423710 800.000 184.028 23,003615.972
Materijali za razni popravki423720 1.000.000 0 0,0001.000.000
Siten inventar423810 350.000 0 0,000350.000
Drugi materijali za specijalna namena423910 1.140.000 0 0,0001.140.000
Drugi materijali423990 1.200.000 294.260 24,522905.740

4.730.4083.819.592424 Popravki i tekovno odr`uvawe 8.550.000 44,674

•˜Popravki i servisirawe na lesni vozila (vklu~uva rezervni delovi, gumi)424110 2.000.000 1.218.196 60,910781.804
Odr`uvawe na zgradi424210 3.000.000 1.462.683 48,7561.537.317
Uslugi za obezbeduvawe na objekti424220 2.000.000 999.995 50,0001.000.005
Popravki i odr`uvawe na mebel424410 50.000 0 0,00050.000
Popravki i odr`uvawe na softverska i hardverska oprema424420 500.000 41.386 8,277458.614
Popravki i odr`uvawe na ma{ini424430 500.000 0 0,000500.000
Popravki i odr`uvawe na druga oprema424440 500.000 97.332 19,466402.668

14.569.1426.390.858425 Dogovorni uslugi 20.960.000 30,491

Iznajmuvawe na magacinski prostor425120 2.000.000 27.696 1,3851.972.304
Iznajmuvawe na drug tip na prostor425130 3.000.000 197.542 6,5852.802.458
Iznajmuvawe na druga oprema i oprema za specijalni nameni425190 500.000 159.704 31,941340.296
Bankarska provizija425220 50.000 10.204 20,40839.796
Osiguruvawe na vraboteni (nesre}i, `ivot)425230 360.000 0 0,000360.000
Osiguruvawe na nedvi`nosti i prava425250 2.000.000 0 0,0002.000.000
Osiguruvawe na motorni vozila425260 600.000 20.997 3,499579.003
Pravni uslugi425310 600.000 90.350 15,058509.650
Sudski ve{ta~ewa425320 300.000 0 0,000300.000
Pla}awe na sudski taksi425360 2.000.000 85.930 4,2971.914.070
Drugi zdravsteveni uslugi425490 500.000 0 0,000500.000
Preveduva~i425910 50.000 0 0,00050.000
Uslugi za kopirawe, pe~atewe i izdavawe425920 5.000.000 5.069.774 101,395-69.774
Konsultantski uslugi425970 1.000.000 0 0,0001.000.000
Drugi dogovorni uslugi425990 3.000.000 728.661 24,2892.271.339
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Potstavka                                          Opis na potstavkata

1.251.630.1701.498.390.000 246.759.830 16,468

P  L  A  N REALIZAC. OSTATOK PROC.

Realizacija na rashodi na buxetskata smetka

8.723.5375.076.463426 Drugi tekovni rashodi 13.800.000 36,786

^lenarini vo me|unarodni organizacii426110 100.000 34.275 34,27565.725
^lenarini vo doma{ni organizacii426120 1.000.000 0 0,0001.000.000
Rashodi za reprezentacija426210 1.000.000 227.738 22,774772.262
Seminari i konferencii426310 700.000 255.511 36,502444.489
Objavuvawe na oglasi426410 3.000.000 826.598 27,5532.173.402
Drugi operativni rashodi426990 8.000.000 3.732.341 46,6544.267.659

22.540.06015.459.940427 Privremeni vrabotuvawa 38.000.000 40,684

Privremeni vrabotuvawa427110 38.000.000 15.459.940 40,68422.540.060
17.058.89846 SUBVENCII I TRANSFERI 22.950.000 5.891.102 25,669

1.301.2751.048.725463 Transferi do nevladini organizacii 2.350.000 44,627

Transferi do zdru`enija na gra|ani i fondacii463110 1.000.000 0 0,0001.000.000
Transferi do humanitarni organizacii463160 300.000 0 0,000300.000
Transferi do politi~ki partii463170 1.050.000 1.048.725 99,8791.275

15.757.6234.842.377464 Razni transferi 20.600.000 23,507

Stipendii za poddr{ka na mladi talenti464120 700.000 396.636 56,662303.364
Pla}awe po sudski re{enija464910 8.500.000 1.479.639 17,4087.020.361
Transferi pri penzionirawe464940 500.000 95.088 19,018404.912
Drugi transferi464990 10.900.000 2.871.014 26,3408.028.986

2.719.14747 SOCIJALNI BENEFICII 4.600.000 1.880.853 40,888

2.719.1471.880.853471 Socijalni nadomestoci 4.600.000 40,888

Pomo{ za novoroden~iwa471230 600.000 169.316 28,219430.684
Druga socijalna pomo{471990 4.000.000 1.711.537 42,7882.288.463

EA0 KAPITALNI TRO[OCI NA OP[TINA 13.650.000 950.290 6,96212.699.710

12.699.71048 KAPITALNI RASHODI 13.650.000 950.290 6,962

8.399.710950.290480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 9.350.000 10,164

Kupuvawe na informati~ka i video oprema480140 3.000.000 691.115 23,0372.308.885
Kupuvawe na oprema za greewe i klimatizacija480160 350.000 0 0,000350.000
Kupuvawe na druga oprema480190 6.000.000 259.175 4,3205.740.825

350.0000483 Kupuvawe na mebel 350.000 0,000

Kupuvawe na kancelariski mebel483110 350.000 0 0,000350.000

1.000.0000485 Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva 1.000.000 0,000

Kompjuterstki softver485230 1.000.000 0 0,0001.000.000

2.950.0000486 Kupuvawe na vozila 2.950.000 0,000

Kupuvawe na kamioni486120 2.600.000 0 0,0002.600.000
Kupuvawe na drugi motorni vozila486190 350.000 0 0,000350.000

F10 URBANISTI^KO PLANIRAWE 12.000.000 126.855 1,05711.873.145

11.873.14542 STOKI I USLUGI 12.000.000 126.855 1,057

11.873.145126.855425 Dogovorni uslugi 12.000.000 1,057

Izrabotka na prostorni i urbanisti~ki planovi425640 12.000.000 126.855 1,05711.873.145

F20 UREDUVAWE NA GRADE@NO ZEMJI[TE 288.000.000 30.296.562 10,520257.703.438

4.977.48442 STOKI I USLUGI 5.000.000 22.516 0,450

4.977.48422.516425 Dogovorni uslugi 5.000.000 0,450

Izrabotka na prostorni i urbanisti~ki planovi425640 0 22.516 0,000-22.516
Ru{ewe na objekti425940 5.000.000 0 0,0005.000.000

252.725.95448 KAPITALNI RASHODI 283.000.000 30.274.046 10,698

249.729.44930.270.551481 Grade`ni objekti 280.000.000 10,811

Rekonstrukcija na stanbeni objekti481130 175.000.000 22.473.131 12,842152.526.869
Nabavka ili nova izgradba na delovni objekti481220 98.000.000 7.497.420 7,65090.502.580
Rekonstrukcija na delovni objekti481230 7.000.000 300.000 4,2866.700.000

2.996.5053.495482 Drugi grade`ni objekti 3.000.000 0,117

Podgotvuvawe proekti vklu~uvaj}i dizajn na drugi objekti482910 1.000.000 0 0,0001.000.000
Nadzor nad izgradbata482940 2.000.000 3.495 0,1751.996.505

FA0 UREDUVAWE NA GRADE@NO ZEMJI[TE (KAPITALNI TRO[OCI) 64.000.000 4.256.142 6,65059.743.858

59.743.85848 KAPITALNI RASHODI 64.000.000 4.256.142 6,650

50.656.8582.843.142482 Drugi grade`ni objekti 53.500.000 5,314

Podgotvuvawe proekti vklu~uvaj}i dizajn na drugi objekti482910 13.000.000 325.930 2,50712.674.070
Izgradba na drugi objekti482920 40.000.000 2.499.514 6,24937.500.486
Nadzor nad izgradbata482940 500.000 17.698 3,540482.302

9.087.0001.413.000485 Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva 10.500.000 13,457

Nadomest za odzemen imot485420 10.000.000 1.413.000 14,1308.587.000
Osnovni geolo{ki istra`uvawa485440 500.000 0 0,000500.000
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1.251.630.1701.498.390.000 246.759.830 16,468

P  L  A  N REALIZAC. OSTATOK PROC.

Realizacija na rashodi na buxetskata smetka

G10 PODDR[KA NA LOKALNIOT EKONOMSKI RAZVOJ 1.450.000 47.067 3,2461.402.933

1.102.93342 STOKI I USLUGI 1.150.000 47.067 4,093

100.0000420 Patni i dnevni rashodi 100.000 0,000

Patuvawe vo zemjata - smestuvawe420130 50.000 0 0,00050.000
Patuvawe vo stranstvo - smestuvawe420230 50.000 0 0,00050.000

200.0000423 Materijali i siten inventar 200.000 0,000

Drugi materijali423990 200.000 0 0,000200.000

460.53339.467425 Dogovorni uslugi 500.000 7,893

Iznajmuvawe na drug tip na prostor425130 200.000 0 0,000200.000
Drugi dogovorni uslugi425990 300.000 39.467 13,156260.533

342.4007.600426 Drugi tekovni rashodi 350.000 2,171

Rashodi za reprezentacija426210 50.000 7.600 15,20042.400
Drugi operativni rashodi426990 300.000 0 0,000300.000

300.00046 SUBVENCII I TRANSFERI 300.000 0 0,000

300.0000464 Razni transferi 300.000 0,000

Drugi transferi464990 300.000 0 0,000300.000

GA0 IZGRADBA NA KOMERCIJALNI OBJEKTI 400.000 0 0,000400.000

400.00042 STOKI I USLUGI 400.000 0 0,000

400.0000424 Popravki i tekovno odr`uvawe 400.000 0,000

Odr`uvawe na mostovi424310 400.000 0 0,000400.000

GD0 PROEKTI ZA ENERGETSKA EFIKASNOST 4.000.000 0 0,0004.000.000

4.000.00046 SUBVENCII I TRANSFERI 4.000.000 0 0,000

4.000.0000464 Razni transferi 4.000.000 0,000

Drugi transferi464990 4.000.000 0 0,0004.000.000

J00 ODR@UVAWE NA URBANA OPREMA 13.000.000 0 0,00013.000.000

13.000.00042 STOKI I USLUGI 13.000.000 0 0,000

13.000.0000424 Popravki i tekovno odr`uvawe 13.000.000 0,000

Odr`uvawe na drugi gradbi424390 13.000.000 0 0,00013.000.000

J30 JAVNO OSVETLUVAWE 63.000.000 14.836.496 23,55048.163.504

48.163.50442 STOKI I USLUGI 63.000.000 14.836.496 23,550

9.234.1458.765.855421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 18.000.000 48,699

Elektri~na energija421110 18.000.000 8.765.855 48,6999.234.145

38.929.3596.070.641424 Popravki i tekovno odr`uvawe 45.000.000 13,490

Odr`uvawe na drugi gradbi424390 45.000.000 6.070.641 13,49038.929.359

J40 JAVNA ^ISTOTA 33.600.000 14.425.881 42,93419.174.119

19.174.11942 STOKI I USLUGI 33.600.000 14.425.881 42,934

3.705.9472.294.053421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 6.000.000 38,234

Drugi komunalni taksi i uslugi421190 5.000.000 2.286.613 45,7322.713.387
Goriva i masla (motorni vozila)421410 1.000.000 7.440 0,744992.560

1.108.855191.145423 Materijali i siten inventar 1.300.000 14,703

Drugi materijali423990 1.300.000 191.145 14,7031.108.855

300.0000426 Drugi tekovni rashodi 300.000 0,000

Drugi operativni rashodi426990 300.000 0 0,000300.000

14.059.31711.940.683427 Privremeni vrabotuvawa 26.000.000 45,926

Privremeni vrabotuvawa427110 26.000.000 11.940.683 45,92614.059.317

J60 ODR@UVAWE I ZA[TITA NA LOKALNI PATI[TA, ULICI I REGULIRAWE NA RE@IM NA SOOBRAKAJOT28.619.000 10.850.533 37,91417.768.467

17.768.46742 STOKI I USLUGI 28.619.000 10.850.533 37,914

17.768.46710.850.533424 Popravki i tekovno odr`uvawe 28.619.000 37,914

Odr`uvawe na avtopati, ulici i pati{ta424320 16.619.000 8.305.305 49,9758.313.695
Odr`uvawe na drugi gradbi424390 12.000.000 2.545.228 21,2109.454.772

J70 ODR@UVAWE I KORISTEWE NA PARKOVI I ZELENILO 30.000.000 5.549.621 18,49924.450.379

24.450.37942 STOKI I USLUGI 30.000.000 5.549.621 18,499

24.450.3795.549.621424 Popravki i tekovno odr`uvawe 30.000.000 18,499

Odr`uvawe na drugi zeleni povr{ini424590 30.000.000 5.549.621 18,49924.450.379

J80 DRUGI KOMUNALNI USLUGI 4.000.000 100.000 2,5003.900.000

3.900.00042 STOKI I USLUGI 4.000.000 100.000 2,500

2.900.000100.000424 Popravki i tekovno odr`uvawe 3.000.000 3,333

Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija424230 3.000.000 100.000 3,3332.900.000

1.000.0000426 Drugi tekovni rashodi 1.000.000 0,000

Drugi operativni rashodi426990 1.000.000 0 0,0001.000.000
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Potstavka                                          Opis na potstavkata

1.251.630.1701.498.390.000 246.759.830 16,468

P  L  A  N REALIZAC. OSTATOK PROC.

Realizacija na rashodi na buxetskata smetka

J90 ODR@UVAWE NA PROSTORI ZA PARKIRAWE 1.000.000 0 0,0001.000.000

1.000.00042 STOKI I USLUGI 1.000.000 0 0,000

1.000.0000424 Popravki i tekovno odr`uvawe 1.000.000 0,000

Odr`uvawe na drugi gradbi424390 1.000.000 0 0,0001.000.000

JA0 IZGRADBA NA JAVNO OSVETLUVAWE 53.000.000 3.303.007 6,23249.696.993

49.696.99348 KAPITALNI RASHODI 53.000.000 3.303.007 6,232

49.696.9933.303.007482 Drugi grade`ni objekti 53.000.000 6,232

Podgotvuvawe proekti vklu~uvaj}i dizajn na drugi objekti482910 1.000.000 0 0,0001.000.000
Izgradba na drugi objekti482920 50.000.000 3.245.384 6,49146.754.616
Nadzor nad izgradbata482940 2.000.000 57.623 2,8811.942.377

JD0 IZGRADBA I REKONSTRUKCIJA NA LOKALNI PATI[TA I ULICI 255.119.000 26.538.564 10,402228.580.436

7.026.86146 SUBVENCII I TRANSFERI 12.000.000 4.973.139 41,443

7.026.8614.973.139464 Razni transferi 12.000.000 41,443

Pla}awe po sudski re{enija464910 12.000.000 4.973.139 41,4437.026.861
221.553.57548 KAPITALNI RASHODI 243.119.000 21.565.425 8,870

221.553.57521.565.425482 Drugi grade`ni objekti 243.119.000 8,870

Izgradba na ulici, pati{ta i avtopati482120 2.619.000 0 0,0002.619.000
Rekonstrukcija na ulici, pati{ta i avtopati482130 238.000.000 21.559.797 9,059216.440.203
Nadzor nad izgradbata482940 2.500.000 5.628 0,2252.494.372

JDA IGRADBA NA MAGISTRALEN PAT DO S.BARDOVCI 4.000.000 0 0,0004.000.000

4.000.00048 KAPITALNI RASHODI 4.000.000 0 0,000

4.000.0000482 Drugi grade`ni objekti 4.000.000 0,000

Izgradba na drugi objekti482920 4.000.000 0 0,0004.000.000

JE0 IZGRADBA NA PROSTOR ZA PARKIRAWE 70.900.000 9.769.298 13,77961.130.702

61.130.70248 KAPITALNI RASHODI 70.900.000 9.769.298 13,779

61.130.7029.769.298482 Drugi grade`ni objekti 70.900.000 13,779

Izgradba na drugi objekti482920 70.000.000 9.769.298 13,95660.230.702
Nadzor nad izgradbata482940 900.000 0 0,000900.000

JI0 IZGRADBA NA SISTEMI ZA ODVEDUVAWE I PRE^ISTUVAWE NA OTPADNI VODI2.000.000 0 0,0002.000.000

2.000.00048 KAPITALNI RASHODI 2.000.000 0 0,000

2.000.0000482 Drugi grade`ni objekti 2.000.000 0,000

Rekonstrukcija na drugi objekti482930 2.000.000 0 0,0002.000.000

JM0 PARKOVI I ZELENILO (KAPITALNI RASHODI) 15.000.000 3.310.000 22,06711.690.000

11.690.00048 KAPITALNI RASHODI 15.000.000 3.310.000 22,067

11.690.0003.310.000482 Drugi grade`ni objekti 15.000.000 22,067

Izgradba na drugi objekti482920 15.000.000 3.310.000 22,06711.690.000

JN0 URBANA OPREMA (KAPITALNI RASHODI) 34.000.000 360.026 1,05933.639.974

33.639.97448 KAPITALNI RASHODI 34.000.000 360.026 1,059

33.639.974360.026482 Drugi grade`ni objekti 34.000.000 1,059

Izgradba na drugi objekti482920 34.000.000 360.026 1,05933.639.974

K40 KULTURNI MANIFESTACII I TVORE[TVO 18.600.000 173.333 0,93218.426.667

3.600.00042 STOKI I USLUGI 3.600.000 0 0,000

400.0000420 Patni i dnevni rashodi 400.000 0,000

Patuvawe vo zemjata - patni rashodi420120 200.000 0 0,000200.000
Patuvawe vo zemjata - smestuvawe420130 200.000 0 0,000200.000

300.0000423 Materijali i siten inventar 300.000 0,000

Drugi materijali423990 300.000 0 0,000300.000

900.0000425 Dogovorni uslugi 900.000 0,000

Iznajmuvawe na drug tip na prostor425130 300.000 0 0,000300.000
Uslugi za kopirawe, pe~atewe i izdavawe425920 100.000 0 0,000100.000
Drugi dogovorni uslugi425990 500.000 0 0,000500.000

2.000.0000426 Drugi tekovni rashodi 2.000.000 0,000

Rashodi za reprezentacija426210 1.000.000 0 0,0001.000.000
Drugi operativni rashodi426990 1.000.000 0 0,0001.000.000

14.826.66746 SUBVENCII I TRANSFERI 15.000.000 173.333 1,156

14.826.667173.333464 Razni transferi 15.000.000 1,156

Drugi transferi464990 15.000.000 173.333 1,15614.826.667
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Potstavka                                          Opis na potstavkata

1.251.630.1701.498.390.000 246.759.830 16,468

P  L  A  N REALIZAC. OSTATOK PROC.

Realizacija na rashodi na buxetskata smetka

L00 SPORT I REKREACIJA 29.000.000 4.474.650 15,43024.525.350

5.347.57642 STOKI I USLUGI 6.500.000 1.152.424 17,730

1.400.0000420 Patni i dnevni rashodi 1.400.000 0,000

Patuvawe vo zemjata - patni rashodi420120 50.000 0 0,00050.000
Patuvawe vo zemjata - smestuvawe420130 50.000 0 0,00050.000
Patuvawe vo stranstvo - patni rashodi420220 100.000 0 0,000100.000
Patuvawe vo stranstvo - smestuvawe420230 1.200.000 0 0,0001.200.000

700.0000421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 700.000 0,000

Transport na lu|e421440 700.000 0 0,000700.000

1.878.756121.244423 Materijali i siten inventar 2.000.000 6,062

Drugi materijali423990 2.000.000 121.244 6,0621.878.756

313.782986.218425 Dogovorni uslugi 1.300.000 75,863

Iznajmuvawe na drug tip na prostor425130 50.000 96.000 192,000-46.000
Drugi zdravsteveni uslugi425490 50.000 0 0,00050.000
Drugi dogovorni uslugi425990 1.200.000 890.218 74,185309.782

1.055.03844.962426 Drugi tekovni rashodi 1.100.000 4,087

Rashodi za reprezentacija426210 500.000 44.962 8,992455.038
Drugi operativni rashodi426990 600.000 0 0,000600.000

19.177.77446 SUBVENCII I TRANSFERI 22.500.000 3.322.226 14,765

13.676.6121.823.388463 Transferi do nevladini organizacii 15.500.000 11,764

Transferi do zdru`enija na gra|ani i fondacii463110 500.000 543.388 108,678-43.388
Transferi do sportski klubovi463120 15.000.000 1.280.000 8,53313.720.000

5.501.1621.498.838464 Razni transferi 7.000.000 21,412

Drugi transferi464990 7.000.000 1.498.838 21,4125.501.162

LA0 SPORT I REKREACIJA (KAPITALNI TRO[OCI) 20.000.000 1.845.954 9,23018.154.046

2.000.00042 STOKI I USLUGI 2.000.000 0 0,000

2.000.0000424 Popravki i tekovno odr`uvawe 2.000.000 0,000

Odr`uvawe na drugi gradbi424390 2.000.000 0 0,0002.000.000
16.154.04648 KAPITALNI RASHODI 18.000.000 1.845.954 10,255

16.154.0461.845.954482 Drugi grade`ni objekti 18.000.000 10,255

Izgradba na drugi objekti482920 8.000.000 1.845.954 23,0746.154.046
Rekonstrukcija na drugi objekti482930 10.000.000 0 0,00010.000.000
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Potstavka                                          Opis na potstavkata

1.251.630.1701.498.390.000 246.759.830 16,468

P  L  A  N REALIZAC. OSTATOK PROC.

Realizacija na rashodi na buxetskata smetka

N10 OSNOVNO OBRAZOVANIE 73.109.000 11.464.796 15,68261.644.204

685.93840 PLATI I NADOMESTOCI 909.000 223.062 24,539

493.896166.104401 Osnovni plati 660.000 25,167

Osnovni plati - drugi vraboteni401130 600.000 155.218 25,870444.782
Personalen danok na dohod od plata401310 60.000 10.886 18,14349.114

192.04256.958402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 249.000 22,875

Osnovni pridonesi za PIO402110 150.000 37.968 25,312112.032
Osnovni pridonesi za zdravstvo402210 80.000 15.402 19,25364.598
Osnoven pridones za profesionalno zaboluvawe402220 6.000 1.056 17,6004.944
Osnovni prodonesi do Agencijata za vrabotuvawe402310 13.000 2.532 19,47710.468

54.459.03742 STOKI I USLUGI 64.900.000 10.440.963 16,088

3.500.0000420 Patni i dnevni rashodi 3.500.000 0,000

Patuvawe vo zemjata - smestuvawe420130 3.500.000 0 0,0003.500.000

20.252.2781.747.722421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 22.000.000 7,944

Elektri~na energija421110 2.000.000 644.663 32,2331.355.337
Vodovod i kanalizacija421120 500.000 300.000 60,000200.000
\ubretarina421130 500.000 0 0,000500.000
Centralno greewe421210 12.000.000 0 0,00012.000.000
Te~ni goriva421240 1.000.000 0 0,0001.000.000
Transport na lu|e421440 6.000.000 803.059 13,3845.196.941

15.055.8175.044.183423 Materijali i siten inventar 20.100.000 25,095

Kancelariski materijali423110 0 4.710 0,000-4.710
Spisanija, vesnici i drugi izdanija za koristewe od strana na vrabotenite423120 0 2.006 0,000-2.006
Prehranbeni produkti i pijalaci423410 20.000.000 5.008.897 25,04414.991.103
Sredstva za odr`uvawe na higiena423710 100.000 13.514 13,51486.486
Siten inventar423810 0 15.056 0,000-15.056

13.534.2043.565.796424 Popravki i tekovno odr`uvawe 17.100.000 20,853

Odr`uvawe na zgradi424210 17.000.000 3.525.884 20,74013.474.116
Popravki i odr`uvawe na softverska i hardverska oprema424420 0 39.912 0,000-39.912
Popravki i odr`uvawe na druga oprema424440 100.000 0 0,000100.000

1.439.21460.786425 Dogovorni uslugi 1.500.000 4,052

Pravni uslugi425310 0 58.050 0,000-58.050
Drugi obrazovni uslugi425790 1.500.000 0 0,0001.500.000
Drugi dogovorni uslugi425990 0 2.736 0,000-2.736

677.52422.476426 Drugi tekovni rashodi 700.000 3,211

Rashodi za reprezentacija426210 200.000 0 0,000200.000
Objavuvawe na oglasi426410 0 21.826 0,000-21.826
Drugi operativni rashodi426990 500.000 650 0,130499.350

5.199.22946 SUBVENCII I TRANSFERI 6.000.000 800.771 13,346

5.199.229800.771464 Razni transferi 6.000.000 13,346

Drugi transferi464990 6.000.000 800.771 13,3465.199.229
1.300.00048 KAPITALNI RASHODI 1.300.000 0 0,000

100.0000480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 100.000 0,000

Kupuvawe na informati~ka i video oprema480140 100.000 0 0,000100.000

1.150.0000483 Kupuvawe na mebel 1.150.000 0,000

Kupuvawe na u~ili{en mebel483120 1.150.000 0 0,0001.150.000

50.0000485 Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva 50.000 0,000

Knigi za biblioteki i u~ebnici485710 50.000 0 0,00050.000

NA0 OBRAZOVANIE (KAPITALNI RASHODI) 54.000.000 1.957.423 3,62552.042.577

52.042.57748 KAPITALNI RASHODI 54.000.000 1.957.423 3,625

11.000.0000480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 11.000.000 0,000

Kupuvawe na oprema za greewe i klimatizacija480160 11.000.000 0 0,00011.000.000

41.042.5771.957.423482 Drugi grade`ni objekti 43.000.000 4,552

Podgotvuvawe proekti vklu~uvaj}i dizajn na drugi objekti482910 2.000.000 1.272.655 63,633727.345
Rekonstrukcija na drugi objekti482930 40.000.000 684.768 1,71239.315.232
Nadzor nad izgradbata482940 1.000.000 0 0,0001.000.000

R10 ZA[TITA NA @IVOTNA SREDINA I PRIRODA 3.000.000 299.593 9,9862.700.407

2.700.40746 SUBVENCII I TRANSFERI 3.000.000 299.593 9,986

2.700.407299.593464 Razni transferi 3.000.000 9,986

Drugi transferi464990 3.000.000 299.593 9,9862.700.407
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Potstavka                                          Opis na potstavkata

1.251.630.1701.498.390.000 246.759.830 16,468

P  L  A  N REALIZAC. OSTATOK PROC.

Realizacija na rashodi na buxetskata smetka

V10 DETSKI GRADINKI 5.600.000 96.186 1,7185.503.814

5.003.81442 STOKI I USLUGI 5.100.000 96.186 1,886

2.203.81496.186421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 2.300.000 4,182

Centralno greewe421210 2.000.000 0 0,0002.000.000
Transport na lu|e421440 300.000 96.186 32,062203.814

500.0000423 Materijali i siten inventar 500.000 0,000

Drugi materijali423990 500.000 0 0,000500.000

1.000.0000424 Popravki i tekovno odr`uvawe 1.000.000 0,000

Odr`uvawe na zgradi424210 1.000.000 0 0,0001.000.000

1.000.0000425 Dogovorni uslugi 1.000.000 0,000

Drugi dogovorni uslugi425990 1.000.000 0 0,0001.000.000

300.0000426 Drugi tekovni rashodi 300.000 0,000

Drugi operativni rashodi426990 300.000 0 0,000300.000
500.00048 KAPITALNI RASHODI 500.000 0 0,000

500.0000486 Kupuvawe na vozila 500.000 0,000

Kupuvawe na motorni vozila486110 500.000 0 0,000500.000

VA0 SOCIJALNA ZA[TITA I ZA[TITA NA DECA (KAPITALNI RASHODI) 34.800.000 760.000 2,18434.040.000

34.040.00048 KAPITALNI RASHODI 34.800.000 760.000 2,184

34.040.000760.000482 Drugi grade`ni objekti 34.800.000 2,184

Podgotvuvawe proekti vklu~uvaj}i dizajn na drugi objekti482910 500.000 0 0,000500.000
Izgradba na drugi objekti482920 17.000.000 0 0,00017.000.000
Rekonstrukcija na drugi objekti482930 17.000.000 760.000 4,47116.240.000
Nadzor nad izgradbata482940 300.000 0 0,000300.000
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Potstavka                                          Opis na potstavkata

41.059.64455.336.000 14.276.356 25,799

P  L  A  N REALIZAC. OSTATOK PROC.

Realizacija na rashodi na samofinansira~ka smetka

N10 OSNOVNO OBRAZOVANIE 12.313.000 2.508.744 20,3759.804.256

8.153.32242 STOKI I USLUGI 10.388.000 2.234.678 21,512

494.44050.560420 Patni i dnevni rashodi 545.000 9,277

Patuvawe vo zemjata - hranarina (dnevnica)420110 0 9.500 0,000-9.500
Patuvawe vo zemjata - patni rashodi420120 295.000 33.700 11,424261.300
Patuvawe vo zemjata - smestuvawe420130 190.000 7.360 3,874182.640
Patuvawe vo zemjata - sporedni rashodi420140 60.000 0 0,00060.000

1.349.894379.106421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 1.729.000 21,926

Elektri~na energija421110 450.000 40.000 8,889410.000
Vodovod i kanalizacija421120 210.000 22.309 10,623187.691
\ubretarina421130 65.000 0 0,00065.000
Centralno greewe421210 475.000 195.427 41,143279.573
Po{ta421310 85.000 39.000 45,88246.000
Telefon i telefaks421320 280.000 70.567 25,203209.433
Goriva i masla (motorni vozila)421410 5.000 0 0,0005.000
Transport na lu|e421440 159.000 11.803 7,423147.197

2.481.852497.148423 Materijali i siten inventar 2.979.000 16,688

Kancelariski materijali423110 320.000 79.168 24,740240.832
Spisanija, vesnici i drugi izdanija za koristewe od strana na vrabotenite423120 195.000 45.614 23,392149.386
Drugi administrativni materijali423190 50.000 2.945 5,89047.055
Materijali za AOP423210 215.000 15.852 7,373199.148
Uniformi423310 110.000 11.500 10,45598.500
Obuvki423320 86.000 11.120 12,93074.880
Prehranbeni produkti i pijalaci423410 95.000 24.300 25,57970.700
Nastavno-obrazovni pomagala423610 263.000 21.009 7,988241.991
U~ili{ni materijali423620 245.000 23.846 9,733221.154
Sredstva za odr`uvawe na higiena423710 585.000 123.551 21,120461.449
Materijali za razni popravki423720 260.000 59.036 22,706200.964
Siten inventar423810 240.000 62.647 26,103177.353
Rezervni delovi423830 45.000 0 0,00045.000
Drugi materijali za specijalna namena423910 110.000 0 0,000110.000
Drugi materijali423990 160.000 16.560 10,350143.440

1.298.004396.996424 Popravki i tekovno odr`uvawe 1.695.000 23,422

Odr`uvawe na zgradi424210 320.000 73.036 22,824246.964
Uslugi za obezbeduvawe na objekti424220 205.000 48.380 23,600156.620
Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija424230 90.000 0 0,00090.000
Popravki i odr`uvawe na mebel424410 20.000 0 0,00020.000
Popravki i odr`uvawe na softverska i hardverska oprema424420 752.000 251.281 33,415500.719
Popravki i odr`uvawe na ma{ini424430 210.000 12.119 5,771197.881
Popravki i odr`uvawe na druga oprema424440 96.000 10.720 11,16785.280
Odr`uvawe na drugi zeleni povr{ini424590 2.000 1.460 73,000540

1.323.959428.041425 Dogovorni uslugi 1.752.000 24,432

Iznajmuvawe na kancelariska oprema425140 5.000 4.720 94,400280
Iznajmuvawe na motorni vozila425150 25.000 23.960 95,8401.040
Bankarska provizija425220 23.000 0 0,00023.000
Osiguruvawe na nedvi`nosti i prava425250 25.000 0 0,00025.000
Drugi finansiski uslugi425290 35.000 23.100 66,00011.900
Pravni uslugi425310 170.000 25.772 15,160144.228
Pla}awe na sudski taksi425360 25.000 7.100 28,40017.900
Primarna zdravstvena za{tita425420 115.000 27.600 24,00087.400
Drugi zdravsteveni uslugi425490 405.000 52.200 12,889352.800
Prevozni uslugi vo obrazovanieto425760 290.000 118.100 40,724171.900
Drugi obrazovni uslugi425790 184.000 7.000 3,804177.000
Uslugi za kopirawe, pe~atewe i izdavawe425920 140.000 41.460 29,61498.540
Konsultantski uslugi425970 85.000 0 0,00085.000
Drugi dogovorni uslugi425990 225.000 97.029 43,124127.971

1.205.173482.827426 Drugi tekovni rashodi 1.688.000 28,603

^lenarini vo me|unarodni organizacii426110 5.000 0 0,0005.000
^lenarini vo doma{ni organizacii426120 30.000 2.600 8,66727.400
Rashodi za reprezentacija426210 595.000 191.742 32,226403.258
Seminari i konferencii426310 334.000 143.379 42,928190.621
Objavuvawe na oglasi426410 469.000 74.481 15,881394.519
Drugi operativni rashodi426990 255.000 70.625 27,696184.375

140.07046 SUBVENCII I TRANSFERI 280.000 139.930 49,975

140.070139.930464 Razni transferi 280.000 49,975

Pla}awe po sudski re{enija464910 280.000 139.930 49,975140.070
1.510.86448 KAPITALNI RASHODI 1.645.000 134.136 8,154

802.829112.171480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 915.000 12,259

Kupuvawe na kancelariska oprema480110 185.000 10.306 5,571174.694
Kupuvawe na informati~ka i video oprema480140 355.000 35.990 10,138319.010
Kupuvawe na kujnska oprema480150 65.000 0 0,00065.000
Kupuvawe na oprema za greewe i klimatizacija480160 165.000 0 0,000165.000
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Potstavka                                          Opis na potstavkata

41.059.64455.336.000 14.276.356 25,799

P  L  A  N REALIZAC. OSTATOK PROC.

Realizacija na rashodi na samofinansira~ka smetka

Kupuvawe na druga oprema480190 145.000 65.875 45,43179.125

648.03521.965483 Kupuvawe na mebel 670.000 3,278

Kupuvawe na kancelariski mebel483110 250.000 0 0,000250.000
Kupuvawe na u~ili{en mebel483120 310.000 0 0,000310.000
Kupuvawe na drug mebel483190 110.000 21.965 19,96888.035

60.0000485 Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva 60.000 0,000

Knigi za biblioteki i u~ebnici485710 60.000 0 0,00060.000
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Potstavka                                          Opis na potstavkata

41.059.64455.336.000 14.276.356 25,799

P  L  A  N REALIZAC. OSTATOK PROC.

Realizacija na rashodi na samofinansira~ka smetka

V10 DETSKI GRADINKI 43.023.000 11.767.612 27,35231.255.388

29.741.85842 STOKI I USLUGI 41.167.000 11.425.142 27,753

336.31073.690420 Patni i dnevni rashodi 410.000 17,973

Patuvawe vo zemjata - hranarina (dnevnica)420110 40.000 0 0,00040.000
Patuvawe vo zemjata - patni rashodi420120 140.000 0 0,000140.000
Patuvawe vo zemjata - smestuvawe420130 110.000 37.290 33,90072.710
Patuvawe vo stranstvo - hranarina (dnevnica)420210 40.000 0 0,00040.000
Patuvawe vo stranstvo - patni rashodi420220 40.000 14.000 35,00026.000
Patuvawe vo stranstvo - smestuvawe420230 40.000 22.400 56,00017.600

2.910.2881.075.712421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 3.986.000 26,987

Elektri~na energija421110 1.320.000 341.476 25,869978.524
Vodovod i kanalizacija421120 690.000 100.477 14,562589.523
\ubretarina421130 444.000 152.805 34,416291.195
Drugi komunalni taksi i uslugi421190 20.000 0 0,00020.000
Centralno greewe421210 200.000 143.722 71,86156.278
Te~ni goriva421240 200.000 0 0,000200.000
Po{ta421310 15.000 0 0,00015.000
Telefon i telefaks421320 510.000 124.242 24,361385.758
Drugi tro{oci za komunikacija421390 22.000 0 0,00022.000
Goriva i masla (motorni vozila)421410 380.000 169.615 44,636210.385
Registracija na motorni vozila421420 105.000 0 0,000105.000
Transport na lu|e421440 80.000 43.375 54,21936.625

20.654.0669.095.934423 Materijali i siten inventar 29.750.000 30,575

Kancelariski materijali423110 600.000 45.280 7,547554.720
Spisanija, vesnici i drugi izdanija za koristewe od strana na vrabotenite423120 310.000 126.457 40,793183.543
Uniformi423310 135.000 0 0,000135.000
Obuvki423320 335.000 0 0,000335.000
Postelnina423330 150.000 167.891 111,927-17.891
Prehranbeni produkti i pijalaci423410 24.290.000 7.449.606 30,66916.840.394
Lekovi423510 20.000 0 0,00020.000
Stomatolo{ki materijali423530 10.000 6.987 69,8703.013
Drugi medicinski materijali423590 10.000 0 0,00010.000
Nastavno-obrazovni pomagala423610 155.000 14.277 9,211140.723
U~ili{ni materijali423620 20.000 0 0,00020.000
Sredstva za odr`uvawe na higiena423710 1.300.000 381.918 29,378918.082
Materijali za razni popravki423720 800.000 427.190 53,399372.810
Siten inventar423810 485.000 162.469 33,499322.531
Rezervni delovi423830 200.000 24.260 12,130175.740
Drugi materijali za specijalna namena423910 100.000 0 0,000100.000
Drugi materijali423990 830.000 289.599 34,891540.401

4.196.330749.670424 Popravki i tekovno odr`uvawe 4.946.000 15,157

•˜Popravki i servisirawe na lesni vozila (vklu~uva rezervni delovi, gumi)424110 252.000 47.470 18,837204.530
Odr`uvawe na zgradi424210 2.630.000 278.408 10,5862.351.592
Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija424230 136.000 0 0,000136.000
Popravki i odr`uvawe na mebel424410 270.000 18.648 6,907251.352
Popravki i odr`uvawe na softverska i hardverska oprema424420 285.000 107.516 37,725177.484
Popravki i odr`uvawe na ma{ini424430 260.000 4.779 1,838255.221
Popravki i odr`uvawe na druga oprema424440 923.000 279.639 30,297643.361
Odr`uvawe na zeleni povr{ini okolu zgradi424510 150.000 13.210 8,807136.790
Odr`uvawe na drugi zeleni povr{ini424590 40.000 0 0,00040.000

864.019174.981425 Dogovorni uslugi 1.039.000 16,841

Osiguruvawe na motorni vozila425260 100.000 0 0,000100.000
Drugi finansiski uslugi425290 30.000 6.300 21,00023.700
Pravni uslugi425310 2.000 2.000 100,0000
Pla}awe na sudski taksi425360 10.000 0 0,00010.000
Primarna zdravstvena za{tita425420 345.000 5.850 1,696339.150
Uslugi za razvoj na nastavniot plan i programa425720 36.000 0 0,00036.000
Dopolnitelni aktivnosti425740 0 2.908 0,000-2.908
Prevozni uslugi vo obrazovanieto425760 30.000 0 0,00030.000
Uslugi za kopirawe, pe~atewe i izdavawe425920 1.000 708 70,800292
Konsultantski uslugi425970 250.000 0 0,000250.000
Drugi dogovorni uslugi425990 235.000 157.215 66,90077.785

780.845255.155426 Drugi tekovni rashodi 1.036.000 24,629

Seminari i konferencii426310 515.000 91.790 17,823423.210
Objavuvawe na oglasi426410 355.000 134.425 37,866220.575
Drugi operativni rashodi426990 166.000 28.940 17,434137.060

20.00047 SOCIJALNI BENEFICII 20.000 0 0,000

20.0000471 Socijalni nadomestoci 20.000 0,000

Socijalna pari~na pomo{471110 20.000 0 0,00020.000
1.493.53048 KAPITALNI RASHODI 1.836.000 342.470 18,653

907.530342.470480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 1.250.000 27,398

Kupuvawe na kancelariska oprema480110 191.000 0 0,000191.000
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Potstavka                                          Opis na potstavkata

41.059.64455.336.000 14.276.356 25,799

P  L  A  N REALIZAC. OSTATOK PROC.

Realizacija na rashodi na samofinansira~ka smetka

Kupuvawe na informati~ka i video oprema480140 521.000 298.564 57,306222.436
Kupuvawe na kujnska oprema480150 286.000 4.798 1,678281.202
Kupuvawe na oprema za greewe i klimatizacija480160 180.000 0 0,000180.000
Kupuvawe na druga oprema480190 36.000 39.108 108,633-3.108
Kupuvawe na drugi ma{ini480290 36.000 0 0,00036.000

586.0000483 Kupuvawe na mebel 586.000 0,000

Kupuvawe na kancelariski mebel483110 66.000 0 0,00066.000
Kupuvawe na u~ili{en mebel483120 320.000 0 0,000320.000
Kupuvawe na drug mebel483190 200.000 0 0,000200.000
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Potstavka                                          Opis na potstavkata

187.927.724348.934.000 161.006.276 46,142

P  L  A  N REALIZAC. OSTATOK PROC.

Realizacija na rashodi na smetka za dotacii

N10 OSNOVNO OBRAZOVANIE 246.641.000 120.214.666 48,741126.426.334

112.432.08440 PLATI I NADOMESTOCI 219.001.000 106.568.916 48,661

79.407.41877.792.582401 Osnovni plati 157.200.000 49,486

Osnovni plati - drugi vraboteni401130 145.200.000 72.496.227 49,92972.703.773
Personalen danok na dohod od plata401310 12.000.000 5.296.355 44,1366.703.645

33.024.66628.776.334402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 61.801.000 46,563

Osnovni pridonesi za PIO402110 39.000.000 19.184.077 49,19019.815.923
Drugi pridonesi za PIO402190 1.000 162 16,200838
Osnovni pridonesi za zdravstvo402210 18.000.000 7.780.207 43,22310.219.793
Osnoven pridones za profesionalno zaboluvawe402220 1.200.000 532.942 44,412667.058
Osnovni prodonesi do Agencijata za vrabotuvawe402310 3.600.000 1.278.946 35,5262.321.054

13.179.53242 STOKI I USLUGI 26.698.000 13.518.468 50,635

31.20013.800420 Patni i dnevni rashodi 45.000 30,667

Patuvawe vo zemjata - patni rashodi420120 30.000 0 0,00030.000
Patuvawe vo zemjata - smestuvawe420130 15.000 13.800 92,0001.200

8.923.57412.356.426421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 21.280.000 58,066

Elektri~na energija421110 6.000.000 4.488.325 74,8051.511.675
Vodovod i kanalizacija421120 2.000.000 968.810 48,4411.031.190
\ubretarina421130 2.642.000 1.418.069 53,6741.223.931
Centralno greewe421210 10.000.000 5.210.875 52,1094.789.125
Telefon i telefaks421320 608.000 270.347 44,465337.653
Transport na lu|e421440 30.000 0 0,00030.000

1.821.183458.817423 Materijali i siten inventar 2.280.000 20,124

Kancelariski materijali423110 324.000 48.041 14,827275.959
Spisanija, vesnici i drugi izdanija za koristewe od strana na vrabotenite423120 150.000 28.562 19,041121.438
Drugi administrativni materijali423190 55.000 1.030 1,87353.970
Materijali za AOP423210 161.000 38.940 24,186122.060
Uniformi423310 45.000 14.284 31,74230.716
Obuvki423320 10.000 0 0,00010.000
Prehranbeni produkti i pijalaci423410 10.000 1.823 18,2308.177
Nastavno-obrazovni pomagala423610 215.000 15.556 7,235199.444
U~ili{ni materijali423620 210.000 14.594 6,950195.406
Sredstva za odr`uvawe na higiena423710 465.000 169.800 36,516295.200
Materijali za razni popravki423720 215.000 51.672 24,033163.328
Siten inventar423810 170.000 49.170 28,924120.830
Rezervni delovi423830 55.000 0 0,00055.000
Drugi materijali za specijalna namena423910 60.000 7.410 12,35052.590
Drugi materijali423990 135.000 17.935 13,285117.065

1.060.570268.430424 Popravki i tekovno odr`uvawe 1.329.000 20,198

Odr`uvawe na zgradi424210 248.000 50.937 20,539197.063
Uslugi za obezbeduvawe na objekti424220 90.000 0 0,00090.000
Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija424230 75.000 0 0,00075.000
Popravki i odr`uvawe na softverska i hardverska oprema424420 715.000 172.880 24,179542.120
Popravki i odr`uvawe na ma{ini424430 145.000 28.424 19,603116.576
Popravki i odr`uvawe na druga oprema424440 50.000 10.499 20,99839.501
Odr`uvawe na drugi zeleni povr{ini424590 6.000 5.690 94,833310

765.203213.797425 Dogovorni uslugi 979.000 21,838

Bankarska provizija425220 1.000 0 0,0001.000
Osiguruvawe na nedvi`nosti i prava425250 10.000 0 0,00010.000
Drugi finansiski uslugi425290 15.000 10.866 72,4404.134
Pravni uslugi425310 105.000 0 0,000105.000
Pla}awe na sudski taksi425360 20.000 3.400 17,00016.600
Primarna zdravstvena za{tita425420 16.000 10.000 62,5006.000
Drugi zdravsteveni uslugi425490 270.000 102.250 37,870167.750
Prevozni uslugi vo obrazovanieto425760 132.000 42.740 32,37989.260
Drugi obrazovni uslugi425790 180.000 6.000 3,333174.000
Uslugi za kopirawe, pe~atewe i izdavawe425920 80.000 4.499 5,62475.501
Konsultantski uslugi425970 40.000 0 0,00040.000
Drugi dogovorni uslugi425990 110.000 34.042 30,94775.958

577.802207.198426 Drugi tekovni rashodi 785.000 26,395

^lenarini vo doma{ni organizacii426120 5.000 300 6,0004.700
Rashodi za reprezentacija426210 110.000 33.750 30,68276.250
Seminari i konferencii426310 260.000 42.780 16,454217.220
Objavuvawe na oglasi426410 320.000 124.068 38,771195.932
Drugi operativni rashodi426990 90.000 6.300 7,00083.700

814.71848 KAPITALNI RASHODI 942.000 127.282 13,512

420.93489.066480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 510.000 17,464

Kupuvawe na kancelariska oprema480110 100.000 27.640 27,64072.360
Kupuvawe na informati~ka i video oprema480140 215.000 61.426 28,570153.574
Kupuvawe na kujnska oprema480150 5.000 0 0,0005.000
Kupuvawe na oprema za greewe i klimatizacija480160 125.000 0 0,000125.000
Kupuvawe na druga oprema480190 65.000 0 0,00065.000

1



Potstavka                                          Opis na potstavkata

187.927.724348.934.000 161.006.276 46,142

P  L  A  N REALIZAC. OSTATOK PROC.

Realizacija na rashodi na smetka za dotacii

353.78438.216483 Kupuvawe na mebel 392.000 9,749

Kupuvawe na kancelariski mebel483110 152.000 38.216 25,142113.784
Kupuvawe na u~ili{en mebel483120 175.000 0 0,000175.000
Kupuvawe na drug mebel483190 65.000 0 0,00065.000

40.0000485 Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva 40.000 0,000

Knigi za biblioteki i u~ebnici485710 40.000 0 0,00040.000

V10 DETSKI GRADINKI 102.293.000 40.791.610 39,87761.501.390

44.726.50340 PLATI I NADOMESTOCI 80.402.000 35.675.497 44,371

31.917.38626.042.614401 Osnovni plati 57.960.000 44,932

Osnovni plati - drugi vraboteni401130 54.000.000 24.505.128 45,38029.494.872
Personalen danok na dohod od plata401310 3.960.000 1.537.486 38,8252.422.514

12.809.1179.632.883402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 22.442.000 42,923

Osnovni pridonesi za PIO402110 14.760.000 6.421.895 43,5098.338.105
Drugi pridonesi za PIO402190 1.000 92 9,200908
Osnovni pridonesi za zdravstvo402210 6.000.000 2.604.429 43,4073.395.571
Osnoven pridones za profesionalno zaboluvawe402220 600.000 178.261 29,710421.739
Drugi pridonesi za Fondot za zdravstvo402290 1.000 37 3,700963
Osnovni prodonesi do Agencijata za vrabotuvawe402310 1.080.000 428.163 39,645651.837
Drugi pridonesi do Agencijata za vrabotuvawe402390 0 6 0,000-6

15.372.88742 STOKI I USLUGI 20.489.000 5.116.113 24,970

9.275.9913.632.009421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 12.908.000 28,138

Elektri~na energija421110 1.500.000 839.036 55,936660.964
Vodovod i kanalizacija421120 800.000 309.983 38,748490.017
\ubretarina421130 600.000 258.745 43,124341.255
Drugi komunalni taksi i uslugi421190 10.000 0 0,00010.000
Centralno greewe421210 8.700.000 2.031.892 23,3556.668.108
Te~ni goriva421240 700.000 35.147 5,021664.853
Telefon i telefaks421320 320.000 123.966 38,739196.034
Drugi tro{oci za komunikacija421390 0 3.000 0,000-3.000
Goriva i masla (motorni vozila)421410 200.000 20.000 10,000180.000
Registracija na motorni vozila421420 43.000 10.240 23,81432.760
Transport na lu|e421440 35.000 0 0,00035.000

620.256169.744423 Materijali i siten inventar 790.000 21,487

Kancelariski materijali423110 50.000 19.343 38,68630.657
Spisanija, vesnici i drugi izdanija za koristewe od strana na vrabotenite423120 50.000 32.680 65,36017.320
Uniformi423310 35.000 10.620 30,34324.380
Obuvki423320 100.000 0 0,000100.000
Postelnina423330 35.000 24.790 70,82910.210
Drugi medicinski materijali423590 7.000 6.890 98,429110
Nastavno-obrazovni pomagala423610 20.000 0 0,00020.000
Materijali za razni popravki423720 70.000 0 0,00070.000
Siten inventar423810 230.000 65.961 28,679164.039
Drugi materijali423990 193.000 9.460 4,902183.540

3.118.916652.084424 Popravki i tekovno odr`uvawe 3.771.000 17,292

•˜Popravki i servisirawe na lesni vozila (vklu~uva rezervni delovi, gumi)424110 35.000 27.720 79,2007.280
Odr`uvawe na zgradi424210 2.400.000 318.264 13,2612.081.736
Uslugi za obezbeduvawe na objekti424220 96.000 31.248 32,55064.752
Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija424230 20.000 0 0,00020.000
Popravki i odr`uvawe na mebel424410 150.000 0 0,000150.000
Popravki i odr`uvawe na softverska i hardverska oprema424420 150.000 26.556 17,704123.444
Popravki i odr`uvawe na ma{ini424430 400.000 117.115 29,279282.885
Popravki i odr`uvawe na druga oprema424440 520.000 131.181 25,227388.819

1.910.913619.087425 Dogovorni uslugi 2.530.000 24,470

Osiguruvawe na motorni vozila425260 40.000 36.148 90,3703.852
Drugi finansiski uslugi425290 10.000 8.400 84,0001.600
Primarna zdravstvena za{tita425420 262.000 34.050 12,996227.950
Uslugi za razvoj na nastavniot plan i programa425720 35.000 0 0,00035.000
Konsultantski uslugi425970 50.000 0 0,00050.000
Drugi dogovorni uslugi425990 2.133.000 540.489 25,3391.592.511

446.81143.189426 Drugi tekovni rashodi 490.000 8,814

Seminari i konferencii426310 270.000 8.260 3,059261.740
Objavuvawe na oglasi426410 150.000 34.759 23,173115.241
Drugi operativni rashodi426990 70.000 170 0,24369.830

1.402.00048 KAPITALNI RASHODI 1.402.000 0 0,000

970.0000480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 970.000 0,000

Kupuvawe na informati~ka i video oprema480140 335.000 0 0,000335.000
Kupuvawe na kujnska oprema480150 300.000 0 0,000300.000
Kupuvawe na oprema za vozduhoplovi480180 335.000 0 0,000335.000

432.0000483 Kupuvawe na mebel 432.000 0,000

Kupuvawe na u~ili{en mebel483120 432.000 0 0,000432.000
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Potstavka                                          Opis na potstavkata

27.155.90028.612.000 1.456.100 5,089

P  L  A  N REALIZAC. OSTATOK PROC.

Realizacija na rashodi na smetka za donacii

N10 OSNOVNO OBRAZOVANIE 1.112.000 852.188 76,636259.812

259.81242 STOKI I USLUGI 1.112.000 852.188 76,636

139.820561.180420 Patni i dnevni rashodi 701.000 80,054

Patuvawe vo stranstvo - hranarina (dnevnica)420210 213.000 144.000 67,60669.000
Patuvawe vo stranstvo - patni rashodi420220 120.000 117.180 97,6502.820
Patuvawe vo stranstvo - smestuvawe420230 368.000 300.000 81,52268.000

20.0000423 Materijali i siten inventar 20.000 0,000

Kancelariski materijali423110 10.000 0 0,00010.000
Uniformi423310 10.000 0 0,00010.000

69.4161.584425 Dogovorni uslugi 71.000 2,231

Bankarska provizija425220 2.000 1.584 79,200416
Drugi obrazovni uslugi425790 29.000 0 0,00029.000
Uslugi za kopirawe, pe~atewe i izdavawe425920 13.000 0 0,00013.000
Drugi dogovorni uslugi425990 27.000 0 0,00027.000

30.576289.424426 Drugi tekovni rashodi 320.000 90,445

Rashodi za reprezentacija426210 41.000 0 0,00041.000
Seminari i konferencii426310 260.000 289.424 111,317-29.424
Drugi operativni rashodi426990 19.000 0 0,00019.000

V10 DETSKI GRADINKI 2.500.000 603.912 24,1561.896.088

1.896.08842 STOKI I USLUGI 2.500.000 603.912 24,156

1.896.088603.912424 Popravki i tekovno odr`uvawe 2.500.000 24,156

Odr`uvawe na zgradi424210 2.500.000 603.912 24,1561.896.088

VA0 SOCIJALNA ZA[TITA I ZA[TITA NA DECA (KAPITALNI RASHODI) 25.000.000 0 0,00025.000.000

25.000.00048 KAPITALNI RASHODI 25.000.000 0 0,000

25.000.0000482 Drugi grade`ni objekti 25.000.000 0,000

Izgradba na drugi objekti482920 25.000.000 0 0,00025.000.000

1



Potstavka                                          Opis na potstavkata

60.000.00060.000.000 0 0,000

P  L  A  N REALIZAC. OSTATOK PROC.

Realizacija na rashodi na smetka za krediti

JD0 IZGRADBA I REKONSTRUKCIJA NA LOKALNI PATI[TA I ULICI 12.000.000 0 0,00012.000.000

12.000.00048 KAPITALNI RASHODI 12.000.000 0 0,000

12.000.0000482 Drugi grade`ni objekti 12.000.000 0,000

Rekonstrukcija na ulici, pati{ta i avtopati482130 12.000.000 0 0,00012.000.000

VA0 SOCIJALNA ZA[TITA I ZA[TITA NA DECA (KAPITALNI RASHODI) 48.000.000 0 0,00048.000.000

48.000.00048 KAPITALNI RASHODI 48.000.000 0 0,000

48.000.0000482 Drugi grade`ni objekti 48.000.000 0,000

Rekonstrukcija na drugi objekti482930 48.000.000 0 0,00048.000.000

1



Buxet

Buxet Realizacija Buxet RealizacijaBuxet RealizacijaBuxet RealizacijaBuxetRealizacija Buxet Realizacija

Samofinansir.
aktivnosti

Dotacii Donacii Krediti VKUPNO Ostanuva za
realizac.

Stavka                      Opis na potstavkata

Realizacija na rashodite na nivo na site potprogrami po stavka

1.566.833.438423.498.5621.990.332.000060.000.0001.456.10028.612.000161.006.276348.934.00014.276.35655.336.000246.759.8301.497.450.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0

0 0 0 0 0 0 0 0 00 00 0

A00 SOVET NA OP{TINA 36.050.000 19.388.633 0 0 0 0 0 0 0 0 19.388.63336.050.000 16.661.367

401 Osnovni plati 600.000 329.529 0 0 0 0 0 0 00 329.529600.000 270.471

404 Nadomestoci 5.200.000 2.808.715 0 0 0 0 0 0 00 2.808.7155.200.000 2.391.285

412 Postojana rezerva (nepredvidlivi rashodi) 100.000 0 0 0 0 0 0 0 00 0100.000 100.000

413 Tekovni rezervi (raznovidni rashodi) 600.000 0 0 0 0 0 0 0 00 0600.000 600.000

420 Patni i dnevni rashodi 250.000 0 0 0 0 0 0 0 00 0250.000 250.000

421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 800.000 166.184 0 0 0 0 0 0 00 166.184800.000 633.816

426 Drugi tekovni rashodi 400.000 29.560 0 0 0 0 0 0 00 29.560400.000 370.440

452 Kamatni pla}awa kon doma{ni kreditori 9.000.000 4.820.004 0 0 0 0 0 0 00 4.820.0049.000.000 4.179.996

492 Otplata na glavnina kon doma{ni institucii 19.100.000 11.234.641 0 0 0 0 0 0 00 11.234.64119.100.000 7.865.359

D00 GRADONA^ALNIK 3.440.000 967.197 0 0 0 0 0 0 0 0 967.1973.440.000 2.472.803

401 Osnovni plati 1.120.000 405.078 0 0 0 0 0 0 00 405.0781.120.000 714.922

402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 470.000 149.822 0 0 0 0 0 0 00 149.822470.000 320.178

413 Tekovni rezervi (raznovidni rashodi) 100.000 0 0 0 0 0 0 0 00 0100.000 100.000

420 Patni i dnevni rashodi 250.000 0 0 0 0 0 0 0 00 0250.000 250.000

421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 100.000 0 0 0 0 0 0 0 00 0100.000 100.000

464 Razni transferi 1.400.000 412.297 0 0 0 0 0 0 00 412.2971.400.000 987.703

D10 MESNA SAMOUPRAVA 3.050.000 789.644 0 0 0 0 0 0 0 0 789.6443.050.000 2.260.356

421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 2.400.000 687.172 0 0 0 0 0 0 00 687.1722.400.000 1.712.828

425 Dogovorni uslugi 0 0 0 0 0 0 0 0 00 00 0

426 Drugi tekovni rashodi 100.000 20.250 0 0 0 0 0 0 00 20.250100.000 79.750

464 Razni transferi 550.000 82.222 0 0 0 0 0 0 00 82.222550.000 467.778

E00 OP[TINSKA ADMINISTRACIJA 227.003.000 79.822.079 0 0 0 0 0 0 0 0 79.822.079227.003.000 147.180.921

401 Osnovni plati 59.800.000 24.079.535 0 0 0 0 0 0 00 24.079.53559.800.000 35.720.465

402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 27.300.000 8.919.167 0 0 0 0 0 0 00 8.919.16727.300.000 18.380.833

404 Nadomestoci 4.600.000 1.944.425 0 0 0 0 0 0 00 1.944.4254.600.000 2.655.575

420 Patni i dnevni rashodi 1.498.000 162.561 0 0 0 0 0 0 00 162.5611.498.000 1.335.439

421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 16.805.000 4.874.652 0 0 0 0 0 0 00 4.874.65216.805.000 11.930.348

423 Materijali i siten inventar 8.140.000 1.322.931 0 0 0 0 0 0 00 1.322.9318.140.000 6.817.069

424 Popravki i tekovno odr`uvawe 8.550.000 3.819.592 0 0 0 0 0 0 00 3.819.5928.550.000 4.730.408

425 Dogovorni uslugi 20.960.000 6.390.858 0 0 0 0 0 0 00 6.390.85820.960.000 14.569.142

426 Drugi tekovni rashodi 13.800.000 5.076.463 0 0 0 0 0 0 00 5.076.46313.800.000 8.723.537

427 Privremeni vrabotuvawa 38.000.000 15.459.940 0 0 0 0 0 0 00 15.459.94038.000.000 22.540.060

463 Transferi do nevladini organizacii 2.350.000 1.048.725 0 0 0 0 0 0 00 1.048.7252.350.000 1.301.275
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464 Razni transferi 20.600.000 4.842.377 0 0 0 0 0 0 00 4.842.37720.600.000 15.757.623

471 Socijalni nadomestoci 4.600.000 1.880.853 0 0 0 0 0 0 00 1.880.8534.600.000 2.719.147

EA0 KAPITALNI TRO[OCI NA OP[TINA 13.650.000 950.290 0 0 0 0 0 0 0 0 950.29013.650.000 12.699.710

480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 9.350.000 950.290 0 0 0 0 0 0 00 950.2909.350.000 8.399.710

483 Kupuvawe na mebel 350.000 0 0 0 0 0 0 0 00 0350.000 350.000

485 Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 00 01.000.000 1.000.000

486 Kupuvawe na vozila 2.950.000 0 0 0 0 0 0 0 00 02.950.000 2.950.000

F10 URBANISTI^KO PLANIRAWE 12.000.000 126.855 0 0 0 0 0 0 0 0 126.85512.000.000 11.873.145

425 Dogovorni uslugi 12.000.000 126.855 0 0 0 0 0 0 00 126.85512.000.000 11.873.145

F20 UREDUVAWE NA GRADE@NO ZEMJI[TE 288.000.000 30.296.562 0 0 0 0 0 0 0 0 30.296.562288.000.000 257.703.438

424 Popravki i tekovno odr`uvawe 0 0 0 0 0 0 0 0 00 00 0

425 Dogovorni uslugi 5.000.000 22.516 0 0 0 0 0 0 00 22.5165.000.000 4.977.484

481 Grade`ni objekti 280.000.000 30.270.551 0 0 0 0 0 0 00 30.270.551280.000.000 249.729.449

482 Drugi grade`ni objekti 3.000.000 3.495 0 0 0 0 0 0 00 3.4953.000.000 2.996.505

FA0 UREDUVAWE NA GRADE@NO ZEMJI[TE (KAPITALNI TRO[OCI)64.000.000 4.256.142 0 0 0 0 0 0 0 0 4.256.14264.000.000 59.743.858

482 Drugi grade`ni objekti 53.500.000 2.843.142 0 0 0 0 0 0 00 2.843.14253.500.000 50.656.858

485 Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva 10.500.000 1.413.000 0 0 0 0 0 0 00 1.413.00010.500.000 9.087.000

FD0 UREDUVAWE NA PROSTOR VO RURALNI PODRA^JA (KAPITALNI TRO[OCI)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0

482 Drugi grade`ni objekti 0 0 0 0 0 0 0 0 00 00 0

G10 PODDR[KA NA LOKALNIOT EKONOMSKI RAZVOJ 1.450.000 47.067 0 0 0 0 0 0 0 0 47.0671.450.000 1.402.933

420 Patni i dnevni rashodi 100.000 0 0 0 0 0 0 0 00 0100.000 100.000

423 Materijali i siten inventar 200.000 0 0 0 0 0 0 0 00 0200.000 200.000

425 Dogovorni uslugi 500.000 39.467 0 0 0 0 0 0 00 39.467500.000 460.533

426 Drugi tekovni rashodi 350.000 7.600 0 0 0 0 0 0 00 7.600350.000 342.400

464 Razni transferi 300.000 0 0 0 0 0 0 0 00 0300.000 300.000

GA0 IZGRADBA NA KOMERCIJALNI OBJEKTI 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0400.000 400.000

424 Popravki i tekovno odr`uvawe 400.000 0 0 0 0 0 0 0 00 0400.000 400.000

482 Drugi grade`ni objekti 0 0 0 0 0 0 0 0 00 00 0

GD0 PROEKTI ZA ENERGETSKA EFIKASNOST 4.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.000.000 4.000.000

464 Razni transferi 4.000.000 0 0 0 0 0 0 0 00 04.000.000 4.000.000

J00 ODR@UVAWE NA URBANA OPREMA 13.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 013.000.000 13.000.000

424 Popravki i tekovno odr`uvawe 13.000.000 0 0 0 0 0 0 0 00 013.000.000 13.000.000

J30 JAVNO OSVETLUVAWE 63.000.000 14.836.496 0 0 0 0 0 0 0 0 14.836.49663.000.000 48.163.504

421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 18.000.000 8.765.855 0 0 0 0 0 0 00 8.765.85518.000.000 9.234.145

424 Popravki i tekovno odr`uvawe 45.000.000 6.070.641 0 0 0 0 0 0 00 6.070.64145.000.000 38.929.359

J40 JAVNA ^ISTOTA 33.600.000 14.425.881 0 0 0 0 0 0 0 0 14.425.88133.600.000 19.174.119

421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 6.000.000 2.294.053 0 0 0 0 0 0 00 2.294.0536.000.000 3.705.947

423 Materijali i siten inventar 1.300.000 191.145 0 0 0 0 0 0 00 191.1451.300.000 1.108.855

426 Drugi tekovni rashodi 300.000 0 0 0 0 0 0 0 00 0300.000 300.000

427 Privremeni vrabotuvawa 26.000.000 11.940.683 0 0 0 0 0 0 00 11.940.68326.000.000 14.059.317

J60 ODR@UVAWE I ZA[TITA NA LOKALNI PATI[TA, ULICI I REGULIRAWE NA RE@IM NA SOOBRAKAJOT28.619.000 10.850.533 0 0 0 0 0 0 0 0 10.850.53328.619.000 17.768.467

424 Popravki i tekovno odr`uvawe 28.619.000 10.850.533 0 0 0 0 0 0 00 10.850.53328.619.000 17.768.467

J70 ODR@UVAWE I KORISTEWE NA PARKOVI I ZELENILO 30.000.000 5.549.621 0 0 0 0 0 0 0 0 5.549.62130.000.000 24.450.379

424 Popravki i tekovno odr`uvawe 30.000.000 5.549.621 0 0 0 0 0 0 00 5.549.62130.000.000 24.450.379

J80 DRUGI KOMUNALNI USLUGI 4.000.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 100.0004.000.000 3.900.000

424 Popravki i tekovno odr`uvawe 3.000.000 100.000 0 0 0 0 0 0 00 100.0003.000.000 2.900.000

426 Drugi tekovni rashodi 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 00 01.000.000 1.000.000

J90 ODR@UVAWE NA PROSTORI ZA PARKIRAWE 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01.000.000 1.000.000
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424 Popravki i tekovno odr`uvawe 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 00 01.000.000 1.000.000

JA0 IZGRADBA NA JAVNO OSVETLUVAWE 53.000.000 3.303.007 0 0 0 0 0 0 0 0 3.303.00753.000.000 49.696.993

482 Drugi grade`ni objekti 53.000.000 3.303.007 0 0 0 0 0 0 00 3.303.00753.000.000 49.696.993

JD0 IZGRADBA I REKONSTRUKCIJA NA LOKALNI PATI[TA I ULICI255.119.000 26.538.564 0 0 0 0 0 0 12.000.000 0 26.538.564267.119.000 240.580.436

464 Razni transferi 12.000.000 4.973.139 0 0 0 0 0 0 00 4.973.13912.000.000 7.026.861

482 Drugi grade`ni objekti 243.119.000 21.565.425 0 0 0 0 0 0 012.000.000 21.565.425255.119.000 233.553.575

JDA IGRADBA NA MAGISTRALEN PAT DO S.BARDOVCI 4.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.000.000 4.000.000

482 Drugi grade`ni objekti 4.000.000 0 0 0 0 0 0 0 00 04.000.000 4.000.000

JE0 IZGRADBA NA PROSTOR ZA PARKIRAWE 70.900.000 9.769.298 0 0 0 0 0 0 0 0 9.769.29870.900.000 61.130.702

482 Drugi grade`ni objekti 70.900.000 9.769.298 0 0 0 0 0 0 00 9.769.29870.900.000 61.130.702

JI0 IZGRADBA NA SISTEMI ZA ODVEDUVAWE I PRE^ISTUVAWE NA OTPADNI VODI2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02.000.000 2.000.000

482 Drugi grade`ni objekti 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 00 02.000.000 2.000.000

JM0 PARKOVI I ZELENILO (KAPITALNI RASHODI) 15.000.000 3.310.000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.310.00015.000.000 11.690.000

482 Drugi grade`ni objekti 15.000.000 3.310.000 0 0 0 0 0 0 00 3.310.00015.000.000 11.690.000

JN0 URBANA OPREMA (KAPITALNI RASHODI) 34.000.000 360.026 0 0 0 0 0 0 0 0 360.02634.000.000 33.639.974

482 Drugi grade`ni objekti 34.000.000 360.026 0 0 0 0 0 0 00 360.02634.000.000 33.639.974

K40 KULTURNI MANIFESTACII I TVORE[TVO 18.600.000 173.333 0 0 0 0 0 0 0 0 173.33318.600.000 18.426.667

420 Patni i dnevni rashodi 400.000 0 0 0 0 0 0 0 00 0400.000 400.000

423 Materijali i siten inventar 300.000 0 0 0 0 0 0 0 00 0300.000 300.000

425 Dogovorni uslugi 900.000 0 0 0 0 0 0 0 00 0900.000 900.000

426 Drugi tekovni rashodi 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 00 02.000.000 2.000.000

464 Razni transferi 15.000.000 173.333 0 0 0 0 0 0 00 173.33315.000.000 14.826.667

L00 SPORT I REKREACIJA 29.000.000 4.474.650 0 0 0 0 0 0 0 0 4.474.65029.000.000 24.525.350

420 Patni i dnevni rashodi 1.400.000 0 0 0 0 0 0 0 00 01.400.000 1.400.000

421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 700.000 0 0 0 0 0 0 0 00 0700.000 700.000

423 Materijali i siten inventar 2.000.000 121.244 0 0 0 0 0 0 00 121.2442.000.000 1.878.756

425 Dogovorni uslugi 1.300.000 986.218 0 0 0 0 0 0 00 986.2181.300.000 313.782

426 Drugi tekovni rashodi 1.100.000 44.962 0 0 0 0 0 0 00 44.9621.100.000 1.055.038

463 Transferi do nevladini organizacii 15.500.000 1.823.388 0 0 0 0 0 0 00 1.823.38815.500.000 13.676.612

464 Razni transferi 7.000.000 1.498.838 0 0 0 0 0 0 00 1.498.8387.000.000 5.501.162

LA0 SPORT I REKREACIJA (KAPITALNI TRO[OCI) 20.000.000 1.845.954 0 0 0 0 0 0 0 0 1.845.95420.000.000 18.154.046

424 Popravki i tekovno odr`uvawe 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 00 02.000.000 2.000.000

482 Drugi grade`ni objekti 18.000.000 1.845.954 0 0 0 0 0 0 00 1.845.95418.000.000 16.154.046

N10 OSNOVNO OBRAZOVANIE 72.169.000 11.464.796 12.313.000 2.508.744 246.641.000 120.214.666 1.112.000 852.188 0 0 135.040.394332.235.000 197.194.606

401 Osnovni plati 660.000 166.104 0 0 157.200.000 77.792.582 0 0 00 77.958.686157.860.000 79.901.314

402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 249.000 56.958 0 0 61.801.000 28.776.334 0 0 00 28.833.29262.050.000 33.216.708

420 Patni i dnevni rashodi 3.500.000 0 545.000 50.560 45.000 13.800 701.000 561.180 00 625.5404.791.000 4.165.460

421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 21.060.000 1.747.722 1.729.000 379.106 21.280.000 12.356.426 0 0 00 14.483.25444.069.000 29.585.746

423 Materijali i siten inventar 20.100.000 5.044.183 2.979.000 497.148 2.280.000 458.817 20.000 0 00 6.000.14825.379.000 19.378.852

424 Popravki i tekovno odr`uvawe 17.100.000 3.565.796 1.695.000 396.996 1.329.000 268.430 0 0 00 4.231.22220.124.000 15.892.778

425 Dogovorni uslugi 1.500.000 60.786 1.752.000 428.041 979.000 213.797 71.000 1.584 00 704.2084.302.000 3.597.792

426 Drugi tekovni rashodi 700.000 22.476 1.688.000 482.827 785.000 207.198 320.000 289.424 00 1.001.9253.493.000 2.491.075

464 Razni transferi 6.000.000 800.771 280.000 139.930 0 0 0 0 00 940.7016.280.000 5.339.299

480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 100.000 0 915.000 112.171 510.000 89.066 0 0 00 201.2371.525.000 1.323.763

483 Kupuvawe na mebel 1.150.000 0 670.000 21.965 392.000 38.216 0 0 00 60.1812.212.000 2.151.819

485 Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva 50.000 0 60.000 0 40.000 0 0 0 00 0150.000 150.000

NA0 OBRAZOVANIE (KAPITALNI RASHODI) 54.000.000 1.957.423 0 0 0 0 0 0 0 0 1.957.42354.000.000 52.042.577

480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 11.000.000 0 0 0 0 0 0 0 00 011.000.000 11.000.000

3



482 Drugi grade`ni objekti 43.000.000 1.957.423 0 0 0 0 0 0 00 1.957.42343.000.000 41.042.577

R10 ZA[TITA NA @IVOTNA SREDINA I PRIRODA 3.000.000 299.593 0 0 0 0 0 0 0 0 299.5933.000.000 2.700.407

464 Razni transferi 3.000.000 299.593 0 0 0 0 0 0 00 299.5933.000.000 2.700.407

V10 DETSKI GRADINKI 5.600.000 96.186 43.023.000 11.767.612 102.293.000 40.791.610 2.500.000 603.912 0 0 53.259.320153.416.000 100.156.680

401 Osnovni plati 0 0 0 0 57.960.000 26.042.614 0 0 00 26.042.61457.960.000 31.917.386

402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 0 0 0 0 22.442.000 9.632.883 0 0 00 9.632.88322.442.000 12.809.117

420 Patni i dnevni rashodi 0 0 410.000 73.690 0 0 0 0 00 73.690410.000 336.310

421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 2.300.000 96.186 3.986.000 1.075.712 12.908.000 3.632.009 0 0 00 4.803.90719.194.000 14.390.093

423 Materijali i siten inventar 500.000 0 29.750.000 9.095.934 790.000 169.744 0 0 00 9.265.67831.040.000 21.774.322

424 Popravki i tekovno odr`uvawe 1.000.000 0 4.946.000 749.670 3.771.000 652.084 2.500.000 603.912 00 2.005.66612.217.000 10.211.334

425 Dogovorni uslugi 1.000.000 0 1.039.000 174.981 2.530.000 619.087 0 0 00 794.0684.569.000 3.774.932

426 Drugi tekovni rashodi 300.000 0 1.036.000 255.155 490.000 43.189 0 0 00 298.3441.826.000 1.527.656

471 Socijalni nadomestoci 0 0 20.000 0 0 0 0 0 00 020.000 20.000

480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 0 0 1.250.000 342.470 970.000 0 0 0 00 342.4702.220.000 1.877.530

483 Kupuvawe na mebel 0 0 586.000 0 432.000 0 0 0 00 01.018.000 1.018.000

486 Kupuvawe na vozila 500.000 0 0 0 0 0 0 0 00 0500.000 500.000

VA0 SOCIJALNA ZA[TITA I ZA[TITA NA DECA (KAPITALNI RASHODI)34.800.000 760.000 0 0 0 0 25.000.000 0 48.000.000 0 760.000107.800.000 107.040.000

482 Drugi grade`ni objekti 34.800.000 760.000 0 0 0 0 25.000.000 0 048.000.000 760.000107.800.000 107.040.000
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   16 јули 2018 година   
 
 

  
 
 
 
 
 
 

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

за објавување на Програма за изменување и дополнување на Програмата за
Општина Карпош

 
1. Се објавува Програмата за изменување и дополнување на Програмата за
Општина Карпош во областа на образованието 
на Советот на Општина Карпош, одржана на 12 јули 2018 година.
 
2. Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службе
Општина Карпош“. 
 
 
 
 
Број: 11-6083/3                                                                                             
Датум:16.7.2018 година                                                                        
Скопје                                                                                                         
 
      
                 
 
 
 
 
 
 

 

                 

година   „Службен гласник на Општина Карпош“     

  

став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
 а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош 

(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013 и 15/2014), Градоначалникот на Општи

ЗАКЛУЧОК 
Програма за изменување и дополнување на Програмата за

Карпош во областа на образованието за 2018 година
 
 

за изменување и дополнување на Програмата за
образованието за 2018 година, донесена на дванаесеттата седница 

на Советот на Општина Карпош, одржана на 12 јули 2018 година. 

Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службе

                                                                                                                  ГРАДОНАЧАЛНИК
16.7.2018 година                                                                                 НА ОПШТИНА КАРПОШ,
                                                                                                                                 Стефа
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став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош 

), Градоначалникот на Општина 

Програма за изменување и дополнување на Програмата за активностите на 
година 

за изменување и дополнување на Програмата за активностите на 
донесена на дванаесеттата седница 

Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 

ГРАДОНАЧАЛНИК 
НА ОПШТИНА КАРПОШ, 

Стефан Богоев, с.р. 

    



                        
 

   16 јули 2018 година   
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
Врз основа на член 22, став 1, точка 8 и член 36, став 1
самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), Советот на Општина 
на дванаесеттата седница, одржана на 12 јули 2018 година, донесе
 

за изменување и дополнување на Програмата за 
на 

I. Во Програмата за активностите на Општина Карпош во областа на образованието за 2018 
година („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.18/2017, 
активности се врши изменување и дополнување на следниот начин
Во точка 5. „ Награди за полуматуранти
Во точка 4. „Летен одмор за ученици од семејства во потешка материјална состојба„
Во точка 6. „Прослава:1 Септември
 

II. Во точка 5.„Награди за полуматуранти
активности после делот парична награда  се додаваат зборовите и „наградно патување“.
Во делот Предвидена финансиска рамка износот од 120.000,00 денари се брише и на 
негово место се запишува износот 620.000,00 денари. Во делот 
алинеја „-трошок за патување согласно понуда од избран понудувач“

 
По изменувањето и дополнувањето точка 5 гласи
5. 

Опис на активности: 

Стратешки насоки и цели: 

Очекувани резултати: 

 

                 

година   „Службен гласник на Општина Карпош“     

  

Врз основа на член 22, став 1, точка 8 и член 36, став 1, точка 1 и член 62 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), Советот на Општина 
на дванаесеттата седница, одржана на 12 јули 2018 година, донесе 

ПРОГРАМА 
изменување и дополнување на Програмата за активностите на Општина

 образованието за 2018 година 
 

Во Програмата за активностите на Општина Карпош во областа на образованието за 2018 
година („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.18/2017, 4/2018), во точка 
активности се врши изменување и дополнување на следниот начин: 

за полуматуранти- првенци на генерација“ 
Во точка 4. „Летен одмор за ученици од семејства во потешка материјална состојба„
Во точка 6. „Прослава:1 Септември- Ден на првачињата Добредојдовте првачиња“

Во точка 5.„Награди за полуматуранти-првенци на генерација“, во делот Опис на 
активности после делот парична награда  се додаваат зборовите и „наградно патување“.
Во делот Предвидена финансиска рамка износот од 120.000,00 денари се брише и на 
негово место се запишува износот 620.000,00 денари. Во делот „Трошоци“ се додава нова 

трошок за патување согласно понуда од избран понудувач“

По изменувањето и дополнувањето точка 5 гласи: 
Награди за полуматуранти-првенци на генерација
Реализатор Општина Карпош 
Општина Карпош континуирано ги следи најдобрите 
ученици, ги мотивира и наградува. За таа цел на крајот на 
учебната година се организира свечен прием кај 
Градоначалникот, на кој се доделуваат парични награди и 
наградно патување на најдобрите полуматуранти, првенци 
на генерација од основните училишта од општина Карпош.
Целта е учениците да се наградат за нивниот успех и да се 
мотивираат за напредок во понатамошното образование.
-поттик за учество на разни меѓународни, државни,
и општински натпревари конкурси, изложби и сл;
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точка 1 и член 62 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), Советот на Општина Карпош, 

Општина Карпош во областа 

Во Програмата за активностите на Општина Карпош во областа на образованието за 2018 
), во точка II.Проектни 
 

Во точка 4. „Летен одмор за ученици од семејства во потешка материјална состојба„ 
Ден на првачињата Добредојдовте првачиња“ 

генерација“, во делот Опис на 
активности после делот парична награда  се додаваат зборовите и „наградно патување“. 
Во делот Предвидена финансиска рамка износот од 120.000,00 денари се брише и на 

„Трошоци“ се додава нова 
трошок за патување согласно понуда од избран понудувач“ 

првенци на генерација 

континуирано ги следи најдобрите 
ученици, ги мотивира и наградува. За таа цел на крајот на 
учебната година се организира свечен прием кај 
Градоначалникот, на кој се доделуваат парични награди и 
наградно патување на најдобрите полуматуранти, првенци 

рација од основните училишта од општина Карпош. 
Целта е учениците да се наградат за нивниот успех и да се 
мотивираат за напредок во понатамошното образование. 
поттик за учество на разни меѓународни, државни, градски 

конкурси, изложби и сл; 



                        
 

   16 јули 2018 година   
 
 

  
 
 
 
 
 
 

Целна група: 

Предвидена финансиска 
рамка: 
Трошоци: 

 
III. Во точка 4. „ Летен одмор за ученици од семејства во потешка материјална состојба, во делот 
Предвидена финансиска рамка износот од 3.500.000,00 денари се брише и на негово место се 
запишува износот 3.000.000,00 
 
По изменувањето и дополнувањето точка 4 гласи
 
4. 

Опис на активности: 

Стратешки насоки и цели: 

Очекувани резултати: 

Целна група: 
Предвидена финансиска 
рамка: 
Трошоци  
 
 

 

                 

година   „Службен гласник на Општина Карпош“     

  

-создавање вистински вредности и навики кај учениците 
-финансиско олеснување на родителите на учениците
10 ученици - првенци на генерација од сите десет основни 
училишта на општина Карпош 
620.000,00 денари  
 
Парични награди за првенци-полуматуранти :
-10 ученици по 10.000,00 ден (плус персонален данок)
-трошок за патување согласно понуда од избран понудувач

ученици од семејства во потешка материјална состојба, во делот 
Предвидена финансиска рамка износот од 3.500.000,00 денари се брише и на негово место се 

По изменувањето и дополнувањето точка 4 гласи: 

Летен одмор за ученици од семејства во потешка 
материјална состојба 
Реализатор Општина Карпош 
Општина Карпош организира летен одмор за ученици од 
основните училишта од Општина Карпош, кои припаѓаат на 
семејства во потешка материјална состојба. 
Предвидено е летниот одмор да се реализира во месец 
август, со обезбедени сместување, храна и превоз.
-Забава и дружење на учениците 
-Пливање, спорт и рекреација 
-Посета на културно-историски обележја на градот
-Поттик за поуспешен почеток на следната учебна година
-Осамостојување, создавање на поголема одговорност и 
социјализација на учениците 
Ученици од основните училишта од општина Карпош
 
3.000.000,00 
-Превоз, сместување, храна 
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создавање вистински вредности и навики кај учениците  
финансиско олеснување на родителите на учениците 

првенци на генерација од сите десет основни 

полуматуранти : 
10 ученици по 10.000,00 ден (плус персонален данок) 
трошок за патување согласно понуда од избран понудувач 

ученици од семејства во потешка материјална состојба, во делот 
Предвидена финансиска рамка износот од 3.500.000,00 денари се брише и на негово место се 

од семејства во потешка 

Општина Карпош организира летен одмор за ученици од 
основните училишта од Општина Карпош, кои припаѓаат на 
семејства во потешка материјална состојба.  

летниот одмор да се реализира во месец 
август, со обезбедени сместување, храна и превоз. 

историски обележја на градот 
за поуспешен почеток на следната учебна година 

Осамостојување, создавање на поголема одговорност и 

Ученици од основните училишта од општина Карпош 



                        
 

   16 јули 2018 година   
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

III. Во точка 6. „Прослава:1 Септември
делот Опис на активности, зборовите “книга (брошура) со информативна
содржина за општината, со посвета од Градоначалникот.“ се бришат и на 
пишува „подарок“. Во делот Трошоци , во првата алинеа зборовите „училишен прибор“ и
„130.000,00 ден“ се бришат и на нивно место се запишува „подарок“.  Втората алинеа 
целосно се брише.   

 
 
По изменувањето и дополнувањето точка 6 гласи
 
6. 

Опис на активности: 

Стратешки насоки и цели: 

Очекувани резултати: 

Целна група: 

Предвидена финансиска 
рамка: 
Трошоци: 

 
 

 

                 

година   „Службен гласник на Општина Карпош“     

  

Во точка 6. „Прослава:1 Септември- Ден на првачињата Добредојдовте првачиња“, во 
делот Опис на активности, зборовите “книга (брошура) со информативна
содржина за општината, со посвета од Градоначалникот.“ се бришат и на 
пишува „подарок“. Во делот Трошоци , во првата алинеа зборовите „училишен прибор“ и
„130.000,00 ден“ се бришат и на нивно место се запишува „подарок“.  Втората алинеа 

По изменувањето и дополнувањето точка 6 гласи: 

Прослава: 1 септември – Ден на првачињата              „ 
Добредојдовте првачиња“ 
Реализатор Општина Карпош 
На првиот училишен ден секое прваче ќе добие подарок.  
Градоначалникот, советниците и вработените од 
одделението за образование ќе ги посетат  сите основни 
училишта  и ќе им посакаат на децата успешен почеток на 
учебната година. 
Преку добивање на овој симболичен подарок, кај децата
буди чувство на среќа и радост, мотивираност за учење, 
дружење со другарчињата и запознавање со наставниците.
-Љубов кон книгата и учењето 
-Училиштето да го прифатат како втор дом.
- запознавање на општината во која се родени и 
Првачињата  од училиштата од Oпштина Карпош (околу 
700) 
150.000,00 денари  

-Набавка на подарок 
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Ден на првачињата Добредојдовте првачиња“, во 
делот Опис на активности, зборовите “книга (брошура) со информативна-едукативна 
содржина за општината, со посвета од Градоначалникот.“ се бришат и на нивно место се 
пишува „подарок“. Во делот Трошоци , во првата алинеа зборовите „училишен прибор“ и 
„130.000,00 ден“ се бришат и на нивно место се запишува „подарок“.  Втората алинеа 

Ден на првачињата              „ 

На првиот училишен ден секое прваче ќе добие подарок.  
Градоначалникот, советниците и вработените од 

ќе ги посетат  сите основни 
училишта  и ќе им посакаат на децата успешен почеток на 

Преку добивање на овој симболичен подарок, кај децата се 
буди чувство на среќа и радост, мотивираност за учење, 
дружење со другарчињата и запознавање со наставниците. 

Училиштето да го прифатат како втор дом. 
запознавање на општината во која се родени и учат 

пштина Карпош (околу 



                        
 

   16 јули 2018 година   
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
V. Во делот вкупна предвидена финансиска рамка и во делот „
„34.147.000,00 денари“ останува непроменет.
 
 
VI. Оваа програма влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 
 
 
Број: 09-5838/6                                                                       
Датум: 12.7.2018 година                                                          
Скопје                                                                                                        
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. Во делот вкупна предвидена финансиска рамка и во делот „III.Финансирање“ износот од 
„34.147.000,00 денари“ останува непроменет. 

Оваа програма влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 

6                                                                                                  ПРЕТСЕДАТЕЛ
12.7.2018 година                                                              НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ

                                                                             Андреј Манолев
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.Финансирање“ износот од 

Оваа програма влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ 

Андреј Манолев, с.р. 



                        
 

   16 јули 2018 година   
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен 
Република Македонија“ бр.5/2002), 
(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.
Карпош, донесе  
 
 

за објавување на Одлука за одобрување на финансиски средства за летен одмор на ученици од 
семејства во потешка материјална состојба од Општина Карпош

 
1.Се објавува Одлуката за одобрување на финансиски средства за летен одмор на ученици од 
семејства во потешка материјална 
седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 12 јули 2018 година.
 
2. Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 
 
 
 
Број: 11-6083/4                                                                                               
Датум:16.7.2018 година                                                                          
Скопје                                                                                                                
                                                                                              
      
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                 

година   „Службен гласник на Општина Карпош“     

  

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен 
 а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош 

(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013 и 15/2014), Градоначалникот на Општина 

ЗАКЛУЧОК 
за одобрување на финансиски средства за летен одмор на ученици од 

семејства во потешка материјална состојба од Општина Карпош
  

за одобрување на финансиски средства за летен одмор на ученици од 
семејства во потешка материјална состојба од Општина Карпош, донесена на дванаесеттата 
седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 12 јули 2018 година. 

Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 

                                                                                                                   ГРАДОНАЧАЛНИК
16.7.2018 година                                                                                    НА ОПШТИНА КАРП

                                                                                                           Стефан Богоев
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош 

), Градоначалникот на Општина 

за одобрување на финансиски средства за летен одмор на ученици од 
семејства во потешка материјална состојба од Општина Карпош 

за одобрување на финансиски средства за летен одмор на ученици од 
донесена на дванаесеттата 

Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 

ГРАДОНАЧАЛНИК 
НА ОПШТИНА КАРПОШ, 

Стефан Богоев, с.р. 

    



                        
 

   16 јули 2018 година   
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
Врз основа на член 36, став 1, точка 1
весник на Република Mакедонија“ бр.5/
Летен одмор за ученици од семејства во потешка материјална состојба од Општина Карпош, од 
Програмата за активностите на Општина Карпош во областа на образованието за 2018 година 
(„Службен гласник на Општина Карпош
дванаесеттата седница, одржана на 12 јули 2018 година

за одобрување на финансиски средства за летен одмор на ученици од 
материјална состојба од Општина Карпош

 

Со оваа одлука се одобруваат финансиски 
потешка материјална состојба од Општина Карпош.

Летувањето ќе се реализира во текот на месец август 2018 година.
 

Предвидена финансиска рамка во Програмата за активностите на Општина Карпош во областа на 
образованието за 2018 година е во износ од 
 

Се задолжуваат општинските основни училишта на територија на Општина Карпош да спроведат 
постапка за утврдување на бројката на учениците кои ќе летуваат врз основа на оваа одлука и да 
достават до Секторот за јавни дејности
спроведената постапка. 
 

Средствата од член 1 на оваа одлука се обезбедени од

 

                 

година   „Службен гласник на Општина Карпош“     

  

6, став 1, точка 1 и член 62 од Законот за локалната самоуправа
бр.5/2002), а во врска со Глава II. Проектни активности, Точка 4. 

за ученици од семејства во потешка материјална состојба од Општина Карпош, од 
Програмата за активностите на Општина Карпош во областа на образованието за 2018 година 
(„Службен гласник на Општина Карпош” бр. 18/2017 и 04/2018 ), Советот на 

одржана на 12 јули 2018 година, донесе  
 
 

О Д Л У К А 
за одобрување на финансиски средства за летен одмор на ученици од семејства во потешка 

материјална состојба од Општина Карпош 
 

Член 1 
Со оваа одлука се одобруваат финансиски средства за летување на ученици од семејства во 
потешка материјална состојба од Општина Карпош. 

 
Член 2 

Летувањето ќе се реализира во текот на месец август 2018 година. 

Член 3 
Предвидена финансиска рамка во Програмата за активностите на Општина Карпош во областа на 
образованието за 2018 година е во износ од 3.000.000,00 денари. 

Член 4 
Се задолжуваат општинските основни училишта на територија на Општина Карпош да спроведат 

пка за утврдување на бројката на учениците кои ќе летуваат врз основа на оваа одлука и да 
достават до Секторот за јавни дејности-Одделение за образование писмен документ за 

Член 5 
Средствата од член 1 на оваа одлука се обезбедени од Буџетот на Општина Карпош за 2018 година.
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од Законот за локалната самоуправа („Службен 
. Проектни активности, Точка 4. 

за ученици од семејства во потешка материјална состојба од Општина Карпош, од 
Програмата за активностите на Општина Карпош во областа на образованието за 2018 година 

 Општина Карпош, на 

семејства во потешка 

средства за летување на ученици од семејства во 

Предвидена финансиска рамка во Програмата за активностите на Општина Карпош во областа на 

Се задолжуваат општинските основни училишта на територија на Општина Карпош да спроведат 
пка за утврдување на бројката на учениците кои ќе летуваат врз основа на оваа одлука и да 

Одделение за образование писмен документ за 

Буџетот на Општина Карпош за 2018 година. 



                        
 

   16 јули 2018 година   
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 

Се задолжува Градоначалникот на Општина Карпош да ја спроведе оваа одлука.

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“.    
 
 
 
 
Број: 09-5838/7     
Датум: 12.7.2018 година                                                
Скопје     
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Член 6 
Се задолжува Градоначалникот на Општина Карпош да ја спроведе оваа одлука.

 
Член 7 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
                                                                     

                       ПРЕТСЕДАТЕЛ
12.7.2018 година                                                         НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ

                 Андреј Манолев

                                                                                       
                
                                                 

     број 7 

  15 

Се задолжува Градоначалникот на Општина Карпош да ја спроведе оваа одлука.  

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ 

Андреј Манолев, с.р. 



                        
 

   16 јули 2018 година   
 
 

  
 
 
 
 
 
 

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

за објавување на Одлука за  одобрување на финансиски средства за купување на периодични 
паркинг картици за корисници жители на Општина Карпош,од СЦМ РЕТАИЛ ДООЕЛ

трговски центар Скопје Сити мол

 
1.Се објавува Одлуката за одобрување на финансиски средства за купување на периодични 
паркинг картици за корисници жители на Општина Карпош,
трговски центар Скопје Сити мол, 
Карпош, одржана на 12 јули 2018 година.
 
2. Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 
 
 
Број: 11-6083/5     
Датум:16.7.2018 година    
Скопје                                                                                                               
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член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
 а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош 

(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013 и 15/2014), Градоначалникот

ЗАКЛУЧОК 
за  одобрување на финансиски средства за купување на периодични 

паркинг картици за корисници жители на Општина Карпош,од СЦМ РЕТАИЛ ДООЕЛ
трговски центар Скопје Сити мол 

 

одобрување на финансиски средства за купување на периодични 
паркинг картици за корисници жители на Општина Карпош, од СЦМ РЕТАИЛ ДООЕЛ

, донесена на дванаесеттата седница на Советот на Општина 
одржана на 12 јули 2018 година. 

Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 

                ГРАДОНАЧАЛНИК
                НА ОПШТИНА 

                                                                                                                                     Стефан Богоев
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член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош 

), Градоначалникот на Општина 

за  одобрување на финансиски средства за купување на периодични 
паркинг картици за корисници жители на Општина Карпош,од СЦМ РЕТАИЛ ДООЕЛ- Скопје-

одобрување на финансиски средства за купување на периодични 
од СЦМ РЕТАИЛ ДООЕЛ- Скопје-

донесена на дванаесеттата седница на Советот на Општина 

Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 

ГРАДОНАЧАЛНИК 
НА ОПШТИНА КАРПОШ, 

Стефан Богоев, с.р.                                                                                     
    



                        
 

   16 јули 2018 година   
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
Врз основа на член 36, став 1, точка 
весник на Република Македонија“ 5/2002), Советот на Општина Карпош, на дванаесеттата седница, 
одржана на 12 јули 218 година, донесе
 

за  одобрување на финансиски средства за купување на периодични паркинг картици за 
корисници жители на Општина Карпош,од СЦМ РЕТАИЛ ДООЕЛ

 
 

Со оваа одлука се одобруваат фи
картици за 12 месеци, за корисници
„Волгоградска“ бр.1, „Волгоградска“ бр. 2, У.З. Карпош 4 и бул. Манапо бр.4 У.З. Карпош 3, од 
правното лице СЦМ РЕТАИЛ ДООЕЛ
599.400,00 денари со пресметан ДДВ.

Средствата од член 1 на оваа одлука да се исплатат од Буџетот на Општина Карпош за 2018 година

Се овластува Градоначалникот на Општина Ка
РЕТАИЛ ДООЕЛ- Скопје-трговски центар
 

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

 
 
Број: 09-5838/8     
Датум: 12.7.2018 година    
Скопје      
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Врз основа на член 36, став 1, точка 1 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ 5/2002), Советот на Општина Карпош, на дванаесеттата седница, 

на 12 јули 218 година, донесе 

ОДЛУКА 
за  одобрување на финансиски средства за купување на периодични паркинг картици за 

корисници жители на Општина Карпош,од СЦМ РЕТАИЛ ДООЕЛ- Скопје
Скопје Сити мол 

Член 1 
Со оваа одлука се одобруваат финансиски средства за купување до 45 периодични паркинг 
картици за 12 месеци, за корисници-жители на Општина Карпош од улица Љубљанска“ бр.1,  
„Волгоградска“ бр.1, „Волгоградска“ бр. 2, У.З. Карпош 4 и бул. Манапо бр.4 У.З. Карпош 3, од 

ДООЕЛ- Скопје-трговски центар Скопје Сити
599.400,00 денари со пресметан ДДВ. 

 
Член 2 

Средствата од член 1 на оваа одлука да се исплатат од Буџетот на Општина Карпош за 2018 година
 

Член 3  
Се овластува Градоначалникот на Општина Карпош да потпише договор со правното лице 

центар Скопје Сити мол и да ја спроведе оваа одлука

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 

                       ПРЕТСЕДАТЕЛ
            НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА
                             Андреј Манолев

                                                                       

     број 7 
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и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ 5/2002), Советот на Општина Карпош, на дванаесеттата седница, 

за  одобрување на финансиски средства за купување на периодични паркинг картици за 
Скопје-трговски центар 

нансиски средства за купување до 45 периодични паркинг 
жители на Општина Карпош од улица Љубљанска“ бр.1,  

„Волгоградска“ бр.1, „Волгоградска“ бр. 2, У.З. Карпош 4 и бул. Манапо бр.4 У.З. Карпош 3, од 
Сити мол, во износ до  

Средствата од член 1 на оваа одлука да се исплатат од Буџетот на Општина Карпош за 2018 година. 

рпош да потпише договор со правното лице СЦМ 
и да ја спроведе оваа одлука. 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ 

Андреј Манолев, с.р. 



                        
 

   16 јули 2018 година   
 
 

  
 
 
 
 
 
 

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

 
 

за објавување на за одобрување на финансиски средства за закуп
Верополус Дооел Скопје-Веро 2

Карпош од станбената зграда на ул.„Иво Лола Рибар“ бр.74

 
1.Се објавува Одлуката за одобрување на финансиски средства за закуп на паркинг места од 
Верополус Дооел Скопје-Веро 2, УЗ Владо Тасевски, за корисници
станбената зграда на ул.Иво Лола Рибар бр.74, 
Општина Карпош, одржана на 12 јули 2018 година.
 
2. Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 
 
 
 
 Број: 11-6083/6           
Датум:16.7.2018 година   
Скопје     

      
      
 
 
 
 
 
 

 

                 

година   „Службен гласник на Општина Карпош“     

  

основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина 

Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013 
Градоначалникот на Општина Карпош, донесе  

ЗАКЛУЧОК 
за одобрување на финансиски средства за закуп на паркинг места од 

Веро 2-У.З. Владо Тасевски за корисници-жители на Општина 
Карпош од станбената зграда на ул.„Иво Лола Рибар“ бр.74

 
 

одобрување на финансиски средства за закуп на паркинг места од 
Веро 2, УЗ Владо Тасевски, за корисници-жители на Општина Карпош од 

станбената зграда на ул.Иво Лола Рибар бр.74, донесена на дванаесеттата седница на Советот на 
Карпош, одржана на 12 јули 2018 година. 

Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 

     ГРАДОНАЧАЛНИК
             НА ОПШТИНА КАРПОШ,
       Стефан Богоев, с.р.
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Врз 
основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 

а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина 
06, 8/2013 и 15/2014), 

на паркинг места од 
жители на Општина 

Карпош од станбената зграда на ул.„Иво Лола Рибар“ бр.74 

одобрување на финансиски средства за закуп на паркинг места од 
жители на Општина Карпош од 

донесена на дванаесеттата седница на Советот на 

Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 

ГРАДОНАЧАЛНИК 
НА ОПШТИНА КАРПОШ, 

Стефан Богоев, с.р. 
                                                                                                              



                        
 

   16 јули 2018 година   
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
Врз основа на член 36, став 1, точка 
весник на Република Македонија“ 5/2002), Советот на Општина Карпош, на дванаесеттата  седница, 
одржана на 12 јули 2018 година, донесе

за одобрување на финансиски средства за закуп на паркинг места од Верополус Дооел Скопје
Веро 2-У.З. Владо Тасевски за корисници

 

Со оваа одлука Советот на Општина Ка
трошок за закуп на паркинг простор на 20 возила на жители од колективниот станбен објект на 
ул.Иво Лола Рибар бр.74 на паркингот на Веропулос ДООЕЛ
период од 12 месеци. 
 

Средствата од член 1 на оваа одлука да се исплатат од Буџетот на Општина Карпош за 2018 година

Се овластува Градоначалникот на Општина Карпош да потпише договор со правното лице 
Веропулос ДООЕЛ-Скопје и да ја спроведе оваа одлука
 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“.                        
  
 
Број: 09-5838/9                                                    
Датум: 12.7.2018 година   
 Скопје      
 
 
 
 

 

                 

година   „Службен гласник на Општина Карпош“     

  

Врз основа на член 36, став 1, точка 1 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ 5/2002), Советот на Општина Карпош, на дванаесеттата  седница, 
одржана на 12 јули 2018 година, донесе 

 
 

ОДЛУКА  
за одобрување на финансиски средства за закуп на паркинг места од Верополус Дооел Скопје

У.З. Владо Тасевски за корисници-жители на Општина Карпош од станбената зграда на 
ул.„Иво Лола Рибар“ бр.74 

Член 1 
Со оваа одлука Советот на Општина Карпош одобрува финансиски средства за покривање на 
трошок за закуп на паркинг простор на 20 возила на жители од колективниот станбен објект на 

.74 на паркингот на Веропулос ДООЕЛ-Скопје – Веро 2, У.З.Владо Тасевски, за 

Член 2 
Средствата од член 1 на оваа одлука да се исплатат од Буџетот на Општина Карпош за 2018 година

 
Член 3  

Се овластува Градоначалникот на Општина Карпош да потпише договор со правното лице 
Скопје и да ја спроведе оваа одлука. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 

9                                                                                             ПРЕТСЕДАТЕЛ
                           НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ
                                                       Андреј Манолев

     број 7 

  19 

и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ 5/2002), Советот на Општина Карпош, на дванаесеттата  седница, 

за одобрување на финансиски средства за закуп на паркинг места од Верополус Дооел Скопје-
жители на Општина Карпош од станбената зграда на 

рпош одобрува финансиски средства за покривање на 
трошок за закуп на паркинг простор на 20 возила на жители од колективниот станбен објект на 

Веро 2, У.З.Владо Тасевски, за 

Средствата од член 1 на оваа одлука да се исплатат од Буџетот на Општина Карпош за 2018 година. 

Се овластува Градоначалникот на Општина Карпош да потпише договор со правното лице 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ 

Андреј Манолев, с.р. 



                        
 

   16 јули 2018 година   
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната 
Република Македонија“ бр.5/2002), 
(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.
Карпош, донесе  
 
 

за објавување на ОДЛУКА за давање согласност за кофинансирање на проектот
адреналински парк-Карпош“, локација Кеј на река Вардар, на парцели 7060, 7082, 7084, 684, 

685, 686, 689, 690 И 691, Општина Карпош

1.Се објавува Одлуката за давање 
адреналински парк-Карпош“, локација Кеј на река Вардар, на парцели 7060, 7082, 7084, 684, 685, 686, 
689, 690 И 691, Општина Карпош 
Карпош, одржана на 12 јули 2018 година.
 
2. Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 
 
 
 
 
Број: 11-6083/7     
Датум:16.7.2018 година    
Скопје                   
                                                                                         
      
                 
 
 
 
 
 

 

                 

година   „Службен гласник на Општина Карпош“     

  

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
 а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош 

(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013 и 15/2014), Градоначалникот на Општина 

ЗАКЛУЧОК 
за давање согласност за кофинансирање на проектот

, локација Кеј на река Вардар, на парцели 7060, 7082, 7084, 684, 
685, 686, 689, 690 И 691, Општина Карпош 

 
 
 

давање согласност за кофинансирање на проектот
, локација Кеј на река Вардар, на парцели 7060, 7082, 7084, 684, 685, 686, 

 донесена на дванаесеттата седница на Советот на Општина 
12 јули 2018 година. 

Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
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самоуправа („Службен весник на 
а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош 

), Градоначалникот на Општина 

за давање согласност за кофинансирање на проектот „Спортско-
, локација Кеј на река Вардар, на парцели 7060, 7082, 7084, 684, 

согласност за кофинансирање на проектот „Спортско-
, локација Кеј на река Вардар, на парцели 7060, 7082, 7084, 684, 685, 686, 

донесена на дванаесеттата седница на Советот на Општина 

Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 

ГРАДОНАЧАЛНИК 
НА ОПШТИНА КАРПОШ, 

Стефан Богоев, с.р. 

    



                        
 

   16 јули 2018 година   
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за 
Република Македонија“ бр.5/2002
одржана на 12 јули 2018  година, донесе 

за давање согласност за кофинансирање на проектот
локација Кеј на река Вардар, на парцели7060, 7082, 7084, 684, 685, 686, 689, 690 И 691 , Општина 

Со оваа одлука Советот на Општина Карпош дава согласност за кофинансирање на проектот 
„Спортско Адреналински парк-Карпош“, локација Кеј на река Вардар,
Вардар, на парцели 7060, 7082, 7084, 684, 685, 686, 689, 690 И 691, Општина Карпош
За реализација на горенаведениот проект се дава согласност 
проектот за „Локална и регинална конкурентност“ финансиран од грант од Европска унија, 
администриран од Светска банка. 
 

Согласно техничката документација, проценеттата вредност на проектот ќе изнесува не повеќе од 
68.572.500,00 денари или 1.115.000,00 евра, без 
Процентот на кофинанисрањето на проектот од страна на Општина Карпош ќе биде не помалку од 
10% и не повеќе од 15% или во износ од не повеќе од 10.285.875,00 денари или 167.250,00 Евра без 
пресметан ДДВ. 
Средства ќе бидат обезбедени од Буџето
активностите на Општина Карпош во областа на екологијата и енергетската ефикасност за 2018 
година. 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 
 
Број: 09-5838/10     
Датум: 12.7.2018 година                
Скопје      

                                                                

 

                 

година   „Службен гласник на Општина Карпош“     

  

6, став 1, точка 15 од Законот за локалната самоуправа (
02), Советот на Општина Карпош, на дванаесеттата седница

година, донесе  
 

О Д Л У К А 
за давање согласност за кофинансирање на проектот „Спортско-адреналински парк
локација Кеј на река Вардар, на парцели7060, 7082, 7084, 684, 685, 686, 689, 690 И 691 , Општина 

Карпош 
 

Член 1 
Со оваа одлука Советот на Општина Карпош дава согласност за кофинансирање на проектот 

Карпош“, локација Кеј на река Вардар, на локација Кеј на река 
7060, 7082, 7084, 684, 685, 686, 689, 690 И 691, Општина Карпош

За реализација на горенаведениот проект се дава согласност Oпштина Карпош да аплицира на 
окална и регинална конкурентност“ финансиран од грант од Европска унија, 

Член 2 
Согласно техничката документација, проценеттата вредност на проектот ќе изнесува не повеќе од 

15.000,00 евра, без пресметан ДДВ. 
Процентот на кофинанисрањето на проектот од страна на Општина Карпош ќе биде не помалку од 
10% и не повеќе од 15% или во износ од не повеќе од 10.285.875,00 денари или 167.250,00 Евра без 

Средства ќе бидат обезбедени од Буџетот на Општина Карпош за 2018 година од Програмата за 
активностите на Општина Карпош во областа на екологијата и енергетската ефикасност за 2018 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 

          ПРЕТСЕДАТЕЛ
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локалната самоуправа („Службен весник на 
Општина Карпош, на дванаесеттата седница, 

адреналински парк-Карпош“, 
локација Кеј на река Вардар, на парцели7060, 7082, 7084, 684, 685, 686, 689, 690 И 691 , Општина 

Со оваа одлука Советот на Општина Карпош дава согласност за кофинансирање на проектот 
на локација Кеј на река 

7060, 7082, 7084, 684, 685, 686, 689, 690 И 691, Општина Карпош 
пштина Карпош да аплицира на 

окална и регинална конкурентност“ финансиран од грант од Европска унија, 

Согласно техничката документација, проценеттата вредност на проектот ќе изнесува не повеќе од 

Процентот на кофинанисрањето на проектот од страна на Општина Карпош ќе биде не помалку од 
10% и не повеќе од 15% или во износ од не повеќе од 10.285.875,00 денари или 167.250,00 Евра без 

т на Општина Карпош за 2018 година од Програмата за 
активностите на Општина Карпош во областа на екологијата и енергетската ефикасност за 2018 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ 

Андреј Манолев, с.р. 



                        
 

   16 јули 2018 година   
 
 

  
 
 
 
 
 
 

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

за објавување на Одлука 
 

1. Се објавува Одлуката за прифаќање на донација од „Млекара“ АД
дванаесеттата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 12 јули 2018 година.
 
2. Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 
 
 
 
Број: 11-6083/8                                                                                             
Датум:16.7.2018 година                                                                         
Скопје                                                                                                                 
      
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                 

година   „Службен гласник на Општина Карпош“     

  

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
 а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош 

лужбен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013 и 15/2014), Градоначалникот на Општина 

ЗАКЛУЧОК 
 за прифаќање на донација од „Млекара“ АД

 
 

прифаќање на донација од „Млекара“ АД-Битола, донесена на 
дванаесеттата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 12 јули 2018 година.

Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 

                                                                                                         ГРАДОНАЧАЛНИК
                                                          НА ОПШТИНА КАРПОШ,

                                                                                                      Стефан Богоев
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 

а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош 
), Градоначалникот на Општина 

за прифаќање на донација од „Млекара“ АД-Битола 

донесена на 
дванаесеттата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 12 јули 2018 година. 

Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 

ГРАДОНАЧАЛНИК 
НА ОПШТИНА КАРПОШ, 

Стефан Богоев, с.р.                                                                               
    



                        
 

   16 јули 2018 година   
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
Врз основа на член 36, став 1, точка 15 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија” бр
финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија” 
бр. 61/04, 96/04, 67/07, 156/09 и 47/11), Советот на Општина Карпош
одржана на 12 јули 2018 година, донесе
 
 

за прифаќање на донација од „Млекара“ АД

Со оваа одлука, Општина Карпош во својство на примател на донација ја прифаќа донацијата 
„Млекара“ АД-Битола, во смисла на
урбана опрема “Фитнес зона Карпош 3“, која би се поставила на кејот на реката Вардар
Карпош, поточно на КП 7060/1 Карпош со технички број: П
изготвен од страна на Општина Карпош .
 

Донацијата не создава директна корист за давателот ниту обврска за враќање од примателот на 
донацијата, дадена за цели од јавен интерес

Се задолжува Секторот за правни работи на Општина Карпош да изготви Договор за донација, да 
го реализира потпишувањето на истиот, како и да ја спроведе законски утврдената постапка пред 
надлежните органи во Република Македонија. 
                                                            

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Карпош“.
 

 
 
Број: 09-5838/11                                                                                        
Датум: 12.7.2018 година                                                     
Скопје                                                                                                       

                                                                       

 

                 

година   „Службен гласник на Општина Карпош“     

  

став 1, точка 15 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 5/02), а во врска со член 4, точка 5 од Законот за 
финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија” 

61/04, 96/04, 67/07, 156/09 и 47/11), Советот на Општина Карпош, на дванаесеттата седницата 
и 2018 година, донесе 

ОДЛУКА  
за прифаќање на донација од „Млекара“ АД-Битола 

 

Член 1 
Со оваа одлука, Општина Карпош во својство на примател на донација ја прифаќа донацијата 

во смисла на доброволна и безусловна помош во добра
урбана опрема “Фитнес зона Карпош 3“, која би се поставила на кејот на реката Вардар
Карпош, поточно на КП 7060/1 Карпош со технички број: П-33/18 од 05.2018 година
изготвен од страна на Општина Карпош . 

Член 2 
не создава директна корист за давателот ниту обврска за враќање од примателот на 
дадена за цели од јавен интерес. 

 
 

Член 3 
Се задолжува Секторот за правни работи на Општина Карпош да изготви Договор за донација, да 
го реализира потпишувањето на истиот, како и да ја спроведе законски утврдената постапка пред 
надлежните органи во Република Македонија.  

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Карпош“.

11                                                                                                ПРЕТСЕДАТЕЛ
12.7.2018 година                                                             НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ

Скопје                                                                                                             Андреј Манолев
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став 1, точка 15 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен 
5/02), а во врска со член 4, точка 5 од Законот за 

финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија” 
на дванаесеттата седницата 

 

Со оваа одлука, Општина Карпош во својство на примател на донација ја прифаќа донацијата од 
доброволна и безусловна помош во добра –поставување на 

урбана опрема “Фитнес зона Карпош 3“, која би се поставила на кејот на реката Вардар-Општина 
33/18 од 05.2018 година-елаборат 

не создава директна корист за давателот ниту обврска за враќање од примателот на 

Се задолжува Секторот за правни работи на Општина Карпош да изготви Договор за донација, да 
го реализира потпишувањето на истиот, како и да ја спроведе законски утврдената постапка пред 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Карпош“.  

ПРЕТСЕДАТЕЛ 
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ 

Андреј Манолев, с.р. 



                        
 

   16 јули 2018 година   
 
 

  
 
 
 
 
 
 

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

за објавување на Одлука за прифаќање на донација од “

 
1.Се објавува Одлуката за прифаќање на донација од “
дванаесеттата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 12 јули 2018 година.
 
2. Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе 
Општина Карпош“. 
 
 
 
 
 Број: 11-6083/9           
Датум:17.7.2018 година   
Скопје     

      
      
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                 

година   „Службен гласник на Општина Карпош“     

  

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
 а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош 

(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013 и 15/2014), Градоначалникот на Општина 

ЗАКЛУЧОК 
Одлука за прифаќање на донација од “Веропулос“ ДООЕЛ

 

 

прифаќање на донација од “Веропулос“ ДООЕЛ-
дванаесеттата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 12 јули 2018 година.

Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 

     ГРАДОНАЧАЛНИК
            НА ОПШТИНА КАРПОШ,
      Стефан Богоев, с.р.
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош 

), Градоначалникот на Општина 

ДООЕЛ-Скопје 

-Скопје,  донесена на 
дванаесеттата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 12 јули 2018 година. 

се објави во „Службен гласник на 

ГРАДОНАЧАЛНИК 
НА ОПШТИНА КАРПОШ, 

Стефан Богоев, с.р. 
                                                                                                              



                        
 

   16 јули 2018 година   
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
Врз основа на член 36, став 1, точка 15 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија” бр
финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија” 
бр. 61/04, 96/04, 67/07, 156/09 и 47/11), Советот на Општина Карпош
одржана на 12 јули 2018 година, донесе
 
 

за прифаќање на донација од “

Со оваа одлука, Општина Карпош во својство на примател 
“Веропулос“ ДООЕЛ-Скопје-давател на донација
добра –опрема за детско игралиште која би била инсталирана во близина на објектот
Веро 2-нас. Тафталиџе, Општина Карпо
-рекреација. Донацијата е со проценета вредност од околу 25.000 евра и истата ќе биде утврдена по 
конечното завршување на работите.
  

Донацијата не создава директна корист за давателот ниту обврска за враќање од примателот на 
донацијата, дадена за цели од јавен интерес

Се задолжува Секторот за правни работи на Општина Карпош да изготви Договор за донација, да 
го реализира потпишувањето на истиот, како и да ја спроведе законски утврдената постапка пред 
надлежните органи во Република Македонија. 
                                                            

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на 
 
 

Број: 09-5838/12     
Датум: 12.7.2018 година                                                  
Скопје                                                                                                      

                                                                       

 

                 

година   „Службен гласник на Општина Карпош“     

  

став 1, точка 15 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 5/02), а во врска со член 4, точка 5 од Законот за 
финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија” 

1/04, 96/04, 67/07, 156/09 и 47/11), Советот на Општина Карпош, на дванаесеттата седницата 
одржана на 12 јули 2018 година, донесе 

ОДЛУКА  
за прифаќање на донација од “Веропулос“ ДООЕЛ-Скопје

 

Член 1 
Со оваа одлука, Општина Карпош во својство на примател на донација ја прифаќа донацијата 

давател на донација, во смисла на доброволна и безусловна помош во 
опрема за детско игралиште која би била инсталирана во близина на објектот
нас. Тафталиџе, Општина Карпош, поточно на локација 18.8 која според ДУП има намена Д 3 

рекреација. Донацијата е со проценета вредност од околу 25.000 евра и истата ќе биде утврдена по 
конечното завршување на работите. 

Член 2 
не создава директна корист за давателот ниту обврска за враќање од примателот на 
дадена за цели од јавен интерес. 

 
 

Член 3 
Се задолжува Секторот за правни работи на Општина Карпош да изготви Договор за донација, да 

а истиот, како и да ја спроведе законски утврдената постапка пред 
надлежните органи во Република Македонија.  

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на 

      ПРЕТСЕДАТЕЛ
12.7.2018 година                                                    НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ

Скопје                                                                                                               Андреј Манолев
                                                                                       

     број 7 
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став 1, точка 15 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен 
5/02), а во врска со член 4, точка 5 од Законот за 

финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија” 
на дванаесеттата седницата 

Скопје 

на донација ја прифаќа донацијата 
доброволна и безусловна помош во 

опрема за детско игралиште која би била инсталирана во близина на објектот-Супермаркет 
ш, поточно на локација 18.8 која според ДУП има намена Д 3 

рекреација. Донацијата е со проценета вредност од околу 25.000 евра и истата ќе биде утврдена по 

не создава директна корист за давателот ниту обврска за враќање од примателот на 

Се задолжува Секторот за правни работи на Општина Карпош да изготви Договор за донација, да 
а истиот, како и да ја спроведе законски утврдената постапка пред 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Карпош“.  

ПРЕТСЕДАТЕЛ 
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ 

Андреј Манолев, с.р. 



                        
 

   16 јули 2018 година   
 
 

  
 
 
 
 
 
 

                      
        
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.13/2015), 
Општина Карпош, донесе 
 
 

за објавување на Одлука за прифаќање на донација од Пивара Скопје преку 
подружница на ММС Комуникации Македонија, ДОО

 
 

1.Се објавува Одлуката за прифаќање на донација од Пивара Скопје преку 
подружница на ММС Комуникации Македонија, ДОО
на Советот на Општина Карпош, одржана на 12 јули 2018 година.
 
2. Овој заклучок влегува во сила со денот на 
Општина Карпош“. 
 
 
 
Број: 11-6083/10     
Датум:16.7.2018 година    
Скопје                                                                                                               
                                                                   
      
                 
 
 
 
 
 
 
 

 

                 

година   „Службен гласник на Општина Карпош“     

  

    
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.13/2015), 

ЗАКЛУЧОК 
Одлука за прифаќање на донација од Пивара Скопје преку 

подружница на ММС Комуникации Македонија, ДОО-Скопје

 
прифаќање на донација од Пивара Скопје преку 

подружница на ММС Комуникации Македонија, ДОО-Скопје, донесена на дванаесеттата
на Советот на Општина Карпош, одржана на 12 јули 2018 година. 

Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 

             ГРАДОНАЧАЛНИК
           НА ОПШТИНА КАРПОШ,

                                                                           Стефан Богоев
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.5/2002),а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош-
Пречистен текст („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.13/2015), Градоначалникот на 

Одлука за прифаќање на донација од Пивара Скопје преку „ Публицис “, 
Скопје 

прифаќање на донација од Пивара Скопје преку „ Публицис “, 
донесена на дванаесеттата седница 

донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 

ГРАДОНАЧАЛНИК 
НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Стефан Богоев, с.р. 

    



                        
 

   16 јули 2018 година   
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
Врз основа на член 36, став 1, точка 15 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија” бр
финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија” 
бр. 61/04, 96/04, 67/07, 156/09 и 47/11), Советот на Општина Карпош
одржана на 12 јули 2018 година, донесе
 
 

за прифаќање на донација од Пивара Скопје преку 
Комуникации Македонија, ДОО

Со оваа одлука, Општина Карпош во својство на примател на донација ја прифаќа донацијата 
Пивара Скопје преку „Публицис“, 
давател на донација, во смисла на
правоаголен со димензии 3x3 со стреа 60см, дрвени столбови, висина од 200см, постамент за 
летниковец од 10см бетон, доколку е потребно и во зависност од самиот терен, поставен во УЗ Влае 
. 

Донацијата не создава директна корист за давателот ниту обврска за враќање од примателот на 
донацијата, дадена за цели од јавен интерес

Се задолжува Секторот за правни работи на Општина Карпош да изготви Договор за донација, да 
го реализира потпишувањето на истиот, како и да ја спроведе законски утврдената постапка пред 
надлежните органи во Република Македонија. 
                                                            

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на 
 

 
Број: 09-5838/13     
Датум: 12.7.2018 година                                                  
Скопје                                                                                    
 

                                                                       

 

                 

година   „Службен гласник на Општина Карпош“     

  

став 1, точка 15 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 5/02), а во врска со член 4, точка 5 од Законот за 
финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија” 

1/04, 96/04, 67/07, 156/09 и 47/11), Советот на Општина Карпош, на дванаесеттата седницата 
одржана на 12 јули 2018 година, донесе 

ОДЛУКА  
за прифаќање на донација од Пивара Скопје преку „ Публицис “, подружница на ММС 

Комуникации Македонија, ДОО-Скопје 
 

Член 1 
Со оваа одлука, Општина Карпош во својство на примател на донација ја прифаќа донацијата 

“, подружница на ММС Комуникации Македонија
во смисла на доброволна и безусловна помош во добра

со стреа 60см, дрвени столбови, висина од 200см, постамент за 
летниковец од 10см бетон, доколку е потребно и во зависност од самиот терен, поставен во УЗ Влае 

Член 2 
не создава директна корист за давателот ниту обврска за враќање од примателот на 
дадена за цели од јавен интерес. 

 
Член 3 

Се задолжува Секторот за правни работи на Општина Карпош да изготви Договор за донација, да 
истиот, како и да ја спроведе законски утврдената постапка пред 

надлежните органи во Република Македонија.  

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на 

      ПРЕТСЕДАТЕЛ
12.7.2018 година                                                        НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ

Скопје                                                                                                               Андреј Манолев
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став 1, точка 15 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен 
5/02), а во врска со член 4, точка 5 од Законот за 

финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија” 
на дванаесеттата седницата 

„ Публицис “, подружница на ММС 

Со оваа одлука, Општина Карпош во својство на примател на донација ја прифаќа донацијата од 
Македонија, ДОО-Скопје-

доброволна и безусловна помош во добра –Летниковец-
со стреа 60см, дрвени столбови, висина од 200см, постамент за 

летниковец од 10см бетон, доколку е потребно и во зависност од самиот терен, поставен во УЗ Влае 

не создава директна корист за давателот ниту обврска за враќање од примателот на 

Се задолжува Секторот за правни работи на Општина Карпош да изготви Договор за донација, да 
истиот, како и да ја спроведе законски утврдената постапка пред 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Карпош“.  

ПРЕТСЕДАТЕЛ 
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ 

Андреј Манолев, с.р. 



                        
 

   16 јули 2018 година   
 
 

  
 
 
 
 
 
 

                        
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Служ
Република Македонија“ бр.5/2002), 
(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.
Карпош, донесе  
 
 

за објавување на Одлука за предавање во владение и одржување на електронска рампа на 
заедницата на станари на колективните објекти на ул. Никола Русински бр.8, бр.10 и бр.12, 

У.З.Карпош 3  (паркинг на ул.Карпошево востание)

1.Се објавува Одлуката за предавање во владение и 
заедницата на станари на колективните објекти на ул. Никола Русински бр.8, бр.10 и бр.12 
У.З.Карпош 3 (паркинг на ул.Карпошево востание)
на Општина Карпош, одржана на 12 јули 2
 
2. Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 
 
 
 
 
Број: 11-6083/11     
Датум:16.7.2018 година    
Скопје                                                                                                                
      
                 
 
 
 
 
 
 
 

 

                 

година   „Службен гласник на Општина Карпош“     

  

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Служ
 а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош 

(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013 и 15/2014), Градоначалникот на Општина 

ЗАКЛУЧОК 
предавање во владение и одржување на електронска рампа на 

заедницата на станари на колективните објекти на ул. Никола Русински бр.8, бр.10 и бр.12, 
У.З.Карпош 3  (паркинг на ул.Карпошево востание) 

 
 

за предавање во владение и одржување на електронска рампа на 
заедницата на станари на колективните објекти на ул. Никола Русински бр.8, бр.10 и бр.12 
У.З.Карпош 3 (паркинг на ул.Карпошево востание), донесена на дванаесеттата
на Општина Карпош, одржана на 12 јули 2018 година. 

Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 

                 ГРАДОНАЧАЛНИК
              НА ОПШТИНА КАРПОШ,

                                                                                                        Стефан Богоев
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 

а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош 
), Градоначалникот на Општина 

предавање во владение и одржување на електронска рампа на 
заедницата на станари на колективните објекти на ул. Никола Русински бр.8, бр.10 и бр.12, 

одржување на електронска рампа на 
заедницата на станари на колективните објекти на ул. Никола Русински бр.8, бр.10 и бр.12 

донесена на дванаесеттата седница на Советот 

Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 

ГРАДОНАЧАЛНИК 
НА ОПШТИНА КАРПОШ, 

Стефан Богоев, с.р.                                                                            
    



                        
 

   16 јули 2018 година   
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
Врз основа на член 36, став 1, точка 1, член 62 и член 64 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002),  Советот на Општина Карпош, на 
дванаесеттата седница, одржана на 12 јули 

за предавање во владение и одржување на електронска рампа на заедницата на станари на 
колективните објекти на ул. Никола Русински бр.8, бр.10 и бр.12, У.З.Карпош 3  (паркинг на 

Со оваа Одлука Советот на Општина Карпош 
сопственици електронската рампата за влез во паркингот на колективните стамбени објекти на 
ул.„Никола Русински“ бр.8, ул.„Никола Русински“ бр.10 ул.„Никола Русински“ бр.12, У.З.К
(паркинг на ул.Карпошево востание).
 

Вредноста на поставената опрема изнесува 158.813,00 денари со вклучен ДДВ.

Се задолжуваат стручните служби во Општина Карпош да ја предадат во владение и одржување 
рампата на заедницата на сопственици, како и опремата со пропратната документација.
 

Се овластува Градоначалникот на Општина Карпош да ја спроведе оваа одлука и да потпише 
Договор со заедницата на сопственици со кој електронската рампа ќе се предаде во владение и 
одржување на заедницата на сопствениците.

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

 
Број: 09-5838/14     
Датум: 12.7.2018 година    
Скопје                                                                                                          

 

                 

година   „Службен гласник на Општина Карпош“     

  

Врз основа на член 36, став 1, точка 1, член 62 и член 64 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002),  Советот на Општина Карпош, на 
дванаесеттата седница, одржана на 12 јули 2018 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

за предавање во владение и одржување на електронска рампа на заедницата на станари на 
колективните објекти на ул. Никола Русински бр.8, бр.10 и бр.12, У.З.Карпош 3  (паркинг на 

ул.Карпошево востание) 
 

Член 1 
Советот на Општина Карпош ja предава во владение и одржување на заедницата на 

сопственици електронската рампата за влез во паркингот на колективните стамбени објекти на 
ул.„Никола Русински“ бр.8, ул.„Никола Русински“ бр.10 ул.„Никола Русински“ бр.12, У.З.К
(паркинг на ул.Карпошево востание). 

Член 2 
Вредноста на поставената опрема изнесува 158.813,00 денари со вклучен ДДВ. 

 
Член 3 

задолжуваат стручните служби во Општина Карпош да ја предадат во владение и одржување 
сопственици, како и опремата со пропратната документација.

Член 4 
Се овластува Градоначалникот на Општина Карпош да ја спроведе оваа одлука и да потпише 
Договор со заедницата на сопственици со кој електронската рампа ќе се предаде во владение и 

на заедницата на сопствениците.  
 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на 

                                                                      

                         ПРЕТСЕДАТЕЛ
                  НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ

                                                                              Андреј Манолев
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Врз основа на член 36, став 1, точка 1, член 62 и член 64 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002),  Советот на Општина Карпош, на 

за предавање во владение и одржување на електронска рампа на заедницата на станари на 
колективните објекти на ул. Никола Русински бр.8, бр.10 и бр.12, У.З.Карпош 3  (паркинг на 

предава во владение и одржување на заедницата на 
сопственици електронската рампата за влез во паркингот на колективните стамбени објекти на 
ул.„Никола Русински“ бр.8, ул.„Никола Русински“ бр.10 ул.„Никола Русински“ бр.12, У.З.Карпош 3 

 

задолжуваат стручните служби во Општина Карпош да ја предадат во владение и одржување 
сопственици, како и опремата со пропратната документација. 

Се овластува Градоначалникот на Општина Карпош да ја спроведе оваа одлука и да потпише 
Договор со заедницата на сопственици со кој електронската рампа ќе се предаде во владение и 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на 
 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ 

Андреј Манолев, с.р. 



                        
 

   16 јули 2018 година   
 
 

  
 
 
 
 
 
 

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

за објавување на Одлука за предавање во владение и одржување на електронска рампа на 
заедницата на станови и деловни простории на ул.Лондонска бр.2, У.З.Тафталиџе 1

1.Се објавува Одлуката за предавање во владение и одржување на електронска рампа на 
заедницата на станови и деловни простории на ул.Лондонска бр.2, У.З.Тафталиџе 1, 
дванаесеттата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 12 јули 2018 година.
 
2. Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 
 
 
 
 
Број: 11-6083/12     
Датум:16.7.2018 година                                                                        
Скопје                                                                                                                  
      
      
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

                 

година   „Службен гласник на Општина Карпош“     

  

нова на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
 а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош 

(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013 и 15/2014), Градоначалникот на Општина 

ЗАКЛУЧОК 
за предавање во владение и одржување на електронска рампа на 

заедницата на станови и деловни простории на ул.Лондонска бр.2, У.З.Тафталиџе 1
 
 

за предавање во владение и одржување на електронска рампа на 
заедницата на станови и деловни простории на ул.Лондонска бр.2, У.З.Тафталиџе 1, 

седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 12 јули 2018 година.

влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 

                   ГРАДОНАЧАЛНИК
16.7.2018 година                                                                                    НА ОПШТИНА КАРПОШ,

                                                                                                                      Стефан Богоев
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нова на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 

а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош 
чалникот на Општина 

за предавање во владение и одржување на електронска рампа на 
заедницата на станови и деловни простории на ул.Лондонска бр.2, У.З.Тафталиџе 1 

за предавање во владение и одржување на електронска рампа на 
заедницата на станови и деловни простории на ул.Лондонска бр.2, У.З.Тафталиџе 1, донесена на 

седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 12 јули 2018 година. 

влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 

ГРАДОНАЧАЛНИК 
НА ОПШТИНА КАРПОШ, 

Стефан Богоев, с.р.                                                                                           



                        
 

   16 јули 2018 година   
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
Врз основа на член 36, став 1, точка 1, член 62 и член 64 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002),  Советот на Општина Карпош, на 
дванаесеттата седница, одржана на 12 јули 2018 година, донесе
 

за предавање во владение и одржување на електронска рампа на заедницата на станови 
и деловни простории на ул.Лондонска бр.2, У.З.Тафталиџе 1

Со оваа Одлука Советот на Општина Карпош 
сопственици (заедницата на станови и деловни простории) електронската рампа на ул.Лондонска 
бр.2, У.З. Тафталиџе 1. 
 

Вредноста на поставената опрема изнесува 183.870,оо денари, со вклучен ДДВ.

Се задолжуваат стручните служби во Општина Карпош да ја предадат во владение и одржување 
рампата на заедницата на сопственици, како и опремата со 
 

Се овластува Градоначалникот на Општина Карпош да ја спроведе оваа одлука и да потпише 
Договор со заедницата на сопственици со кој електронската рампа ќе се предаде во владение и 
одржување на заедницата на сопствениците.

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на 
Општина Карпош“.    
 
Број: 09-5838/15     
Датум: 12.7.2018 година                                                     
Скопје                                                                                                       

                                                                       

 

                 

година   „Службен гласник на Општина Карпош“     

  

Врз основа на член 36, став 1, точка 1, член 62 и член 64 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002),  Советот на Општина Карпош, на 
дванаесеттата седница, одржана на 12 јули 2018 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

за предавање во владение и одржување на електронска рампа на заедницата на станови 
остории на ул.Лондонска бр.2, У.З.Тафталиџе 1

 
 

Член 1 
Со оваа Одлука Советот на Општина Карпош ja предава во владение и одржувањена заедницата на 
сопственици (заедницата на станови и деловни простории) електронската рампа на ул.Лондонска 

Член 2 
Вредноста на поставената опрема изнесува 183.870,оо денари, со вклучен ДДВ.

 
Член 3 

задолжуваат стручните служби во Општина Карпош да ја предадат во владение и одржување 
рампата на заедницата на сопственици, како и опремата со пропратната документација.

Член 4 
Се овластува Градоначалникот на Општина Карпош да ја спроведе оваа одлука и да потпише 
Договор со заедницата на сопственици со кој електронската рампа ќе се предаде во владение и 
одржување на заедницата на сопствениците.  

 
Член 5 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на 
                                                                      

           ПРЕТСЕДАТЕЛ
12.7.2018 година                                                                НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ

Скопје                                                                                                              Андреј Манолев
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Врз основа на член 36, став 1, точка 1, член 62 и член 64 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002),  Советот на Општина Карпош, на 

за предавање во владение и одржување на електронска рампа на заедницата на станови 
остории на ул.Лондонска бр.2, У.З.Тафталиџе 1 

предава во владение и одржувањена заедницата на 
сопственици (заедницата на станови и деловни простории) електронската рампа на ул.Лондонска 

Вредноста на поставената опрема изнесува 183.870,оо денари, со вклучен ДДВ. 

задолжуваат стручните служби во Општина Карпош да ја предадат во владение и одржување 
пропратната документација. 

Се овластува Градоначалникот на Општина Карпош да ја спроведе оваа одлука и да потпише 
Договор со заедницата на сопственици со кој електронската рампа ќе се предаде во владение и 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на 
 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ 

Андреј Манолев, с.р. 



                        
 

   16 јули 2018 година   
 
 

  
 
 
 
 
 
 

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

за објавување на Одлука за предавање во владение и одржување на електронска 
заедницата на станари на колективните објекти на ул. Волгоградска бр.1, бул.Партизански 

одреди бр.72а, бул.Партизански одреди бр.74, У.З.Карпош 4

1.Се објавува Одлуката за предавање во владение и одржување на електронска рампа на 
заедницата на станари на колективните објекти на ул. Волгоградска бр.1, бул.Партизански одреди 
бр.72а, бул.Партизански одреди бр.74
Советот на Општина Карпош, одржана на 12 јули 2018 година.
 
2. Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 
 
 
 
 
Број: 11-6083/13     
Датум:16.7.2018 година    
Скопје                                                                                                         
      
                 
 
 
 
 
 

 

                 

година   „Службен гласник на Општина Карпош“     

  

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
 а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош 

(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013 и 15/2014), Градоначалникот на Општина 

ЗАКЛУЧОК 
за предавање во владение и одржување на електронска 

заедницата на станари на колективните објекти на ул. Волгоградска бр.1, бул.Партизански 
одреди бр.72а, бул.Партизански одреди бр.74, У.З.Карпош 4

 
 

за предавање во владение и одржување на електронска рампа на 
станари на колективните објекти на ул. Волгоградска бр.1, бул.Партизански одреди 

бр.72а, бул.Партизански одреди бр.74, У.З.Карпош 4,  донесена на дванаесеттата
Советот на Општина Карпош, одржана на 12 јули 2018 година. 

во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 

                    ГРАДОНАЧАЛНИК
                НА ОПШТИНА КАРПОШ,

                                                                                                                                    Стефан Богоев
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош 

), Градоначалникот на Општина 

за предавање во владение и одржување на електронска рампа на 
заедницата на станари на колективните објекти на ул. Волгоградска бр.1, бул.Партизански 

одреди бр.72а, бул.Партизански одреди бр.74, У.З.Карпош 4 

за предавање во владение и одржување на електронска рампа на 
станари на колективните објекти на ул. Волгоградска бр.1, бул.Партизански одреди 

донесена на дванаесеттата седница на 

во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 

ГРАДОНАЧАЛНИК 
НА ОПШТИНА КАРПОШ, 

Стефан Богоев, с.р.     
    



                        
 

   16 јули 2018 година   
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 Врз основа на член 36, став 1, точка 1, член 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002),  Советот на Општина Карпош, на 
дванаесеттата седница, одржана на 12 јули 2018 година, донесе
 

за предавање во владение и одржување на електро
на колективните објекти на ул. Волгоградска бр.1, бул.Партизански одреди бр.72а, 

бул.Партизански одреди бр.74, У.З.Карпош 4

Со оваа Одлука Советот на Општина Карпош 
сопственици електронската рампата за влез во паркингот на колективните стамбени објекти на ул. 
Волгоградска бр.1, бул.Партизански одреди бр.72а, бул.Партизански одреди бр.74, У.З.Карпош 4.
 

Вредноста на поставената опрема изнесува 160.597,00 де

Се задолжуваат стручните служби во Општина Карпош да ја предадат во владение и одржување 
рампата на заедницата на сопственици, како и опремата со пропратната документација.
 

Се овластува Градоначалникот на Општина Карпош
Договор со заедницата на сопственици со кој електронската рампа ќе се предаде во владение и 
одржување на заедницата на сопствениците.

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „С
Општина Карпош“.    
 
 
Број: 09-5838/16     
Датум: 12.7.2018 година    
Скопје                                                                                                         

 

                 

година   „Службен гласник на Општина Карпош“     

  

Врз основа на член 36, став 1, точка 1, член 62 и член 64 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002),  Советот на Општина Карпош, на 
дванаесеттата седница, одржана на 12 јули 2018 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

за предавање во владение и одржување на електронска рампа на заедницата на станари 
на колективните објекти на ул. Волгоградска бр.1, бул.Партизански одреди бр.72а, 

бул.Партизански одреди бр.74, У.З.Карпош 4 
 

Член 1 
Со оваа Одлука Советот на Општина Карпош ja предава во владение и одржување на заедницат
сопственици електронската рампата за влез во паркингот на колективните стамбени објекти на ул. 
Волгоградска бр.1, бул.Партизански одреди бр.72а, бул.Партизански одреди бр.74, У.З.Карпош 4.

Член 2 
Вредноста на поставената опрема изнесува 160.597,00 денари со вклучен ДДВ.

 
Член 3 

задолжуваат стручните служби во Општина Карпош да ја предадат во владение и одржување 
рампата на заедницата на сопственици, како и опремата со пропратната документација.

Член 4 
Се овластува Градоначалникот на Општина Карпош да ја спроведе оваа одлука и да потпише 
Договор со заедницата на сопственици со кој електронската рампа ќе се предаде во владение и 
одржување на заедницата на сопствениците.  

 
Член 5 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „С
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         НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ

                                                                          Андреј Манолев
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62 и член 64 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002),  Советот на Општина Карпош, на 

нска рампа на заедницата на станари 
на колективните објекти на ул. Волгоградска бр.1, бул.Партизански одреди бр.72а, 

предава во владение и одржување на заедницата на 
сопственици електронската рампата за влез во паркингот на колективните стамбени објекти на ул. 
Волгоградска бр.1, бул.Партизански одреди бр.72а, бул.Партизански одреди бр.74, У.З.Карпош 4. 

нари со вклучен ДДВ. 

задолжуваат стручните служби во Општина Карпош да ја предадат во владение и одржување 
рампата на заедницата на сопственици, како и опремата со пропратната документација. 

да ја спроведе оваа одлука и да потпише 
Договор со заедницата на сопственици со кој електронската рампа ќе се предаде во владение и 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на 
 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ 

Андреј Манолев, с.р. 



                        
 

   16 јули 2018 година   
 
 

  
 
 
 
 
 
 

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

за објавување на  Одлука за одобрување финансиска поддршка на проекти од областа на 
образованието

(за реализирање на проектот Меѓународна детска ликовна колонија „Св. Пантелејмон“, 
подносител

 1.Се објавува Одлуката за одобрување финансиска поддршка на проекти од областа на 
образованието на Општина Карпош за 2018 година
детска ликовна колонија „Св. Пантелејмон“, подносител
дванаесеттата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 12 јули 2018 го
 
2. Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 
 
 
 
Број: 11-6083/14     
Датум:16.7.2018 година    
Скопје                                                                                                   
      
                 
 
 
 
 
 
 
 

 

                 

година   „Службен гласник на Општина Карпош“     

  

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
 а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош 

(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013 и 15/2014), Градоначалникот на Општина 

ЗАКЛУЧОК 
за одобрување финансиска поддршка на проекти од областа на 

образованието на Општина Карпош за 2018 година 
(за реализирање на проектот Меѓународна детска ликовна колонија „Св. Пантелејмон“, 

подносител: Детски ликовен центар) 
 
 
 

одобрување финансиска поддршка на проекти од областа на 
на Општина Карпош за 2018 година (за реализирање на проектот Меѓународна 

детска ликовна колонија „Св. Пантелејмон“, подносител: Детски ликовен центар)
седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 12 јули 2018 го

Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош 

), Градоначалникот на Општина 

за одобрување финансиска поддршка на проекти од областа на 
 

(за реализирање на проектот Меѓународна детска ликовна колонија „Св. Пантелејмон“, 

одобрување финансиска поддршка на проекти од областа на 
(за реализирање на проектот Меѓународна 

Детски ликовен центар), донесена на 
седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 12 јули 2018 година. 

Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 

ГРАДОНАЧАЛНИК 
НА ОПШТИНА КАРПОШ, 

Стефан Богоев, с.р.          
    



                        
 

   16 јули 2018 година   
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
Врз основа на член 36, став 1, точка 1
весник на Република Mакедонија“ бр.5/
Поддршка на проекти од областа на образованието, од Програмата за активностите на Општина 
Карпош во областа на образованието за 2018 година („Службен гласник на Општина Карпош
18/2017 и 04/2018 ), Советот на Општина Карпош, на дванаесеттата седница
година, донесе  
  

одобрување финансиска поддршка на проекти од 
Карпош за 2018 година (за реализирање на проектот Меѓународна детска ликовна колонија 

„Св. Пантелејмон“, подносител
 

Со оваа одлука се усвојува Барањето бр. 53
ликовен центар - Скопје, со која се одобруваат финансиски средства како поддршка за 
реализирање на Проектот - Меѓународна детска ликовна колонија „Св. Пантелејмон“
2018 година, врз основа на Точка 
Програмата за активностите на Општина Карпош во областа на образованието за 2018 година 
(„Службен гласник на Општина Карпош
 

За реализација на барањето од член 1 на оваа одлука се одобруваат 
230.000,00 денари. 
 

Средствата од член 2 на оваа одлука се обезбедени од Буџетот на Општина Карпош за 2018 
година од Програмата за активностите на Општина Карпош во областа на образованието за 2018 
година. 
 

Се овластува Градоначалникот на Општина Карпош да ја спроведе оваа одлука и да потпише 
Договор за одобрување на финансиски средства со 
 

 

                 

година   „Службен гласник на Општина Карпош“     

  

6, став 1, точка 1 и член 62 од Законот за локалната самоуправа
бр.5/2002), а во врска со Глава II. Проектни активности, Точка 

Поддршка на проекти од областа на образованието, од Програмата за активностите на Општина 
аста на образованието за 2018 година („Службен гласник на Општина Карпош

Општина Карпош, на дванаесеттата седница, одржана на 12 јули 2018 

О Д Л У К А 
одобрување финансиска поддршка на проекти од областа на образованието

Карпош за 2018 година (за реализирање на проектот Меѓународна детска ликовна колонија 
„Св. Пантелејмон“, подносител: Детски ликовен центар)

Член 1 
Со оваа одлука се усвојува Барањето бр. 53-4049/1 од 09.05.2018 година, 

Скопје, со која се одобруваат финансиски средства како поддршка за 
Меѓународна детска ликовна колонија „Св. Пантелејмон“

2018 година, врз основа на Точка 8. Поддршка на проекти од областа на образованието, од 
Програмата за активностите на Општина Карпош во областа на образованието за 2018 година 
(„Службен гласник на Општина Карпош” бр. 18/2017 и 04/2018 ). 

Член 2 
За реализација на барањето од член 1 на оваа одлука се одобруваат 

Член 3 
Средствата од член 2 на оваа одлука се обезбедени од Буџетот на Општина Карпош за 2018 

од Програмата за активностите на Општина Карпош во областа на образованието за 2018 

Член 4 
радоначалникот на Општина Карпош да ја спроведе оваа одлука и да потпише 

Договор за одобрување на финансиски средства со Детски ликовен центар - Скопје.
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од Законот за локалната самоуправа („Службен 
. Проектни активности, Точка 8. 

Поддршка на проекти од областа на образованието, од Програмата за активностите на Општина 
аста на образованието за 2018 година („Службен гласник на Општина Карпош” бр. 

одржана на 12 јули 2018 

областа на образованието на Општина 
Карпош за 2018 година (за реализирање на проектот Меѓународна детска ликовна колонија 

Детски ликовен центар) 

4049/1 од 09.05.2018 година, доставено од Детски 
Скопје, со која се одобруваат финансиски средства како поддршка за 

Меѓународна детска ликовна колонија „Св. Пантелејмон“ во Септември 
областа на образованието, од 

Програмата за активностите на Општина Карпош во областа на образованието за 2018 година 

За реализација на барањето од член 1 на оваа одлука се одобруваат средства во износ од 

Средствата од член 2 на оваа одлука се обезбедени од Буџетот на Општина Карпош за 2018 
од Програмата за активностите на Општина Карпош во областа на образованието за 2018 

радоначалникот на Општина Карпош да ја спроведе оваа одлука и да потпише 
Скопје. 



                        
 

   16 јули 2018 година   
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 

Се задолжува барателот, Детски ликовен центар 
до Секторот за дејности од јавен инетерс 
финансиски извештај за потрошените средства, кои во прилог ќе ги содржат следните документи
фактури со сметко-потврди или фискал
финансиски план на проектот при аплицирањето по огласот.

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесување, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“.  
                  
                
 
  
Број: 09-5838/17     
Датум: 12.7.2018 година                
Скопје     

                                                                       
                             
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                     
 

 

                 

година   „Службен гласник на Општина Карпош“     

  

Член 5 
, Детски ликовен центар – Скопје, до Советот на Општина Карпош и 

до Секторот за дејности од јавен инетерс - Одделение за образование, да достави детален 
за потрошените средства, кои во прилог ќе ги содржат следните документи

потврди или фискални сметки со сметко потврди, согласно приложениот 
финансиски план на проектот при аплицирањето по огласот. 

 
Член 6 

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесување, а ќе се објави во „Службен гласник на 

         ПРЕТСЕДАТЕЛ
            НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ
                 Андреј Манолев
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Скопје, до Советот на Општина Карпош и 
Одделение за образование, да достави детален 

за потрошените средства, кои во прилог ќе ги содржат следните документи: 
ни сметки со сметко потврди, согласно приложениот 

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесување, а ќе се објави во „Службен гласник на 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ 

Андреј Манолев, с.р. 



                        
 

   16 јули 2018 година   
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната 
Република Македонија“ бр.5/2002), 
(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.
Карпош, донесе  
 
 

за објавување на Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за давање на користење 
училишен простор и спроведување на други активности во врска со основните училишта на 

Општина Карпош, бр.09-9287/28 од 26.12.2017 година и бр.09

 
1. Се објавува Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за давање на користење 
училишен простор и спроведување на други активности во врска со основните училишта на 
Општина Карпош, бр.09-9287/28 од 26.12.2017 година и бр.09
дванаесеттата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 12 јули 2018 година.
  
2. Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 
 
  
 
 Број: 11-6083/15     
Датум: 16.07.2018 година   
Скопје                                                                                                    
                                                                                  
      
      
 
 
 
 
 
 

 

                 

година   „Службен гласник на Општина Карпош“     

  

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
 а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош 

(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013 и 15/2014), Градоначалникот на Општина 

ЗАКЛУЧОК 
за изменување и дополнување на Одлуката за давање на користење 

училишен простор и спроведување на други активности во врска со основните училишта на 
9287/28 од 26.12.2017 година и бр.09-1788/16 од 7.3.2018 година

 
 

1. Се објавува Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за давање на користење 
училишен простор и спроведување на други активности во врска со основните училишта на 

9287/28 од 26.12.2017 година и бр.09-1788/16 од 7.3.2018 год
дванаесеттата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 12 јули 2018 година.

Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 

 

                 ГРАДОНАЧАЛНИК
                НА ОПШТИНА КАРПОШ,

                                                                                                            Стефан Богоев
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самоуправа („Службен весник на 
а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош 

), Градоначалникот на Општина 

за изменување и дополнување на Одлуката за давање на користење 
училишен простор и спроведување на други активности во врска со основните училишта на 

16 од 7.3.2018 година 

1. Се објавува Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за давање на користење 
училишен простор и спроведување на други активности во врска со основните училишта на 

1788/16 од 7.3.2018 година, донесена на 
дванаесеттата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 12 јули 2018 година. 

Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 

ГРАДОНАЧАЛНИК 
НА ОПШТИНА КАРПОШ, 

Стефан Богоев, с.р. 



                        
 

   16 јули 2018 година   
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
Врз основа на член 22, став 1, точка 8
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02), член 8, став 2 од Законот за финансирање на 
единиците на локалната самоуправа  („Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/04, 96/04, 
67/07, 156/09 и 47/11) и член 162, 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, 24/13, 41/14, 116/14, 
135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16 и 127/16,
дванаесеттата седница, одржана на 12 јули 2018 година, донесе
 

за изменување и дополнување на Одлуката за давање на користење училишен простор и 
спроведување на други активности во врска со основните учили

бр.09-9287/28 од 26.12.2017 година и бр.09
 

Со оваа одлука се врши изменување и дополнување на Одлуката за давање на користење 
училишен простор и спроведување на други активности во врска со основнит
Општина Карпош, бр.09-9287/28 од 26.12.2017, донесена на петтата седница на Советот на Општина 
Карпош и изменувањето и дополнувањето на Одлуката бр.09
осмата седница, на начин што во член 7, став 1 по зборот „јавно наддавање“ се додава „или по пат на 
прибирање писмени понуди“.  
 

Во член  14 по ставот 2, пред ставот 3, се додава нов став 3 кој гласи
„Проценката за висината на потребните дополнителни вложувања ја утврдува училишниот одбор 
врз основа на предходно дадено мислење од страна на Комисијата од член 7 став 4. “
По изменувањето и дополнувањето стариот ставот 3 од овој член станува став 4.
 

Оваа одлука влегува во сила со денотна донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“.                         
 
Број: 09-5838/18     
Датум: 12.07.2018 година    
Скопје                                                                                                   
   

 

                 

година   „Службен гласник на Општина Карпош“     

  

Врз основа на член 22, став 1, точка 8; член 36, став 1 и член 62 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02), член 8, став 2 од Законот за финансирање на 
единиците на локалната самоуправа  („Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/04, 96/04, 

/07, 156/09 и 47/11) и член 162, 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, 24/13, 41/14, 116/14, 
135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16 и 127/16, 67/2017 и 64/2018), Советот на Општина Карпош
дванаесеттата седница, одржана на 12 јули 2018 година, донесе 

ОДЛУКА 
за изменување и дополнување на Одлуката за давање на користење училишен простор и 
спроведување на други активности во врска со основните училишта на Општина Карпош, 

9287/28 од 26.12.2017 година и бр.09-1788/16 од 7.3.2018 година

Член 1 
Со оваа одлука се врши изменување и дополнување на Одлуката за давање на користење 
училишен простор и спроведување на други активности во врска со основнит

9287/28 од 26.12.2017, донесена на петтата седница на Советот на Општина 
изменувањето и дополнувањето на Одлуката бр.09-1788/16 од 7.3.2018 година донесена на 

осмата седница, на начин што во член 7, став 1 по зборот „јавно наддавање“ се додава „или по пат на 

Член 2 
Во член  14 по ставот 2, пред ставот 3, се додава нов став 3 кој гласи: 

висината на потребните дополнителни вложувања ја утврдува училишниот одбор 
врз основа на предходно дадено мислење од страна на Комисијата од член 7 став 4. “
По изменувањето и дополнувањето стариот ставот 3 од овој член станува став 4.

Член 3 
влегува во сила со денотна донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 

                       ПРЕТСЕДАТЕЛ
           НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
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член 36, став 1 и член 62 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02), член 8, став 2 од Законот за финансирање на 
единиците на локалната самоуправа  („Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/04, 96/04, 

/07, 156/09 и 47/11) и член 162, 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, 24/13, 41/14, 116/14, 

Советот на Општина Карпош, на 

за изменување и дополнување на Одлуката за давање на користење училишен простор и 
шта на Општина Карпош, 

16 од 7.3.2018 година 

Со оваа одлука се врши изменување и дополнување на Одлуката за давање на користење 
училишен простор и спроведување на други активности во врска со основните училишта на 

9287/28 од 26.12.2017, донесена на петтата седница на Советот на Општина 
16 од 7.3.2018 година донесена на 

осмата седница, на начин што во член 7, став 1 по зборот „јавно наддавање“ се додава „или по пат на 

висината на потребните дополнителни вложувања ја утврдува училишниот одбор 
врз основа на предходно дадено мислење од страна на Комисијата од член 7 став 4. “ 
По изменувањето и дополнувањето стариот ставот 3 од овој член станува став 4. 

влегува во сила со денотна донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 

Андреј Манолев, с.р. 



                        
 

   16 јули 2018 година   
 
 

  
 
 
 
 
 
 

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

за објавување на Одлука за давање согласност на општинските основни училишта во Општина 
Kарпош за започнување постапка за објавување јавен оглас за давање на користење училишен 

простор и спроведување на други активности во врска с

 
1. Се објавува Одлука за давање согласност на општинските основни училишта во Општина Kарпош 
за започнување постапка за објавување јавен оглас за давање на користење училишен простор и 
спроведување на други активности во врска со основните училишта на Општина Карпош, донесена 
на дванаесеттата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 12 јули 2018 година.
  
2. Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 
 
  
Број: 11-6083/16                                                                                              
Датум: 16.07.2018 година                                                                       
Скопје     
 

      
      
 
 
 
 
 
 
 

 

                 

година   „Службен гласник на Општина Карпош“     

  

                                                                        
точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 

 а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош 
(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013 и 15/2014), Градоначалникот на Општина 

ЗАКЛУЧОК 
за давање согласност на општинските основни училишта во Општина 

Kарпош за започнување постапка за објавување јавен оглас за давање на користење училишен 
простор и спроведување на други активности во врска со основните училишта на Општина 

Карпош 
 

1. Се објавува Одлука за давање согласност на општинските основни училишта во Општина Kарпош 
за започнување постапка за објавување јавен оглас за давање на користење училишен простор и 

ти во врска со основните училишта на Општина Карпош, донесена 
на дванаесеттата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 12 јули 2018 година.

Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 

 
                                                                                                                 ГРАДОНАЧАЛНИК

.07.2018 година                                                                                     НА ОПШТИНА КАРПОШ,
                    Стефан Богоев
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точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош 

), Градоначалникот на Општина 

за давање согласност на општинските основни училишта во Општина 
Kарпош за започнување постапка за објавување јавен оглас за давање на користење училишен 

о основните училишта на Општина 

1. Се објавува Одлука за давање согласност на општинските основни училишта во Општина Kарпош 
за започнување постапка за објавување јавен оглас за давање на користење училишен простор и 

ти во врска со основните училишта на Општина Карпош, донесена 
на дванаесеттата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 12 јули 2018 година. 

Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 

ГРАДОНАЧАЛНИК 
НА ОПШТИНА КАРПОШ, 

Стефан Богоев, с.р. 

                                                                                                             



                        
 

   16 јули 2018 година   
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
Врз основа на член 36, став 1; член 62 и член 64 од Законот за локалната самоуправа (,,Службен 
весник на Република Македонија бр. 5/2002),
седница, одржана на 12 јули 2018 година, донесе
 

за давање согласност на општинските основни училишта во Општина Kарпош за започнување 
постапка за објавување јавен оглас за давање на користење училишен простор и 

спроведување на други активности во врска со основните училишта на Општина Карпош

 Со оваа Одлука Советот на Општина Карпош дава согласност
објавување јавен оглас за давање на користење училишен простор и спроведување на други 
активности во врска со основните училишта на Општина Карпош, согласно позитивните законски 
прописи  
  

 Се задолжува Одделението за поддршка и организација на работата на Советот на Општина 
Карпош да достави примерок од оваа одлука до општинските основни училишта од територијата 
на Општина Карпош. 
 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на 
Општина Карпош“.                         
 
 
Број: 09-5838/19    
Датум: 12.07.2018 година    
Скопје                                                     
               
   
                                              
 
 
 

 

                 

година   „Службен гласник на Општина Карпош“     

  

член 62 и член 64 од Законот за локалната самоуправа (,,Службен 
весник на Република Македонија бр. 5/2002), Советот на Општина Карпош
седница, одржана на 12 јули 2018 година, донесе 

 
Одлука  

согласност на општинските основни училишта во Општина Kарпош за започнување 
постапка за објавување јавен оглас за давање на користење училишен простор и 

спроведување на други активности во врска со основните училишта на Општина Карпош
 

Член 1 
ка Советот на Општина Карпош дава согласност за започнување постапка за 

објавување јавен оглас за давање на користење училишен простор и спроведување на други 
активности во врска со основните училишта на Општина Карпош, согласно позитивните законски 

Член 2 
Се задолжува Одделението за поддршка и организација на работата на Советот на Општина 
Карпош да достави примерок од оваа одлука до општинските основни училишта од територијата 

Член 3 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен гласник на 

           ПРЕТСЕДАТЕЛ
              НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,

                                                      Андреј Манолев
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член 62 и член 64 од Законот за локалната самоуправа (,,Службен 
Советот на Општина Карпош, на дванаесеттата 

согласност на општинските основни училишта во Општина Kарпош за започнување 
постапка за објавување јавен оглас за давање на користење училишен простор и 

спроведување на други активности во врска со основните училишта на Општина Карпош 

за започнување постапка за 
објавување јавен оглас за давање на користење училишен простор и спроведување на други 
активности во врска со основните училишта на Општина Карпош, согласно позитивните законски 

Се задолжува Одделението за поддршка и организација на работата на Советот на Општина 
Карпош да достави примерок од оваа одлука до општинските основни училишта од територијата 

донесување, а ќе се објави во „Службен гласник на 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 

Андреј Манолев, с.р.  



                        
 

   16 јули 2018 година   
 
 

  
 
 
 
 
 
 

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

за објавување на Одлука за одобрување средства за плаќање надоместок за персонален данок 
на доход и осигурување во случај на несреќа при работа и професионално заболување за 

невработени лица ангажирани за вршење јавни 

 
1. Се објавува Одлука за одобрување средства за плаќање надоместок за персонален данок на доход 
и осигурување во случај на несреќа при работа и професионално заболување за невработени лица 
ангажирани за вршење јавни работи, донесена на 
Карпош, одржана на 12 јули 2018 година.
  
2. Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 
 
  
Број: 11-6083/17     
Датум: 16.07.2018 година    
Скопје             
 

      
    
 
 
 
 
 
 

 

                 

година   „Службен гласник на Општина Карпош“     

  

 
ен 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 

 а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош 
(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013 и 15/2014), Градоначалникот 

ЗАКЛУЧОК 
за одобрување средства за плаќање надоместок за персонален данок 

на доход и осигурување во случај на несреќа при работа и професионално заболување за 
невработени лица ангажирани за вршење јавни работи

 
 

1. Се објавува Одлука за одобрување средства за плаќање надоместок за персонален данок на доход 
и осигурување во случај на несреќа при работа и професионално заболување за невработени лица 
ангажирани за вршење јавни работи, донесена на дванаесеттата седница на Советот на Општина 
Карпош, одржана на 12 јули 2018 година. 

Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 

 
                ГРАДОНАЧАЛНИК
                НА ОПШТИНА КАРПОШ,
                    Стефан Богоев
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ен 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош 

), Градоначалникот на Општина 

за одобрување средства за плаќање надоместок за персонален данок 
на доход и осигурување во случај на несреќа при работа и професионално заболување за 

работи 

1. Се објавува Одлука за одобрување средства за плаќање надоместок за персонален данок на доход 
и осигурување во случај на несреќа при работа и професионално заболување за невработени лица 

дванаесеттата седница на Советот на Општина 

Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 

ГРАДОНАЧАЛНИК 
НА ОПШТИНА КАРПОШ, 

Стефан Богоев, с.р. 

                                                                                                             
    



                        
 

   16 јули 2018 година   
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
Врз основа на член 36, став 1, точка 1
весник на Република Македонија“ бр.5/2002),  Советот на Општина Карпош
седница, одржана на 12 јули 2018 година, донесе
 

за одобрување средства за плаќање надоместок за персонален данок на доход и осигурување 
во случај на несреќа при работа и професионално заболување за невработени лица 

ангажирани за вршење јавни работи

Со оваа Одлука Советот на Општина 
за плаќање надоместок за персонален данок на доход и осигурување во случај на несреќа при 
работа и професионално заболување за невработени лица ангажирани за вршење јавни работи во 
Општина Карпош. 

Се овластува Градоначалникот на Општина Карпош да потпише Договор и Анекс
Агенцијата за вработување на Република Македонија.
 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се онјави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“.        
                  
 
Број: 09-5838/20    
Датум: 12.07.2018 година    
Скопје                                                      
   
  
 
 
 
 

 

                 

година   „Службен гласник на Општина Карпош“     

  

Врз основа на член 36, став 1, точка 1 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.5/2002),  Советот на Општина Карпош
седница, одржана на 12 јули 2018 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

за одобрување средства за плаќање надоместок за персонален данок на доход и осигурување 
во случај на несреќа при работа и професионално заболување за невработени лица 

ангажирани за вршење јавни работи 
 
 

Член 1 
Со оваа Одлука Советот на Општина Карпош дава согласнсот за одобрување финансиски средства 
за плаќање надоместок за персонален данок на доход и осигурување во случај на несреќа при 
работа и професионално заболување за невработени лица ангажирани за вршење јавни работи во 

 
Член 2 

Се овластува Градоначалникот на Општина Карпош да потпише Договор и Анекс
Агенцијата за вработување на Република Македонија. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се онјави во „Службен гласник на 

             ПРЕТСЕДАТЕЛ
           НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,

      Андреј Манолев
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и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.5/2002),  Советот на Општина Карпош, на дванаесеттата 

за одобрување средства за плаќање надоместок за персонален данок на доход и осигурување 
во случај на несреќа при работа и професионално заболување за невработени лица 

Карпош дава согласнсот за одобрување финансиски средства 
за плаќање надоместок за персонален данок на доход и осигурување во случај на несреќа при 
работа и професионално заболување за невработени лица ангажирани за вршење јавни работи во 

Се овластува Градоначалникот на Општина Карпош да потпише Договор и Анекс-Договор со 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се онјави во „Службен гласник на 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 

Андреј Манолев, с.р. 
                   



                        
 

   16 јули 2018 година   
 
 

  
 
 
 
 
 
 

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

за објавување на Одлука за утврдување на вклопување на бесправни објекти во урбанистичко
планска документација заради вклопување на бесправните објекти во идна планска 

документација (КП бр.2352/1, КО Нерези)

 
1. Се објавува Одлука за утврдување на вклопување на бесправни објекти во урбанистичко
документација заради вклопување на бесправните објекти во 
бр.2352/1, КО Нерези), донесена на дванаесеттата седница на Советот на Општина Карпош, 
одржана на 12 јули 2018 година. 
  
2. Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 
 
  
Број: 11-6083/18     
Датум: 16.07.2018 година    
Скопје      
 

      
      
 
 
 
 
 
 

 

                 

година   „Службен гласник на Општина Карпош“     

  

 
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 

 а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош 
(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013 и 15/2014), Градоначалникот на Општина 

ЗАКЛУЧОК 
Одлука за утврдување на вклопување на бесправни објекти во урбанистичко

ја заради вклопување на бесправните објекти во идна планска 
документација (КП бр.2352/1, КО Нерези) 

 
 

1. Се објавува Одлука за утврдување на вклопување на бесправни објекти во урбанистичко
документација заради вклопување на бесправните објекти во идна планска документација (КП 
бр.2352/1, КО Нерези), донесена на дванаесеттата седница на Советот на Општина Карпош, 

Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 

 
                ГРАДОНАЧАЛНИК
                НА ОПШТИНА КАРПОШ,
                   Стефан Богоев
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
Статутот на Општина Карпош 

), Градоначалникот на Општина 

Одлука за утврдување на вклопување на бесправни објекти во урбанистичко-
ја заради вклопување на бесправните објекти во идна планска 

1. Се објавува Одлука за утврдување на вклопување на бесправни објекти во урбанистичко-планска 
идна планска документација (КП 

бр.2352/1, КО Нерези), донесена на дванаесеттата седница на Советот на Општина Карпош, 

Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 

ГРАДОНАЧАЛНИК 
НА ОПШТИНА КАРПОШ, 

Стефан Богоев, с.р. 

                                                                                                             



                        
 

   16 јули 2018 година   
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
Врз основа на член 36, став 1, точка 1 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија” бр
изградени објекти („Службен весник на Репубилка Македонија“ бр.23/11, 54/11, 155/12, 5
44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16 и 190/17) и член 2, став 2 од Правилникот за 
стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 9
Советот на Општина Карпош, на дванаесеттата седница, одржана на 12 јули 2018 година, донесе
 
 

за утврдување на вклопување на бесправни објекти во урбанистичко
заради вклопување на бесправните објекти во идна планска документација (КП бр.2352/1, КО 

                            

 За поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект евидентиран во 
регистарот на поднесени барања за утврдување на правен 
Карпош УП1 бр.35-482 од 24.04.2018 година, на Рамадан Дардхишта од Скопје, за објект на 
КПбр.2352/1, КО-Нерези, Советот на Општина Карпош констатира дека може да се вклопи во идна 
планска документација согласно одредб
бесправно изградени објекти („Службен весник на Репубилка Македонија“ бр.23/11, 54/11, 155/12, 
53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16 и 190/17) и член 2, став 2, алинеја 5 од 
Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко
документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 
217/15 и 52/16). 
 

 Со цел вклопување на објектот од член 1 на оваа 
урбанистичко-планска документација.
 
 
 
 

 

                 

година   „Службен гласник на Општина Карпош“     

  

став 1, точка 1 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 5/02), член 10, став 4 од Законот за постапување на бесправно 
изградени објекти („Службен весник на Репубилка Македонија“ бр.23/11, 54/11, 155/12, 5
44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16 и 190/17) и член 2, став 2 од Правилникот за 
стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко-планска документација 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16),  

, на дванаесеттата седница, одржана на 12 јули 2018 година, донесе

О Д Л У К А 
за утврдување на вклопување на бесправни објекти во урбанистичко-планска документација 

правните објекти во идна планска документација (КП бр.2352/1, КО 
Нерези) 

 
 

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 
482 од 24.04.2018 година, на Рамадан Дардхишта од Скопје, за објект на 

Нерези, Советот на Општина Карпош констатира дека може да се вклопи во идна 
планска документација согласно одредбите на член 10, став 4 од Законот за постапување на 
бесправно изградени објекти („Службен весник на Репубилка Македонија“ бр.23/11, 54/11, 155/12, 
53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16 и 190/17) и член 2, став 2, алинеја 5 од 

равилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко
документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 

Член 2 
Со цел вклопување на објектот од член 1 на оваа одлука, ќе се изработи и донесе 

планска документација. 
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став 1, точка 1 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен 
5/02), член 10, став 4 од Законот за постапување на бесправно 

изградени објекти („Службен весник на Репубилка Македонија“ бр.23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 
44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16 и 190/17) и член 2, став 2 од Правилникот за 

планска документација 
5/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16),  

, на дванаесеттата седница, одржана на 12 јули 2018 година, донесе 

планска документација 
правните објекти во идна планска документација (КП бр.2352/1, КО 

За поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект евидентиран во 
статус на бесправни објекти во Општина 

482 од 24.04.2018 година, на Рамадан Дардхишта од Скопје, за објект на 
Нерези, Советот на Општина Карпош констатира дека може да се вклопи во идна 

ите на член 10, став 4 од Законот за постапување на 
бесправно изградени објекти („Службен весник на Репубилка Македонија“ бр.23/11, 54/11, 155/12, 
53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16 и 190/17) и член 2, став 2, алинеја 5 од 

равилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко-планска 
документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 

одлука, ќе се изработи и донесе 



                        
 

   16 јули 2018 година   
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 

 Се задолжува Секторот за урбанизам да ја спроведе оваа одлука.
 

 Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од  денот на објавувањето во „Службен гласник 
на Општина Карпош”.    
 
 
                      
 
Број: 09-5838/21    
Датум: 12.07.2018 година    
Скопје     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                 

година   „Службен гласник на Општина Карпош“     

  

Член 3 
Се задолжува Секторот за урбанизам да ја спроведе оваа одлука. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од  денот на објавувањето во „Службен гласник 

            ПРЕТСЕДАТЕЛ
                    НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
                                                         Андреј Манолев
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Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од  денот на објавувањето во „Службен гласник 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,  

Андреј Манолев, с.р. 



                        
 

   16 јули 2018 година   
 
 

  
 
 
 
 
 
 

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

за објавување на Одлука за утврдување на вклопување на бесправни објекти во урбанистичко
планска документација заради вклопување на бесправните објекти во идна планска 

документација (КП 

 
1. Се објавува Одлука за утврдување на вклопување на бесправни објекти во урбанистичко
документација заради вклопување на бесправните објекти во идна планска документација
бр.84/1, КО Бардовци), донесена на 
одржана на 12 јули 2018 година. 
  
2. Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 
 
  
Број: 11-6083/19      
Датум: 16.07.2018 година    
Скопје       
 

      
      
 
 
 
 
 
 

 

                 

година   „Службен гласник на Општина Карпош“     

  

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
 а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош 

(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013 и 15/2014), Градоначалникот на Општина 

ЗАКЛУЧОК 
Одлука за утврдување на вклопување на бесправни објекти во урбанистичко

планска документација заради вклопување на бесправните објекти во идна планска 
документација (КП бр.84/1, КО Бардовци) 

 
 

1. Се објавува Одлука за утврдување на вклопување на бесправни објекти во урбанистичко
документација заради вклопување на бесправните објекти во идна планска документација
бр.84/1, КО Бардовци), донесена на дванаесеттата седница на Советот на Општина Карпош, 

Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 

 
           ГРАДОНАЧАЛНИК
                    НА ОПШТИНА КАРПОШ,
            Стефан Богоев
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош 

), Градоначалникот на Општина 

Одлука за утврдување на вклопување на бесправни објекти во урбанистичко-
планска документација заради вклопување на бесправните објекти во идна планска 

1. Се објавува Одлука за утврдување на вклопување на бесправни објекти во урбанистичко-планска 
документација заради вклопување на бесправните објекти во идна планска документација (КП 

дванаесеттата седница на Советот на Општина Карпош, 

Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 

ГРАДОНАЧАЛНИК 
НА ОПШТИНА КАРПОШ, 

Стефан Богоев, с.р. 

                                                                                                             



                        
 

   16 јули 2018 година   
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
Врз основа на член 36, став 1, точка 1 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија” бр
изградени објекти („Службен весник на Репубилка Македонија“ бр.23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 
44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16 и 190/17) и член 2, став 2 од Правилникот
стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16),  
Советот на Општина Карпош, на дванаесеттата седница, одржана на 12 ј
 

за утврдување на вклопување на бесправни објекти во урбанистичко
заради вклопување на бесправните објекти во идна планска документација (КП бр.84/1, КО 

                                 

 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.35-9979 од 06.09.2011 година, на Зоран Радевски од Ско
КО-Бардовци, со намена: зграда бр.1
констатира дека може да се вклопи во идна планска документација согласно одредбите на член 10, 
став 4 од Законот за постапување на 
Македонија“ бр.23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16 и 
190/17) и член 2, став 2, алинеја 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни о
во урбанистичко-планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 
162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16).
 
Објектот бр.2 со намена – помошен објект е супстандарден и истиот нема да се вклопи во идна 
планска документација. 
 

 Со цел вклопување на објектот од член 1 на оваа одлука, ќе се изработи и донесе 
урбанистичко-планска документација.
 

 

                 

година   „Службен гласник на Општина Карпош“     

  

став 1, точка 1 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 5/02), член 10, став 4 од Законот за постапување на бесправно 
изградени објекти („Службен весник на Репубилка Македонија“ бр.23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 
44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16 и 190/17) и член 2, став 2 од Правилникот
стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко-планска документација 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16),  

, на дванаесеттата седница, одржана на 12 јули 2018 година, донесе

О Д Л У К А 
за утврдување на вклопување на бесправни објекти во урбанистичко-планска документација 

заради вклопување на бесправните објекти во идна планска документација (КП бр.84/1, КО 
Бардовци) 

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 
9979 од 06.09.2011 година, на Зоран Радевски од Скопје, за објект на КПбр.84/1, 

зграда бр.1-семејна куќа и зграда бр.3-базен, Советот на Општина Карпош 
констатира дека може да се вклопи во идна планска документација согласно одредбите на член 10, 
став 4 од Законот за постапување на бесправно изградени објекти („Службен весник на Репубилка 
Македонија“ бр.23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16 и 
190/17) и член 2, став 2, алинеја 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни о

планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 
162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16). 

помошен објект е супстандарден и истиот нема да се вклопи во идна 

Член 2 
Со цел вклопување на објектот од член 1 на оваа одлука, ќе се изработи и донесе 

планска документација. 
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став 1, точка 1 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен 
5/02), член 10, став 4 од Законот за постапување на бесправно 

изградени објекти („Службен весник на Репубилка Македонија“ бр.23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 
44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16 и 190/17) и член 2, став 2 од Правилникот за 

планска документација 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16),  

ули 2018 година, донесе 

планска документација 
заради вклопување на бесправните објекти во идна планска документација (КП бр.84/1, КО 

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 

пје, за објект на КПбр.84/1, 
базен, Советот на Општина Карпош 

констатира дека може да се вклопи во идна планска документација согласно одредбите на член 10, 
бесправно изградени објекти („Службен весник на Репубилка 

Македонија“ бр.23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16 и 
190/17) и член 2, став 2, алинеја 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти 

планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 

помошен објект е супстандарден и истиот нема да се вклопи во идна 

Со цел вклопување на објектот од член 1 на оваа одлука, ќе се изработи и донесе 



                        
 

   16 јули 2018 година   
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 

 Се задолжува Секторот за урбанизам да ја спроведе оваа одлука.
 

 Оваа одлука влегува во сила наредниот ден
на Општина Карпош”.                        
 
 
Број: 09-5838/22    
Датум: 12.07.2018 година   
Скопје   
 
   
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                 

година   „Службен гласник на Општина Карпош“     

  

Член 3 
Се задолжува Секторот за урбанизам да ја спроведе оваа одлука. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од  денот на објавувањето во „Службен гласник 

                  

          ПРЕТСЕДАТЕЛ
             НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
                 Андреј Манолев
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од  денот на објавувањето во „Службен гласник 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 

Андреј Манолев, с.р. 

        



                        
 

   16 јули 2018 година   
 
 

  
 
 
 
 
 
 

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

за објавување на Решение за  разрешување и именување нови  членови во училишниот одбор 
на општинското основно училиште „Аврам Писевски“, Општина Карпош

1.Се објавува Решението за  разрешување и именување нови  членови во училишниот одбор на 
општинското основно училиште „Аврам Писевски“, Општина Карпош
дванаесеттата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 12 јули 2018 година.
 
2. Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 
 
 
 
 
Број: 11-6083/20     
Датум:16.7.2018 година    
Скопје                                                                                                                       
      
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                 

година   „Службен гласник на Општина Карпош“     

  

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
 а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош 

(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013 и 15/2014), Градоначалникот на Општина 

ЗАКЛУЧОК 
за  разрешување и именување нови  членови во училишниот одбор 

основно училиште „Аврам Писевски“, Општина Карпош
 
 

за  разрешување и именување нови  членови во училишниот одбор на 
општинското основно училиште „Аврам Писевски“, Општина Карпош-Скопје,  

а Советот на Општина Карпош, одржана на 12 јули 2018 година.

Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 

      ГРАДОНАЧАЛНИК
                  НА ОПШТИНА КАРПОШ,

                                                                                                        Стефан Богоев
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
Статутот на Општина Карпош 

), Градоначалникот на Општина 

за  разрешување и именување нови  членови во училишниот одбор 
основно училиште „Аврам Писевски“, Општина Карпош-Скопје   

за  разрешување и именување нови  членови во училишниот одбор на 
Скопје,  донесено на 

а Советот на Општина Карпош, одржана на 12 јули 2018 година. 

Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 

ГРАДОНАЧАЛНИК 
НА ОПШТИНА КАРПОШ, 

Стефан Богоев, с.р.                                                                                
    



                        
 

   16 јули 2018 година   
 
 

  
 
 
 
 
 
 

Врз основа на член 36, став 1, точка 1 и член 62 од Законот за локалната самоуправа (,,Службен 
весник на Република Македонија бр. 5/2002), членовите 
на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр. 3/2
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, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16 и 
67/17), Советот на Општина Карпош на дванаесеттата седница, одржана на 12 јули 2018  година 
донесе 
                                                        

за  разрешување и именување членови во училишниот одбор на општинското основно 
училиште „Аврам Писевски“, 

1. Се разрешуваат претставниците именувани од страна на Советот на Општина Карпош, со 
Решение бр.07-8512/32 од 20.12.2013 година од член на училишниот одбор на општинското основно 
училиште „Аврам Писевски“-Скопје, поради неотповик
            

- Весна Јовчевска и 
- Даниел Ниниќ 

 
 2. За претставник на Општина Карпош во училишниот одбор на општинското основно училиште 
„Аврам Писевски“-Скопје, на предлог на Советот на Општина Карпош се именуваат
 

- Наталија Спировска 
- Фросина Мицевска 

 
3. Оваа решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на 
Општина Карпош“.         
                              
              
Број: 09-5838/23     
Датум: 12.7.2018 година    
Скопје                                                  
 
 

 

                 

година   „Службен гласник на Општина Карпош“     

  

Врз основа на член 36, став 1, точка 1 и член 62 од Законот за локалната самоуправа (,,Службен 
весник на Република Македонија бр. 5/2002), членовите 190, 191, 192 и 193 од Деловникот на Советот 
на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр. 3/2006, ) и член 124, став 2 и став 3 
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, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16 и 

от на Општина Карпош на дванаесеттата седница, одржана на 12 јули 2018  година 

РЕШЕНИЕ 
за  разрешување и именување членови во училишниот одбор на општинското основно 

училиште „Аврам Писевски“, Општина Карпош-Скопје
 
 

Се разрешуваат претставниците именувани од страна на Советот на Општина Карпош, со 
8512/32 од 20.12.2013 година од член на училишниот одбор на општинското основно 

Скопје, поради неотповиклива усна оставка: 

2. За претставник на Општина Карпош во училишниот одбор на општинското основно училиште 
Скопје, на предлог на Советот на Општина Карпош се именуваат

Оваа решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на 

                 ПРЕТСЕДАТЕЛ
                   НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ
          Андреј Манолев

     број 7 

  50 

                  
Врз основа на член 36, став 1, точка 1 и член 62 од Законот за локалната самоуправа (,,Службен 

90, 191, 192 и 193 од Деловникот на Советот 
006, ) и член 124, став 2 и став 3 

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, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16 и 

от на Општина Карпош на дванаесеттата седница, одржана на 12 јули 2018  година 

за  разрешување и именување членови во училишниот одбор на општинското основно 
Скопје   

Се разрешуваат претставниците именувани од страна на Советот на Општина Карпош, со 
8512/32 од 20.12.2013 година од член на училишниот одбор на општинското основно 

2. За претставник на Општина Карпош во училишниот одбор на општинското основно училиште 
Скопје, на предлог на Советот на Општина Карпош се именуваат: 

Оваа решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ 

Андреј Манолев, с.р. 



                        
 

   16 јули 2018 година   
 
 

  
 
 
 
 
 
 

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

за објавување на Заклучок за  усвојување на Годишниот извештај за работата на општинското 
основно училиште „Аврам Писевски“

1.Се објавува Заклучокот за  усвојување на Годишниот 
основно училиште „Аврам Писевски“
донесен на дванаесеттата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 12 јули 2018 година.
 
2. Овој заклучок влегува во сила со д
Општина Карпош“. 
 
 
 
Број: 11-6083/21     
Датум:16.7.2018 година    
Скопје                 
                                                                                             
      
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                 

година   „Службен гласник на Општина Карпош“     

  

                                                                                       
чка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 

 а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош 
(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013 и 15/2014), Градоначалникот на Општина 

ЗАКЛУЧОК 
за  усвојување на Годишниот извештај за работата на општинското 

основно училиште „Аврам Писевски“, Општина Карпош-Скопје за учебната 2017/2018 година
 
 

за  усвојување на Годишниот извештај за работата на општинското 
основно училиште „Аврам Писевски“, Општина Карпош-Скопје за учебната 2017/2018 година

седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 12 јули 2018 година.

Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 

                 ГРАДОНАЧАЛНИК
                 НА ОПШТИНА КАРПОШ,
                     Стефан Богоев

                                                                                                     
                      

     број 7 

  51 

чка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош 

), Градоначалникот на Општина 

за  усвојување на Годишниот извештај за работата на општинското 
Скопје за учебната 2017/2018 година 

извештај за работата на општинското 
Скопје за учебната 2017/2018 година, 

седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 12 јули 2018 година. 

енот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 

ГРАДОНАЧАЛНИК 
НА ОПШТИНА КАРПОШ, 

Стефан Богоев, с.р. 

    



                        
 

   16 јули 2018 година   
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
Врз основа на член 36, став 1, точка 9 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ 5/2002), Советот на Општина Карпош, на дванаесеттата седница, 
одржана на 12 јули 12018 година, донесе
 
 

за  усвојување на Годишниот извештај за работата на општинското основно училиште „Аврам 
Писевски“, Општина Карп

 
 
1. Се усвојува Годишниот извештај за  работата на ООУ „Аврам Писевски“
за учебната 2017/2018 година. 

 
2. Примерок од заклучокот да се достави до ООУ „Аврам Писевски“
 
3.Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 

 
         
 
 
Број: 09-5838/24     
Датум: 12.7.2018 година    
Скопје      

                                                                       
                             
                             
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                 

година   „Службен гласник на Општина Карпош“     

  

став 1, точка 9 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ 5/2002), Советот на Општина Карпош, на дванаесеттата седница, 
одржана на 12 јули 12018 година, донесе 

ЗАКЛУЧОК 
за  усвојување на Годишниот извештај за работата на општинското основно училиште „Аврам 

Општина Карпош-Скопје за учебната 2017/2018 година

1. Се усвојува Годишниот извештај за  работата на ООУ „Аврам Писевски“, Општина Карпош

2. Примерок од заклучокот да се достави до ООУ „Аврам Писевски“, Општина Карпош

.Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 

           ПРЕТСЕДАТЕЛ
            НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ
     Андреј Манолев

                                                                                       
                
                                                 

     број 7 
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став 1, точка 9 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ 5/2002), Советот на Општина Карпош, на дванаесеттата седница, 

за  усвојување на Годишниот извештај за работата на општинското основно училиште „Аврам 
Скопје за учебната 2017/2018 година 

Општина Карпош-Скопје 

Општина Карпош-Скопје. 

.Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ 

Манолев, с.р. 



                        
 

   16 јули 2018 година   
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од За
Република Македонија“ бр.5/2002), 
(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.
Карпош, донесе  
 
 

за објавување на Заклучок за  усвојување на Годишниот извештај за работата на општинското 
основно училиште „Братство“

1.Се објавува Заклучокот за  усвојување на Годишниот извештај за работата 
основно училиште „Братство“, Општина Карпош
дванаесеттата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 12 јули 2018 година.
 
2. Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе 
Општина Карпош“. 
 
 
 
Број: 11-6083/22     
Датум:16.7.2018 година    
Скопје             
                                                                                                 
      
                 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                 

година   „Службен гласник на Општина Карпош“     

  

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
 а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош 

(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013 и 15/2014), Градоначалникот на Општина 

ЗАКЛУЧОК 
за  усвојување на Годишниот извештај за работата на општинското 

основно училиште „Братство“, Општина Карпош-Скопје за учебната 201
 
 

за  усвојување на Годишниот извештај за работата 
Општина Карпош-Скопје за учебната 2017/2018 година

седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 12 јули 2018 година.

Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 

               ГРАДОНАЧАЛНИК
                НА ОПШТИНА КАРПОШ,
                                Стефан Богоев

                                                                                                         
                      

     број 7 

  53 

конот за локалната самоуправа („Службен весник на 
а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош 

), Градоначалникот на Општина 

за  усвојување на Годишниот извештај за работата на општинското 
Скопје за учебната 2017/2018 година 

за  усвојување на Годишниот извештај за работата на општинското 
Скопје за учебната 2017/2018 година , донесе на 

седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 12 јули 2018 година. 

се објави во „Службен гласник на 

ГРАДОНАЧАЛНИК 
НА ОПШТИНА КАРПОШ, 

Стефан Богоев, с.р. 

    



                        
 

   16 јули 2018 година   
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
Врз основа на член 36, став 1, точка 9 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ 5/2002), Советот на Општина Карпош, на дванаесеттата седница, 
одржана на 12 јули 2018 година, донесе
 
 

за  усвојување на Годишниот извештај за работата на општинското основно училиште 
„Братство“, Општина Карпош

 
 
1. Се усвојува Годишниот извештај за  работата на ООУ „Братство“
учебната 2017/2018 година. 

 
2. Примерок од заклучокот да се достави до ООУ „Братство“

 

3.Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 

 
 
 
 
Број: 09-5838/25     
Датум: 12.7.2018 година                
Скопје      
 

                                                                       
                             
                             
 
 
 
 
 
 

 

                 

година   „Службен гласник на Општина Карпош“     

  

став 1, точка 9 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ 5/2002), Советот на Општина Карпош, на дванаесеттата седница, 
одржана на 12 јули 2018 година, донесе 

ЗАКЛУЧОК 
за  усвојување на Годишниот извештај за работата на општинското основно училиште 

Општина Карпош-Скопје за учебната 2017/2018 година

1. Се усвојува Годишниот извештај за  работата на ООУ „Братство“, Општина Карпош

2. Примерок од заклучокот да се достави до ООУ „Братство“, Општина Карпош

ува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 

      ПРЕТСЕДАТЕЛ
    НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ
             Андреј Манолев

                                                                                       
  
                                                 

     број 7 
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став 1, точка 9 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ 5/2002), Советот на Општина Карпош, на дванаесеттата седница, 

за  усвојување на Годишниот извештај за работата на општинското основно училиште 
је за учебната 2017/2018 година 

Општина Карпош-Скопје за 

Општина Карпош-Скопје. 

ува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ 

Андреј Манолев, с.р. 



                        
 

   16 јули 2018 година   
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („
Република Македонија“ бр.5/2002), 
(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.
Карпош, донесе  
 
 

за објавување на Заклучок за  усвојување на Годишниот извештај за работата на општинското 
основно училиште „Вера Циривири

1.Се објавува Заклучокот за  усвојување на Годишниот извештај за работата на општинското
основно училиште „Вера Циривири
донесен на дванаесеттата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 12 јули 2018 година.
 
2. Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се 
Општина Карпош“. 
 
 
 
 
Број: 11-6083/23                                                                                          
Датум:16.7.2018 година    
Скопје                                                                                                              
 
                                                                                    
      
                 
 
 
 
 
 

 

                 

година   „Службен гласник на Општина Карпош“     

  

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („
 а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош 

(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013 и 15/2014), Градоначалникот на Општина 

ЗАКЛУЧОК 
за  усвојување на Годишниот извештај за работата на општинското 

основно училиште „Вера Циривири-Трена“, Општина Карпош-Скопје за учебната 2017/2018 
година 

 
 

 
за  усвојување на Годишниот извештај за работата на општинското

основно училиште „Вера Циривири-Трена“, Општина Карпош-Скопје за учебната 2017/2018 година
седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 12 јули 2018 година.

Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 

                                                                                                                  ГРАДОНАЧАЛНИК
                НА ОПШТИНА КАРПОШ,

                                                                                                  Стефан Богоев

                                                                                            
                      

     број 7 
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош 

), Градоначалникот на Општина 

за  усвојување на Годишниот извештај за работата на општинското 
Скопје за учебната 2017/2018 

за  усвојување на Годишниот извештај за работата на општинското 
Скопје за учебната 2017/2018 година, 

седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 12 јули 2018 година. 

објави во „Службен гласник на 

ГРАДОНАЧАЛНИК 
НА ОПШТИНА КАРПОШ, 

Стефан Богоев, с.р. 

    



                        
 

   16 јули 2018 година   
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
Врз основа на член 36, став 1, точка 9 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ 5/2002), Советот на Општина Карпош, на дванаесеттата седница, 
одржана на 12 јули 2018 година, донесе
 
 

за  усвојување на Годишниот извештај за работата на општинското основно училиште „Вера 
Циривири - Трена“, Општина Карпош

 
 
1. Се усвојува Годишниот извештај за  работата на ООУ „Вера Циривири 
Скопје за учебната 2017/2018 година.

 
2. Примерок од заклучокот да се достави до ООУ „Вера Циривири
 
3.Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 

 
 
 
Број: 09-5838/26     
Датум: 12.7.2018 година    
Скопје      

                                                                       
                             
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                 

година   „Службен гласник на Општина Карпош“     

  

став 1, точка 9 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ 5/2002), Советот на Општина Карпош, на дванаесеттата седница, 

донесе 

ЗАКЛУЧОК 
за  усвојување на Годишниот извештај за работата на општинското основно училиште „Вера 

Општина Карпош-Скопје за учебната 2017/2018 година

1. Се усвојува Годишниот извештај за  работата на ООУ „Вера Циривири - Трена“
Скопје за учебната 2017/2018 година. 

2. Примерок од заклучокот да се достави до ООУ „Вера Циривири-Трена“, Општина Карпош

3.Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 

            ПРЕТСЕДАТЕЛ
              НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ
      Андреј Манолев
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став 1, точка 9 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ 5/2002), Советот на Општина Карпош, на дванаесеттата седница, 

за  усвојување на Годишниот извештај за работата на општинското основно училиште „Вера 
Скопје за учебната 2017/2018 година 

Трена“, Општина Карпош-

Општина Карпош-Скопје. 

3.Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ 

Андреј Манолев, с.р. 



                        
 

   16 јули 2018 година   
 
 

  
 
 
 
 
 
 

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

за објавување на Заклучок за  усвојување на Годишниот извештај за работата на општинското 
основно училиште „Владо Тасевски“

1.Се објавува Заклучок за  усвојување на Годишниот извештај за работата на општинското основно 
училиште „Владо Тасевски“, Општина Карпош
дванаесеттата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 12 јули 2018 година.
 
2. Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 
 
 
 
Број: 11-6083/24                                                                                         
Датум:16.7.2018 година    
Скопје                                                              
                                                                              
      
                 
 
 
 
 
 
 
 

 

                 

година   „Службен гласник на Општина Карпош“     

  

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
 а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош 

(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013 и 15/2014), Градоначалникот на Општина 

ЗАКЛУЧОК 
за  усвојување на Годишниот извештај за работата на општинското 

вно училиште „Владо Тасевски“, Општина Карпош-Скопје за учебната 201
 
 
 

за  усвојување на Годишниот извештај за работата на општинското основно 
Општина Карпош-Скопје за учебната 2017/201

седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 12 јули 2018 година.

Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 

                                                                                                                  ГРАДОНАЧАЛНИК
                НА ОПШТИНА КАРПОШ,

                                                                                          Стефан Богоев
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
75, став 1 од Статутот на Општина Карпош 

), Градоначалникот на Општина 

за  усвојување на Годишниот извештај за работата на општинското 
Скопје за учебната 2017/2018 година 

за  усвојување на Годишниот извештај за работата на општинското основно 
/2018 година, донесен на 

седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 12 јули 2018 година. 

Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 

ГРАДОНАЧАЛНИК 
НА ОПШТИНА КАРПОШ, 

Стефан Богоев, с.р. 

    



                        
 

   16 јули 2018 година   
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
Врз основа на член 36, став 1, точка 9 
весник на Република Македонија“ 5/2002), Советот на Општина Карпош, на дванаесеттата седница, 
одржана на 12 јули 2018 година, донесе
 
 

за  усвојување на Годишниот извештај за работата на општи
Тасевски“, Општина Карпош

 
 
1. Се усвојува Годишниот извештај за  работата на ООУ „Владо Тасевски“
за учебната 2017/2018 година. 

 
2. Примерок од заклучокот да се достави до ООУ „Владо Тасевски“
 
3.Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 
 
 
 
Број: 09-5838/27     
Датум: 12.7.2018 година    
Скопје      

                                                                       
                             
                             
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                 

година   „Службен гласник на Општина Карпош“     

  

став 1, точка 9 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ 5/2002), Советот на Општина Карпош, на дванаесеттата седница, 
одржана на 12 јули 2018 година, донесе 

ЗАКЛУЧОК 
за  усвојување на Годишниот извештај за работата на општинското основно училиште „Владо 

Општина Карпош-Скопје за учебната 2017/2018 година

1. Се усвојува Годишниот извештај за  работата на ООУ „Владо Тасевски“, Општина Карпош

достави до ООУ „Владо Тасевски“, Општина Карпош

3.Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 

           ПРЕТСЕДАТЕЛ
             НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ
     Андреј Манолев
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и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ 5/2002), Советот на Општина Карпош, на дванаесеттата седница, 

нското основно училиште „Владо 
Скопје за учебната 2017/2018 година 

Општина Карпош-Скопје 

Општина Карпош-Скопје. 

3.Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ 

Андреј Манолев, с.р. 



                        
 

   16 јули 2018 година   
 
 

  
 
 
 
 
 
 

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

за објавување на  Заклучок за  усвојување на Годишниот извештај за работата на општинското 
основно училиште „Војдан Чернодрински“

1.Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишниот извештај за работата на општинското 
основно училиште „Војдан Чернодрински“
донесен на дванаесеттата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 12 јули
 
2. Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 
 
 
 
 
Број: 11-6083/25                                                                                         
Датум:16.7.2018 година    
Скопје                                                                                                               
      
    
 
 
 
 
 
 
 

 

                 

година   „Службен гласник на Општина Карпош“     

  

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
 а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош 

(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013 и 15/2014), Градоначалникот на Општина 

ЗАКЛУЧОК 
за  усвојување на Годишниот извештај за работата на општинското 

основно училиште „Војдан Чернодрински“, Општина Карпош-Скопје за учебната 2017/2018 
година 

 
 
 

за усвојување на Годишниот извештај за работата на општинското 
основно училиште „Војдан Чернодрински“, Општина Карпош-Скопје за учебната 201

седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 12 јули

Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 

                                                                                                                 ГРАДОНАЧАЛНИК
                НА ОПШТИНА КАРПОШ,

                                                                                                          Стефан Богоев
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош 

), Градоначалникот на Општина 

за  усвојување на Годишниот извештај за работата на општинското 
Скопје за учебната 2017/2018 

за усвојување на Годишниот извештај за работата на општинското 
Скопје за учебната 2017/2018 година, 

седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 12 јули 2018 година. 

Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 

ГРАДОНАЧАЛНИК 
НА ОПШТИНА КАРПОШ, 

Стефан Богоев, с.р.                                                                                            
    



                        
 

   16 јули 2018 година   
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
Врз основа на член 36, став 1, точка 9 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ 5/2002), Советот на Општина Карпош, на дванаесеттата седница, 
одржана на 12 јули 2018 година, донесе
 
 

за  усвојување на Годишниот извештај за работата на општинското основно училиште „Војдан 
Чернодрински“, Општина Карпош

 
 
1. Се усвојува Годишниот извештај за  работата на ООУ „Војдан Чернодрински“
Скопје за учебната 2017/2018 година.

 
2. Примерок од заклучокот да се достави до ООУ „Војдан  Чернодрински“

 

3.Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 

 
         
 
Број: 09-5838/28     
Датум: 12.7.2018 година    
Скопје                                                  
 

                                                                       
                             
        
 

 

                 

година   „Службен гласник на Општина Карпош“     

  

став 1, точка 9 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен 
Македонија“ 5/2002), Советот на Општина Карпош, на дванаесеттата седница, 

одржана на 12 јули 2018 година, донесе 

ЗАКЛУЧОК 
за  усвојување на Годишниот извештај за работата на општинското основно училиште „Војдан 

Општина Карпош-Скопје за учебната 2017/2018 година

1. Се усвојува Годишниот извештај за  работата на ООУ „Војдан Чернодрински“
Скопје за учебната 2017/2018 година. 

2. Примерок од заклучокот да се достави до ООУ „Војдан  Чернодрински“, Општина Карпош

заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 

            ПРЕТСЕДАТЕЛ
              НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ
       Андреј Манолев
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став 1, точка 9 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен 
Македонија“ 5/2002), Советот на Општина Карпош, на дванаесеттата седница, 

за  усвојување на Годишниот извештај за работата на општинското основно училиште „Војдан 
бната 2017/2018 година 

1. Се усвојува Годишниот извештај за  работата на ООУ „Војдан Чернодрински“, Општина Карпош-

Општина Карпош-Скопје. 

заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ 

Андреј Манолев, с.р. 



                        
 

   16 јули 2018 година   
 
 

  
 
 
 
 
 
 

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

за објавување на Заклучок за  усвојување на Годишниот извештај за работата на општинското 
основно училиште „Димо Хаџи Димов“

1.Се објавува Заклучокот за  усвојување на 
основно училиште „Димо Хаџи Димов“
донесена на дванаесеттата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 12 јули 2018 
година. 
 
2. Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 
 
 
 
Број: 11-6083/26                                                                                          
Датум:16.7.2018 година    
Скопје                                                                                                                
      
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                 

година   „Службен гласник на Општина Карпош“     

  

став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
 а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош 

(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013 и 15/2014), Градоначалникот на Општи

ЗАКЛУЧОК 
за  усвојување на Годишниот извештај за работата на општинското 

основно училиште „Димо Хаџи Димов“, Општина Карпош-Скопје за учебната 201
 
 

за  усвојување на Годишниот извештај за работата на општинското 
основно училиште „Димо Хаџи Димов“, Општина Карпош-Скопје за учебната 201

седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 12 јули 2018 

во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 

                                                                                                                 ГРАДОНАЧАЛНИК
                НА ОПШТИНА КАРПОШ,

                                                                                                                            Стефан Богоев
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став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош 

), Градоначалникот на Општина 

за  усвојување на Годишниот извештај за работата на општинското 
Скопје за учебната 2017/2018 година 

Годишниот извештај за работата на општинското 
Скопје за учебната 2017/2018 година, 

седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 12 јули 2018 

во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 

ГРАДОНАЧАЛНИК 
НА ОПШТИНА КАРПОШ, 

Стефан Богоев, с.р.                                             



                        
 

   16 јули 2018 година   
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
Врз основа на член 36, став 1, точка 9 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ 5/2002), 
одржана на 12 јули 2018 година, донесе
 
 

 

за  усвојување на Годишниот извештај за работата на општинското основно училиште „ Димо 
Хаџи Димов “, Општина Карпош

 
 
1. Се усвојува Годишниот извештај за  работата на ООУ „Димо Хаџи Димов“
Скопје за учебната 2017/2018 година.

 
2. Примерок од заклучокот да се достави до ООУ „Димо Хаџи Димов“

 

3.Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 
 
 
 
Број: 09-5838/29     
Датум: 12.7.2018 година                
Скопје      

                                                                       
                             
                             
 
 

 
 

 

                 

година   „Службен гласник на Општина Карпош“     

  

став 1, точка 9 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ 5/2002), Советот на Општина Карпош, на дванаесеттата седница, 
одржана на 12 јули 2018 година, донесе 

        ЗАКЛУЧОК 
за  усвојување на Годишниот извештај за работата на општинското основно училиште „ Димо 

Општина Карпош-Скопје за учебната 2017/2018

1. Се усвојува Годишниот извештај за  работата на ООУ „Димо Хаџи Димов“
година. 

2. Примерок од заклучокот да се достави до ООУ „Димо Хаџи Димов“, Општина Карпош

сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 

           ПРЕТСЕДАТЕЛ
              НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ
      Андреј Манолев
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став 1, точка 9 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен 
Советот на Општина Карпош, на дванаесеттата седница, 

за  усвојување на Годишниот извештај за работата на општинското основно училиште „ Димо 
8 година 

1. Се усвојува Годишниот извештај за  работата на ООУ „Димо Хаџи Димов“, Општина Карпош-

Општина Карпош-Скопје. 

сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ 

Андреј Манолев, с.р. 



                        
 

   16 јули 2018 година   
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа 
Република Македонија“ бр.5/2002), 
(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.
Карпош, донесе  
 
 

за објавување на Заклучок за  усвојување на Годишниот извештај за работата на општинското 
основно училиште „Јан Амос Коменски“

1.Се објавува Заклучокот за  усвојување на Годишниот извештај за работата на општинското 
основно училиште „Јан Амос Коменски“
донесена на дванаесеттата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 12 јули 2018 
година. 
 
2. Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се 
Општина Карпош“. 
 
 
 
 
Број: 11-6083/27                                                                                         
Датум:16.7.2018 година    
Скопје                       
                                                                                      
      
                 
 
 
 
 
 

 

                 

година   „Службен гласник на Општина Карпош“     

  

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа 
 а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош 

(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013 и 15/2014), Градоначалникот на Општина 

ЗАКЛУЧОК 
за  усвојување на Годишниот извештај за работата на општинското 

основно училиште „Јан Амос Коменски“, Општина Карпош-Скопје за учебната 2017/2018 
година 

 
 
 

за  усвојување на Годишниот извештај за работата на општинското 
основно училиште „Јан Амос Коменски“, Општина Карпош-Скопје за учебната 2017/2018 година

седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 12 јули 2018 

Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 

                                                                                                                 ГРАДОНАЧАЛНИК
              НА ОПШТИНА КАРПОШ,
                   Стефан Богоев
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош 

), Градоначалникот на Општина 

за  усвојување на Годишниот извештај за работата на општинското 
Скопје за учебната 2017/2018 

за  усвојување на Годишниот извештај за работата на општинското 
Скопје за учебната 2017/2018 година, 

седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 12 јули 2018 

објави во „Службен гласник на 

ГРАДОНАЧАЛНИК 
НА ОПШТИНА КАРПОШ, 

Стефан Богоев, с.р. 

    



                        
 

   16 јули 2018 година   
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
Врз основа на член 36, став 1, точка 9 и 
весник на Република Македонија“ 5/2002), Советот на Општина Карпош, на дванаесеттата седница, 
одржана на 12 јули 2018 година, донесе
 
 

за  усвојување на Годишниот извештај за работата 
Коменски “, Општина Карпош

 
 
1. Се усвојува Годишниот извештај за  работата на ООУ „Јан Амос Коменски“
Скопје за учебната 2017/2018 година.

 
2. Примерок од заклучокот да се достави до ООУ „Јан Амос Коменски“
 
3.Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 
 
 
 
Број: 09-5838/30     
Датум: 12.7.2018 година    
Скопје      

                                                                       
                             
                             
 
 

 

 

                 

година   „Службен гласник на Општина Карпош“     

  

став 1, точка 9 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ 5/2002), Советот на Општина Карпош, на дванаесеттата седница, 
одржана на 12 јули 2018 година, донесе 

         
ЗАКЛУЧОК 

за  усвојување на Годишниот извештај за работата на оштинското основно училиште „Јан Амос 
Општина Карпош-Скопје за учебната 2017/2018 година

1. Се усвојува Годишниот извештај за  работата на ООУ „Јан Амос Коменски“
Скопје за учебната 2017/2018 година. 

кот да се достави до ООУ „Јан Амос Коменски“, Општина Карпош

3.Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 

            ПРЕТСЕДАТЕЛ
              НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ
        Андреј Манолев
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член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ 5/2002), Советот на Општина Карпош, на дванаесеттата седница, 

на оштинското основно училиште „Јан Амос 
Скопје за учебната 2017/2018 година 

1. Се усвојува Годишниот извештај за  работата на ООУ „Јан Амос Коменски“, Општина Карпош-

Општина Карпош-Скопје. 

3.Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ 

Андреј Манолев, с.р. 



                        
 

   16 јули 2018 година   
 
 

  
 
 
 
 
 
 

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

за објавување на Заклучок за  усвојување на Годишниот извештај за работата на општинското 
основно училиште „Лазо Трповски“

1.Се објавува Заклучокот за  усвојување на Годишниот извештај за работата на општинското 
основно училиште „Лазо Трповски“
донесена на дванаесеттата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 12 
година. 
 
2. Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 
 
 
Број: 11-6083/28                                                                                          
Датум:16.7.2018 година    
Скопје                                                                                                               
 
                                                                                              
      
                 
 
 
 
 
 
 
 

 

                 

година   „Службен гласник на Општина Карпош“     

  

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
 а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош 

(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013 и 15/2014), Градоначалникот на Општина 

ЗАКЛУЧОК 
за  усвојување на Годишниот извештај за работата на општинското 

основно училиште „Лазо Трповски“, Општина Карпош-Скопје за учебната 201
 
 
 

за  усвојување на Годишниот извештај за работата на општинското 
основно училиште „Лазо Трповски“, Општина Карпош-Скопје за учебната 2017/2018 година

седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 12 

Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 

                                                                                                                 ГРАДОНАЧАЛНИК
                НА ОПШТИНА КАРПОШ,

                                                                                                                Стефан Богоев
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош 

), Градоначалникот на Општина 

за  усвојување на Годишниот извештај за работата на општинското 
Скопје за учебната 2017/2018 година 

за  усвојување на Годишниот извештај за работата на општинското 
Скопје за учебната 2017/2018 година, 

седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 12 јули 2018 

Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 

ГРАДОНАЧАЛНИК 
НА ОПШТИНА КАРПОШ, 

Стефан Богоев, с.р. 

    



                        
 

   16 јули 2018 година   
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
Врз основа на член 36, став 1, точка 9 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ 5/2002), Советот на Општина Карпош, на дванаесеттата седница, 
одржана на 12 јули 2018 година, донесе
 
 

за  усвојување на Годишниот извештај за работата на оштинското основно училиште „Лазо 
Трповски “, Општина Карпош

 
 
1. Се усвојува Годишниот извештај за  работата на ООУ „
за учебната 2017/2018 година. 

 
2. Примерок од заклучокот да се достави до ООУ „ Лазо Трповски “

 

3.Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 
 
 
 
Број: 09-5838/31     
Датум: 12.7.2018 година    
Скопје      

                                                                       
                             
                             
 
 

 
 

 

                 

година   „Службен гласник на Општина Карпош“     

  

став 1, точка 9 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ 5/2002), Советот на Општина Карпош, на дванаесеттата седница, 
одржана на 12 јули 2018 година, донесе 

         
ЗАКЛУЧОК 

за  усвојување на Годишниот извештај за работата на оштинското основно училиште „Лазо 
на Карпош-Скопје за учебната 2017/2018 година

1. Се усвојува Годишниот извештај за  работата на ООУ „ Лазо Трповски “, Општина Карпош

2. Примерок од заклучокот да се достави до ООУ „ Лазо Трповски “, Општина Карпош

3.Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 

             ПРЕТСЕДАТЕЛ
    НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ
         Андреј Манолев
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став 1, точка 9 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ 5/2002), Советот на Општина Карпош, на дванаесеттата седница, 

за  усвојување на Годишниот извештај за работата на оштинското основно училиште „Лазо 
Скопје за учебната 2017/2018 година 

Општина Карпош-Скопје 

Општина Карпош-Скопје. 

3.Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ 

Манолев, с.р. 



                        
 

   16 јули 2018 година   
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од 
Република Македонија“ бр.5/2002), 
(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.
Карпош, донесе  
 
 

за објавување на Заклучок за  усвојување на Годишниот извештај за работата на општинското 
основно училиште „Петар Поп Арсов“

1.Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишниот извештај за 
основно училиште „Петар Поп Арсов“
донесен на дванаесеттата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 12 јули 2018 година.
 
2. Овој заклучок влегува во сила со денот на 
Општина Карпош“. 
 
 
 
Број: 11-6083/29     
Датум:16.7.2018 година    
Скопје                   
                                                                                          
      
                 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                 

година   „Службен гласник на Општина Карпош“     

  

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
 а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош 

(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013 и 15/2014), Градоначалникот на Општина 

ЗАКЛУЧОК 
за  усвојување на Годишниот извештај за работата на општинското 

основно училиште „Петар Поп Арсов“, Општина Карпош-Скопје за учебната 201
 
 
 

за усвојување на Годишниот извештај за работата на општинското 
основно училиште „Петар Поп Арсов“, Општина Карпош-Скопје за учебната 2017/2018 година

седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 12 јули 2018 година.

Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 

                ГРАДОНАЧАЛНИК
              НА ОПШТИНА КАРПОШ,
                     Стефан Богоев
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Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош 

), Градоначалникот на Општина 

за  усвојување на Годишниот извештај за работата на општинското 
Скопје за учебната 2017/2018 година 

работата на општинското 
Скопје за учебната 2017/2018 година, 

седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 12 јули 2018 година. 

донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 

ГРАДОНАЧАЛНИК 
НА ОПШТИНА КАРПОШ, 

Стефан Богоев, с.р. 

    



                        
 

   16 јули 2018 година   
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
Врз основа на член 36, став 1, точка 9 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ 5/2002), Советот на Општина Карпош, на дванаесеттата седница, 
одржана на 12 јули 2018 година, донесе
 
 

 

за  усвојување на Годишниот извештај за работата на оштинското основно училиште „Петар 
Поп Арсов“, Општина Карпош

 
 
1. Се усвојува Годишниот извештај за  работата на ООУ „Петар Поп Арсов“
за учебната 2017/2018 година. 

 
2. Примерок од заклучокот да се достави до ООУ „Петар Поп Арсов“

 

3.Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 
          
 
 
Број: 09-5838/32     
Датум: 12.7.2018 година    
Скопје      
 

                                                                       
                             
                             
 

 

                 

година   „Службен гласник на Општина Карпош“     

  

став 1, точка 9 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен 
на Република Македонија“ 5/2002), Советот на Општина Карпош, на дванаесеттата седница, 

одржана на 12 јули 2018 година, донесе 

ЗАКЛУЧОК 
за  усвојување на Годишниот извештај за работата на оштинското основно училиште „Петар 

Општина Карпош-Скопје за учебната 2017/2018 година

1. Се усвојува Годишниот извештај за  работата на ООУ „Петар Поп Арсов“, Општина Карпош

2. Примерок од заклучокот да се достави до ООУ „Петар Поп Арсов“, Општина Карпош

заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 

           ПРЕТСЕДАТЕЛ
             НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ
      Андреј Манолев
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став 1, точка 9 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен 
на Република Македонија“ 5/2002), Советот на Општина Карпош, на дванаесеттата седница, 

за  усвојување на Годишниот извештај за работата на оштинското основно училиште „Петар 
је за учебната 2017/2018 година 

Општина Карпош-Скопје 

Општина Карпош-Скопје. 

заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ 

Манолев, с.р. 



                        
 

   16 јули 2018 година   
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Зак
Република Македонија“ бр.5/2002), 
(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.
Карпош, донесе  
 
 

за објавување на Заклучок за  усвојување на Годишниот извештај за работата на општинското 
основно училиште „Христијан Тодоровски Карпош“

1.Се објавува Заклучокот за  усвојување на Годишниот 
основно училиште „Христијан Тодоровски Карпош“
година, донесен на дванаесеттата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 12 јули 2018 
година. 
 
2. Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 
 
 
 
 
Број: 11-6083/30     
Датум:16.7.2018 година    
Скопје                                                                                                                
 
                                                                                                 
      
                 
 
 
 
 

 

                 

година   „Службен гласник на Општина Карпош“     

  

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
 а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош 

(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013 и 15/2014), Градоначалникот на Општина 

ЗАКЛУЧОК 
за  усвојување на Годишниот извештај за работата на општинското 

основно училиште „Христијан Тодоровски Карпош“, Општина Карпош-Скопје за учебната 
2017/2018 година 

 
 
 

за  усвојување на Годишниот извештај за работата на општинското 
основно училиште „Христијан Тодоровски Карпош“, Општина Карпош-Скопје за учебната 2017/2018 

седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 12 јули 2018 

во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 

                              ГРАДОНАЧАЛНИК
               НА ОПШТИНА КАРПОШ,

                                                                                                               Стефан Богоев
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онот за локалната самоуправа („Службен весник на 
а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош 

), Градоначалникот на Општина 

за  усвојување на Годишниот извештај за работата на општинското 
Скопје за учебната 

извештај за работата на општинското 
Скопје за учебната 2017/2018 

седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 12 јули 2018 

во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 

ГРАДОНАЧАЛНИК 
НА ОПШТИНА КАРПОШ, 

Стефан Богоев, с.р. 

    



                        
 

   16 јули 2018 година   
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
Врз основа на член 36, став 1, точка 9 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ 5/2002), Советот на Општина Карпош, на дванаесеттата седница, 
одржана на 12 јули 2018 година, донесе
 
 

за  усвојување на Годишниот извештај за работата на општинското основно училиште 
„Христијан Тодоровски Карпош“

 
 
1. Се усвојува Годишниот извештај за  работата на ООУ „Христијан Тодоровс
Карпош-Скопје за учебната 2017/2018 година.

 
2. Примерок од заклучокот да се достави до ООУ „Христијан Тодоровски Карпош“
Карпош-Скопје. 

 

3. Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гла
Општина Карпош“. 

 
         
 
Број: 09-5838/33    
Датум: 12.7.2018 година    
Скопје      
 

                                                                       
                             
                             
 

 

                 

година   „Службен гласник на Општина Карпош“     

  

став 1, точка 9 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ 5/2002), Советот на Општина Карпош, на дванаесеттата седница, 

донесе 

ЗАКЛУЧОК 
за  усвојување на Годишниот извештај за работата на општинското основно училиште 

„Христијан Тодоровски Карпош“, Општина Карпош-Скопје за учебната 2017/2018 година

1. Се усвојува Годишниот извештај за  работата на ООУ „Христијан Тодоровски Карпош“
Скопје за учебната 2017/2018 година. 

2. Примерок од заклучокот да се достави до ООУ „Христијан Тодоровски Карпош“

3. Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гла

               ПРЕТСЕДАТЕЛ
              НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ
          Андреј Манолев
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став 1, точка 9 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ 5/2002), Советот на Општина Карпош, на дванаесеттата седница, 

за  усвојување на Годишниот извештај за работата на општинското основно училиште 
Скопје за учебната 2017/2018 година 

ки Карпош“, Општина 

2. Примерок од заклучокот да се достави до ООУ „Христијан Тодоровски Карпош“, Општина 

3. Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ 

Андреј Манолев, с.р. 



                        
 

   16 јули 2018 година   
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална
Република Македонија“ бр.5/2002), 
(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.
Карпош, донесе  
 
 

за објавување на Заклучок за усвојување на Годишната програма за работата на општинското 
основно училиште „Аврам Писевски“

1.Се објавува Заклучок за усвојување на Годишната програма за работата на Општинското 
училиште „Аврам Писевски“, Општина Карпош
дванаесеттата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 12 јули 2018 година.
 
2. Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
Општина Карпош“. 
 
 
Број: 11-6083/31     
Датум:16.7.2018 година    
Скопје                          
 
                                                                                                
      
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                 

година   „Службен гласник на Општина Карпош“     

  

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
 а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош 

(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013 и 15/2014), Градоначалникот на Општина 

ЗАКЛУЧОК 
усвојување на Годишната програма за работата на општинското 

основно училиште „Аврам Писевски“, Општина Карпош-Скопје за 201
 
 

усвојување на Годишната програма за работата на Општинското 
Општина Карпош-Скопје за 2018/2019 година

седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 12 јули 2018 година.

Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 

                 ГРАДОНАЧАЛНИК
                НА ОПШТИНА КАРПОШ,
                       Стефан Богоев
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та самоуправа („Службен весник на 
а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош 

), Градоначалникот на Општина 

усвојување на Годишната програма за работата на општинското 
Скопје за 2018/2019 година 

усвојување на Годишната програма за работата на Општинското основно 
година, донесена на 

седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 12 јули 2018 година. 

Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 

ГРАДОНАЧАЛНИК 
НА ОПШТИНА КАРПОШ, 

Стефан Богоев, с.р. 

    



                        
 

   16 јули 2018 година   
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
Врз основа на член 36 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ 5/2002) и член 35, став 5 од Законот за основното образование („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.
41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/2016, 127/2016 и 67/2017), Совето
дванаесеттата седница, одржана на 12 јули 2018 година, донесе
 
 

за усвојување на Годишната програма за работата на општинското основно училиште „Аврам 
Писевски“, Општина Карпош

 
 
1. Се усвојува Годишната програма за  работата на ООУ „Аврам Писевски“
за 2018/2019 година. 

 
2. Примерок од заклучокот да се достави до ООУ „Аврам Писевски“

 
3. Овој заклучок влегува во сила наредниот ден од денот на објавув
Општина Карпош“. 

 
 
 
Број: 09-5838/34     
Датум: 12.7.2018 година    
Скопје      

                                                                       
                             
                             
 
 

 

                 

година   „Службен гласник на Општина Карпош“     

  

и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
5/2002) и член 35, став 5 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
41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/2016, 127/2016 и 67/2017), Советот на Општина Карпош, на 
дванаесеттата седница, одржана на 12 јули 2018 година, донесе 

ЗАКЛУЧОК 
за усвојување на Годишната програма за работата на општинското основно училиште „Аврам 

Општина Карпош-Скопје за 2018/2019 година

Годишната програма за  работата на ООУ „Аврам Писевски“, Општина Карпош

2. Примерок од заклучокот да се достави до ООУ „Аврам Писевски“, Општина Карпош

3. Овој заклучок влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на 

      ПРЕТСЕДАТЕЛ
               НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ
            Андреј Манолев
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и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
5/2002) и член 35, став 5 од Законот за основното образование („Службен 

103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 
т на Општина Карпош, на 

за усвојување на Годишната програма за работата на општинското основно училиште „Аврам 
година 

Општина Карпош-Скопје 

Општина Карпош-Скопје. 

ањето во „Службен гласник на 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ 

Андреј Манолев, с.р. 



                        
 

   16 јули 2018 година   
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за 
Република Македонија“ бр.5/2002), 
(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.
Карпош, донесе  
 
 

за објавување на Заклучок за усвојување на Годишната програма за работата на општинското 
основно училиште „Братство“

1.Се објавува Заклучок за усвојување на Годишната програма за работата на општинското основно 
училиште „Братство“, Општина Карпош
седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 12 јули 2018 година.
 
2. Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на
Општина Карпош“. 
 
 
 
Број: 11-6083/32                                                                                           
Датум:16.7.2018 година    
Скопје                                                                                                                
      
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                 

година   „Службен гласник на Општина Карпош“     

  

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
 а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош 

(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013 и 15/2014), Градоначалникот на Општина 

ЗАКЛУЧОК 
усвојување на Годишната програма за работата на општинското 

основно училиште „Братство“, Општина Карпош-Скопје за 2018/2019 година
 
 

усвојување на Годишната програма за работата на општинското основно 
Општина Карпош-Скопје за 2018/2019 година, донесен на дванаесеттата

седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 12 јули 2018 година. 

Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на

                                                                                                                   ГРАДОНАЧАЛНИК
                 НА ОПШТИНА КАРПОШ,

                                                                                                  Стефан Богоев
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локалната самоуправа („Службен весник на 
а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош 

), Градоначалникот на Општина 

усвојување на Годишната програма за работата на општинското 
Скопје за 2018/2019 година 

усвојување на Годишната програма за работата на општинското основно 
донесен на дванаесеттата 

Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 

ГРАДОНАЧАЛНИК 
НА ОПШТИНА КАРПОШ, 

Стефан Богоев, с.р.                                                                           



                        
 

   16 јули 2018 година   
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
Врз основа на член 36 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ 5/2002) и член 35, став 5 од Законот за основното образование („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.
41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/2016, 127/2016 и 67/2017), Советот на Општина Карпош, на 
дванаесеттата седница, одржана на 12 јули 2018 година, донесе
 

за усвојување на Годишната програма за работата на
„Братство“, Општина Карпош

 
 
1. Се усвојува Годишната програма за  работата на ООУ „Братство“
2018/2019 година. 

 
2. Примерок од заклучокот да се достави до ООУ „ Братство “

 
3. Овој заклучок влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 

 
                        
 
 
 
Број: 09-5838/35     
Датум: 12.7.2018 година    
Скопје      
 

                                                                       
                             
                             
 

 

                 

година   „Службен гласник на Општина Карпош“     

  

и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ 5/2002) и член 35, став 5 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
41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/2016, 127/2016 и 67/2017), Советот на Општина Карпош, на 
дванаесеттата седница, одржана на 12 јули 2018 година, донесе 

ЗАКЛУЧОК 
за усвојување на Годишната програма за работата на општинското основно училиште 

Општина Карпош-Скопје за 2018/2019 година

1. Се усвојува Годишната програма за  работата на ООУ „Братство“, Општина Карпош

2. Примерок од заклучокот да се достави до ООУ „ Братство “, Општина Карпош

3. Овој заклучок влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на 

             ПРЕТСЕДАТЕЛ
              НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ
         Андреј Манолев
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и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ 5/2002) и член 35, став 5 од Законот за основното образование („Службен 

51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 
41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/2016, 127/2016 и 67/2017), Советот на Општина Карпош, на 

општинското основно училиште 
Скопје за 2018/2019 година 

Општина Карпош-Скопје за 

Општина Карпош-Скопје. 

3. Овој заклучок влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 
СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ 

Андреј Манолев, с.р. 



                        
 

   16 јули 2018 година   
 
 

  
 
 
 
 
 
 

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

за објавување на Заклучок за усвојување на Годишната програма за работата на општинското 
основно училиште „Вера Циривири Трена“

1.Се објавува Заклучок за усвојување на Годишната програма за работата на општинското основно 
училиште „Вера Циривири Трена“
дванаесеттата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 12 јули 2018 го
 
2. Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 
 
 
 
Број: 11-6083/33     
Датум:16.7.2018 година    
Скопје                         
 
                                                                                    
      
                 
 
 
 
 
 
 
 

 

                 

година   „Службен гласник на Општина Карпош“     

  

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
 а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош 

(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013 и 15/2014), Градоначалникот на Општина 

ЗАКЛУЧОК 
усвојување на Годишната програма за работата на општинското 

основно училиште „Вера Циривири Трена“, Општина Карпош-Скопје за 201
 
 
 

усвојување на Годишната програма за работата на општинското основно 
училиште „Вера Циривири Трена“, Општина Карпош-Скопје за 2018/2019

седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 12 јули 2018 го

Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 

                                   ГРАДОНАЧАЛНИК
                 НА ОПШТИНА КАРПОШ,
                       Стефан Богоев

                                                                                            
                      

     број 7 

  75 

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош 

), Градоначалникот на Општина 

усвојување на Годишната програма за работата на општинското 
Скопје за 2018/2019 година 

усвојување на Годишната програма за работата на општинското основно 
9 година, донесен на 

седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 12 јули 2018 година. 

Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 

ГРАДОНАЧАЛНИК 
НА ОПШТИНА КАРПОШ, 

Стефан Богоев, с.р. 

    



                        
 

   16 јули 2018 година   
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
Врз основа на член 36 и член 62 од 
Република Македонија“ 5/2002) и член 35, став 5 од Законот за основното образование („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.
41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/2016, 127/2016 и 67/2017), Советот на Општина Карпош, на 
дванаесеттата седница, одржана на 12 јули 2018 година, донесе
 
                        

за усвојување на Годишната програма за работата на општинското 
Циривири Трена“, 

 
 
1. Се усвојува Годишната програма за  работата на ООУ „Вера Циривири Трена“
Скопје за 2018/2019 година. 

 
2. Примерок од заклучокот да се достави до ООУ „Вер

 
3. Овој заклучок влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 

 
                        
 
Број: 09-5838/36     
Датум: 12.7.2018 година    
Скопје      
 
 

                                                                       
                             
                             
 

 

                 

година   „Службен гласник на Општина Карпош“     

  

и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ 5/2002) и член 35, став 5 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

16/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/2016, 127/2016 и 67/2017), Советот на Општина Карпош, на 
дванаесеттата седница, одржана на 12 јули 2018 година, донесе 

ЗАКЛУЧОК 
за усвојување на Годишната програма за работата на општинското основно училиште „Вера 

, Општина Карпош-Скопје за 2018/2019 година

1. Се усвојува Годишната програма за  работата на ООУ „Вера Циривири Трена“

2. Примерок од заклучокот да се достави до ООУ „Вера Циривири Трена“, Општина Карпош

3. Овој заклучок влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на 

             ПРЕТСЕДАТЕЛ
              НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ
        Андреј Манолев

                                                                                        
                
                                                 

 
 
 
 

     број 7 

  76 

Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ 5/2002) и член 35, став 5 од Законот за основното образование („Службен 

103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 
16/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/2016, 127/2016 и 67/2017), Советот на Општина Карпош, на 

основно училиште „Вера 
година 

1. Се усвојува Годишната програма за  работата на ООУ „Вера Циривири Трена“, Општина Карпош-

Општина Карпош-Скопје. 

3. Овој заклучок влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ 

Андреј Манолев, с.р. 



                        
 

   16 јули 2018 година   
 
 

  
 
 
 
 
 
 

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

за објавување на Заклучок за усвојување на Годишната програма за работата на општинското 
основно училиште „Владо Тасевски“

1.Се објавува Заклучок за усвојување на Годишната програма за работата на општинското основно 
училиште „Владо Тасевски“, Општина Карпош
дванаесеттата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 12 јули 2018 година.
 
2. Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 
 
 
 
Број: 11-6083/34                                                                                         
Датум:16.7.2018 година    
Скопје       
 
                                                                                                       
      
                 
 
 
 
 
 
 
 

 

                 

година   „Службен гласник на Општина Карпош“     

  

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
 а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош 

(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013 и 15/2014), Градоначалникот на Општина 

ЗАКЛУЧОК 
усвојување на Годишната програма за работата на општинското 

основно училиште „Владо Тасевски“, Општина Карпош-Скопје за 201
 
 
 

усвојување на Годишната програма за работата на општинското основно 
Општина Карпош-Скопје за 2018/2019 година

седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 12 јули 2018 година.

Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 

                                                                                                                 ГРАДОНАЧАЛНИК
               НА ОПШТИНА КАРПОШ,
                                Стефан Богоев

                                                                                                               
                      

     број 7 

  77 

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош 

), Градоначалникот на Општина 

усвојување на Годишната програма за работата на општинското 
Скопје за 2018/2019 година 

усвојување на Годишната програма за работата на општинското основно 
година, донесен на 

седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 12 јули 2018 година. 

Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 

ГРАДОНАЧАЛНИК 
НА ОПШТИНА КАРПОШ, 

Стефан Богоев, с.р. 

    



                        
 

   16 јули 2018 година   
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
Врз основа на член 36 и член 62од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ 5/2002) и член 35, став 5 од Законот за основното образование („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.
41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/2016, 127/2016 и 67/2017), Советот на Општина Карпош, на 
двамаесеттата седница, одржана на 12 јули 2018 година, донесе
 
                                               

за усвојување на Годишната програма за работата на општинското основно училиште „Владо 
Тасевски“, Општина Карпош

 
 
1. Се усвојува Годишната програма за  работата на ООУ „Владо Тас
за 2018/2019 година. 

 
2. Примерок од заклучокот да се достави до ООУ „Владо Тасевски“

 
3. Овој заклучок влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 

 
 
 
 
Број: 09-5838/37     
Датум: 12.7.2018 година    
Скопје      
 

                                                                       
                             
                             
 

 

                 

година   „Службен гласник на Општина Карпош“     

  

и член 62од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ 5/2002) и член 35, став 5 од Законот за основното образование („Службен 

Македонија“ бр. 103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12
41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/2016, 127/2016 и 67/2017), Советот на Општина Карпош, на 
двамаесеттата седница, одржана на 12 јули 2018 година, донесе 

ЗАКЛУЧОК 
за усвојување на Годишната програма за работата на општинското основно училиште „Владо 

Општина Карпош-Скопје за 2018/2019 година

1. Се усвојува Годишната програма за  работата на ООУ „Владо Тасевски“, Општина Карпош

2. Примерок од заклучокот да се достави до ООУ „Владо Тасевски“, Општина Карпош

3. Овој заклучок влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на 

      ПРЕТСЕДАТЕЛ
    НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ
            Андреј Манолев

                                                                                        
                
                                                 

 
 
 
 

     број 7 

  78 

и член 62од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ 5/2002) и член 35, став 5 од Законот за основното образование („Службен 

103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 
41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/2016, 127/2016 и 67/2017), Советот на Општина Карпош, на 

за усвојување на Годишната програма за работата на општинското основно училиште „Владо 
година 

Општина Карпош-Скопје 

Општина Карпош-Скопје. 

3. Овој заклучок влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ 

Андреј Манолев, с.р. 



                        
 

   16 јули 2018 година   
 
 

  
 
 
 
 
 
 

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

за објавување на Заклучок за усвојување на Годишната програма за работата на општинското 
основно училиште „Војдан Чернодрински“

1.Се објавува Заклучок за усвојување на Годишната програма за работата на општинското основно 
училиште „Војдан Чернодрински“, 
дванаесеттата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 12 јули 2018 година.
 
2. Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 
 
 
 
Број: 11-6083/35     
Датум:16.7.2018 година    
Скопје                                                                                                                
      
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                 

година   „Службен гласник на Општина Карпош“     

  

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
 а во врска со член 75, став 1 од Статутот на 

(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013 и 15/2014), Градоначалникот на Општина 

ЗАКЛУЧОК 
усвојување на Годишната програма за работата на општинското 
Чернодрински“, Општина Карпош-Скопје за 201

 
 
 

усвојување на Годишната програма за работата на општинското основно 
, Општина Карпош-Скопје за 2018/2019 

седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 12 јули 2018 година.

Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 

                 ГРАДОНАЧАЛНИК
                 НА ОПШТИНА КАРПОШ,

                                                                                                                         Стефан Богоев
                    
                  

     број 7 

  79 

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош 

), Градоначалникот на Општина 

усвојување на Годишната програма за работата на општинското 
Скопје за 2018/2019 година 

усвојување на Годишната програма за работата на општинското основно 
 година, донесен на 

седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 12 јули 2018 година. 

Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 

ГРАДОНАЧАЛНИК 
НА ОПШТИНА КАРПОШ, 

Стефан Богоев, с.р.                                           



                        
 

   16 јули 2018 година   
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
Врз основа на член 36 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ 5/2002) и член 35, став 5 од 
весник на Република Македонија“ бр.
41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/2016, 127/2016 и 67/2017), Советот на Општина Карпош, на 
двамаесеттата седница, одржана на 12 јули 2018 година, донесе
 
                                               

за усвојување на Годишната програма за работата на општинското основно училиште „Војдан 
Чернодрински“, Општина Карпош

 
 
1. Се усвојува Годишната програма за  работата на ООУ „Војдан Чернодрински“
Скопје за 2018/2019 година. 

 
2. Примерок од заклучокот да се достави до ООУ „Војдан Чернодрински“

 
3. Овој заклучок влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 
 
 
 
Број: 09-5838/38     
Датум: 12.7.2018 година    
Скопје      

                                                                       
                             
                             
 
 

 

                 

година   „Службен гласник на Општина Карпош“     

  

и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ 5/2002) и член 35, став 5 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
41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/2016, 127/2016 и 67/2017), Советот на Општина Карпош, на 

сеттата седница, одржана на 12 јули 2018 година, донесе 

ЗАКЛУЧОК 
за усвојување на Годишната програма за работата на општинското основно училиште „Војдан 

Општина Карпош-Скопје за 2018/2019 годин

1. Се усвојува Годишната програма за  работата на ООУ „Војдан Чернодрински“

2. Примерок од заклучокот да се достави до ООУ „Војдан Чернодрински“, Општина Карпош

наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на 

              ПРЕТСЕДАТЕЛ
              НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ
         Андреј Манолев

                                                                      
                
                                                 

 
 
 
 
 

     број 7 

  80 

и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
Законот за основното образование („Службен 

103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 
41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/2016, 127/2016 и 67/2017), Советот на Општина Карпош, на 

за усвојување на Годишната програма за работата на општинското основно училиште „Војдан 
година 

1. Се усвојува Годишната програма за  работата на ООУ „Војдан Чернодрински“, Општина Карпош-

Општина Карпош-Скопје. 

наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ 

Андреј Манолев, с.р. 



                        
 

   16 јули 2018 година   
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа 
Република Македонија“ бр.5/2002), 
(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.
Карпош, донесе  
 
 

за објавување на  Заклучок за усвојување на Годишната програма за работата на општинското 
основно училиште „Димо Хаџи Димов“

 
1.Се објавува Заклучок за усвојување на Годишната програма за работата на општинското основно 
училиште „Димо Хаџи Димов“, 
дванаесеттата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 12 јули 2018 година.
 
2. Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 
 
 
 
Број: 11-6083/36                                                                                         
Датум:16.7.2018 година     
Скопје                    
                                                                                         
      
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                 

година   „Службен гласник на Општина Карпош“     

  

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа 
 а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош 

(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013 и 15/2014), Градоначалникот на Општина 

ЗАКЛУЧОК 
усвојување на Годишната програма за работата на општинското 

основно училиште „Димо Хаџи Димов“, Општина Карпош-Скопје за 201
 

усвојување на Годишната програма за работата на општинското основно 
, Општина Карпош-Скопје за 2018/2019 

седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 12 јули 2018 година.

Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 

                                                                                                                 ГРАДОНАЧАЛНИК
              НА ОПШТИНА КАРПОШ,
                                 Стефан Богоев

                                                                                                 
                      

     број 7 

  81 

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош 

), Градоначалникот на Општина 

усвојување на Годишната програма за работата на општинското 
Скопје за 2018/2019 година 

усвојување на Годишната програма за работата на општинското основно 
 година, донесен на 

седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 12 јули 2018 година. 

Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 

ГРАДОНАЧАЛНИК 
НА ОПШТИНА КАРПОШ, 

Стефан Богоев, с.р. 

    



                        
 

   16 јули 2018 година   
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
Врз основа на член 36 и член 62 од Законот за 
Република Македонија“ 5/2002) и член 35, став 5 од Законот за основното образование („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.
41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/2016, 127/2016 и 67/2017), Советот на Општина Карпош, на 
дванаесеттата седница, одржана на 12 јули 2018 година, донесе
 
                                               

за усвојување на Годишната програма за работата на 
Хаџи Димов“, Општина Карпош

 
 
1. Се усвојува Годишната програма за  работата на ООУ „Димо Хаџи Димов“
Скопје за 2018/2098 година. 

 
2. Примерок од заклучокот да се достави до ООУ 

 
3. Овој заклучок влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 
 
 
Број: 09-5838/39     
Датум: 12.7.2018 година                                                       
Скопје      
 

                                                                       
                             
        
 

 
 

 

                 

година   „Службен гласник на Општина Карпош“     

  

и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ 5/2002) и член 35, став 5 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

14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/2016, 127/2016 и 67/2017), Советот на Општина Карпош, на 
дванаесеттата седница, одржана на 12 јули 2018 година, донесе 

ЗАКЛУЧОК 
за усвојување на Годишната програма за работата на општинското основно училиште „Димо 

Општина Карпош-Скопје за 2018/2019 година

1. Се усвојува Годишната програма за  работата на ООУ „Димо Хаџи Димов“

2. Примерок од заклучокот да се достави до ООУ „Димо Хаџи Димов“, Општина Карпош

3. Овој заклучок влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на 

             ПРЕТСЕДАТЕЛ
12.7.2018 година                                                                    НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ

                    Андреј Манолев

                                                                                        
  

 
 
 
 

     број 7 

  82 

локалната самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ 5/2002) и член 35, став 5 од Законот за основното образование („Службен 

103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 
14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/2016, 127/2016 и 67/2017), Советот на Општина Карпош, на 

општинското основно училиште „Димо 
година 

1. Се усвојува Годишната програма за  работата на ООУ „Димо Хаџи Димов“, општина Карпош-

Општина Карпош-Скопје. 

3. Овој заклучок влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ 

Андреј Манолев, с.р. 



                        
 

   16 јули 2018 година   
 
 

  
 
 
 
 
 
 

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

за објавување на Заклучок за усвојување на Годишната програма за работата на општинското 
основно училиште „Јан Амос Коменски“

1.Се објавува Заклучок за усвојување на Годишната програма за работата на општинското основно 
училиште „Јан Амос Коменски“, 
дванаесеттата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на
 
2. Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 
 
 
 
 
Број: 11-6083/37     
Датум:16.7.2018 година                  
Скопје                                                                                                                
      
      
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                 

година   „Службен гласник на Општина Карпош“     

  

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
 а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош 

Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013 и 15/2014), Градоначалникот на Општина 

ЗАКЛУЧОК 
усвојување на Годишната програма за работата на општинското 

основно училиште „Јан Амос Коменски“, Општина Карпош-Скопје за 201
 
 
 

усвојување на Годишната програма за работата на општинското основно 
, Општина Карпош-Скопје за 2018/2019 

седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 12 јули 2018 година.

Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 

                  ГРАДОНАЧАЛНИК
                 НА ОПШТИНА КАРПОШ

                                                                                              Стефан Богоев
    
     

     број 7 

  83 

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош 

), Градоначалникот на Општина 

усвојување на Годишната програма за работата на општинското 
Скопје за 2018/2019 година 

усвојување на Годишната програма за работата на општинското основно 
 година, донесен на 

12 јули 2018 година. 

Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 

ГРАДОНАЧАЛНИК 
ОПШТИНА КАРПОШ 
Стефан Богоев, с.р.                                                                           



                        
 

   16 јули 2018 година   
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
Врз основа на член 36 и член 62
Република Македонија“ 5/2002) и член 35, став 5 од Законот за основното образование („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.
41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/2016, 127/2016 и 67/2017), Советот на Општина Карпош, на 
дванаесеттата седница, одржана на 12 јули 2018 година, донесе
 
     

за усвојување на Годишната програма за работата на Општинското основно училиште „Јан 
Амос Коменски“, Општина Карпош

 
 
1. Се усвојува Годишната програма за  работата на ООУ „Јан Амос Коменски“
Скопје за 2018/2019 година. 

 
2. Примерок од заклучокот да се достави до ООУ „Јан Амос Коменски“

 
3. Овој заклучок влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 

 
     
                        
Број: 09-5838/40     
Датум: 12.7.2018 година    
Скопје                                                 
 

                                                                       
                             
        
 

 

 

                 

година   „Службен гласник на Општина Карпош“     

  

Врз основа на член 36 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ 5/2002) и член 35, став 5 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
41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/2016, 127/2016 и 67/2017), Советот на Општина Карпош, на 
дванаесеттата седница, одржана на 12 јули 2018 година, донесе 

               ЗАКЛУЧОК 
а усвојување на Годишната програма за работата на Општинското основно училиште „Јан 

Општина Карпош-Скопје за 2018/2019 година

1. Се усвојува Годишната програма за  работата на ООУ „Јан Амос Коменски“

2. Примерок од заклучокот да се достави до ООУ „Јан Амос Коменски“, Општина Карпош

3. Овој заклучок влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на 

                       ПРЕТСЕДАТЕЛ
                      НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ
                    Андреј Манолев

                                                                                        
                

 
 
 
 

     број 7 

  84 

од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ 5/2002) и член 35, став 5 од Законот за основното образование („Службен 

33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 
41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/2016, 127/2016 и 67/2017), Советот на Општина Карпош, на 

а усвојување на Годишната програма за работата на Општинското основно училиште „Јан 
година 

1. Се усвојува Годишната програма за  работата на ООУ „Јан Амос Коменски“, Општина Карпош-

Општина Карпош-Скопје. 

3. Овој заклучок влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ 

Андреј Манолев, с.р. 



                        
 

   16 јули 2018 година   
 
 

  
 
 
 
 
 
 

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

за објавување на Заклучок за усвојување на 
основно училиште „Лазо Трповски“

1.Се објавува Заклучок за усвојување на Годишната програма за работата на општинското основно 
училиште „Лазо Трповски“, Општина 
седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 12 јули 2018 година.
 
2. Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 
 
 
 
 
Број: 11-6083/38     
Датум:16.7.2018 година    
Скопје                                       
                                                                                  
      
      
 
 
 
 
 
 

 

                 

година   „Службен гласник на Општина Карпош“     

  

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
 а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош 

(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013 и 15/2014), Градоначалникот на Општина 

ЗАКЛУЧОК 
усвојување на Годишната програма за работата на општинското 

основно училиште „Лазо Трповски“, Општина Карпош-Скопје за 201
 
 
 

усвојување на Годишната програма за работата на општинското основно 
Општина Карпош-Скопје за 2018/2019 година, донесен на дванаесеттата

седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 12 јули 2018 година. 

Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 

                  ГРАДОНАЧАЛНИК
                НА ОПШТИНА КАРПОШ,
                     Стефан Богоев

                                                                                          
                    
     

     број 7 

  85 

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош 

), Градоначалникот на Општина 

Годишната програма за работата на општинското 
Скопје за 2018/2019 година 

усвојување на Годишната програма за работата на општинското основно 
донесен на дванаесеттата 

Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 

ГРАДОНАЧАЛНИК 
НА ОПШТИНА КАРПОШ, 

Стефан Богоев, с.р. 



                        
 

   16 јули 2018 година   
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
Врз основа на член 36 и член 62
Република Македонија“ 5/2002) и член 
весник на Република Македонија“ бр.
41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/2016, 127/2016 и 67/2017), Советот на Општина Кар
дванаесеттата седница, одржана на 12 јули 2018 година, донесе
 
     

за усвојување на Годишната програма за работата на општинското основно училиште „Лазо 
Трповски“, Општина Карпош

 
 
1. Се усвојува Годишната програма за  работата на ООУ „Лазо Трповски“
за 2018/2019 година. 

 
2. Примерок од заклучокот да се достави до ООУ „Лазо Трповски“

 
3. Овој заклучок влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во 
Општина Карпош“. 
 
 

                        
Број: 09-5838/41     
Датум: 12.7.2018 година    
Скопје                                                                                                      
 
 

                                                                       
                             
        
 

 

                 

година   „Службен гласник на Општина Карпош“     

  

Врз основа на член 36 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ 5/2002) и член 35, став 5 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
41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/2016, 127/2016 и 67/2017), Советот на Општина Кар
дванаесеттата седница, одржана на 12 јули 2018 година, донесе 

ЗАКЛУЧОК 
за усвојување на Годишната програма за работата на општинското основно училиште „Лазо 

Општина Карпош-Скопје за 2018/2019 година

програма за  работата на ООУ „Лазо Трповски“, Општина Карпош

2. Примерок од заклучокот да се достави до ООУ „Лазо Трповски“, Општина Карпош

3. Овој заклучок влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во 

                

           ПРЕТСЕДАТЕЛ
                  НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ

                                                Андреј Манолев

                                                                                        
                

 
 
 

     број 7 

  86 

од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
35, став 5 од Законот за основното образование („Службен 
103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 

41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/2016, 127/2016 и 67/2017), Советот на Општина Карпош, на 

за усвојување на Годишната програма за работата на општинското основно училиште „Лазо 
година 

Општина Карпош-Скопје 

Општина Карпош-Скопје. 

3. Овој заклучок влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ 

Андреј Манолев, с.р. 



                        
 

   16 јули 2018 година   
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 
Република Македонија“ бр.5/2002), 
(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.
Карпош, донесе  
 
 

за објавување на Заклучок за усвојување на Годишната програма за работата на Општинското 
основно училиште „Петар Поп Арсов“

1.Се објавува Заклучок за усвојување на Годишната програма за работата 
училиште „Петар Поп Арсов“, Општина Карпош
дванаесеттата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 12 јули 2018 година.
 
2. Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе с
Општина Карпош“. 
 
 
 
 
Број: 11-6083/39                                                                                 
Датум:16.7.2018 година                                                                      
Скопје                                                                                                                
      
                 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                 

година   „Службен гласник на Општина Карпош“     

  

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
 а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош 

(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013 и 15/2014), Градоначалникот на Општина 

ЗАКЛУЧОК 
усвојување на Годишната програма за работата на Општинското 

основно училиште „Петар Поп Арсов“, Општина Карпош-Скопје за 201
 
 
 

усвојување на Годишната програма за работата на општинското основно 
Општина Карпош-Скопје за 2018/2019 година

седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 12 јули 2018 година.

Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 

6083/39                                                                                                                ГРАДОНАЧАЛНИК
16.7.2018 година                                                                                НА ОПШТИНА КАРПОШ,

                                                                                                                  Стеф
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од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош 

), Градоначалникот на Општина 

усвојување на Годишната програма за работата на Општинското 
Скопје за 2018/2019 година 

на општинското основно 
година, донесена на 

седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 12 јули 2018 година. 

е објави во „Службен гласник на 

ГРАДОНАЧАЛНИК 
НА ОПШТИНА КАРПОШ, 

Стефан Богоев, с.р.                                                                                 
    



                        
 

   16 јули 2018 година   
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република 
Македонија“ 5/2002) и член 35, став 5 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
135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/2016, 127/2016 и 67/20
дванаесеттата седница, одржана на 12 јули 2018 година, донесе
 
     

за усвојување на Годишната програма за работата на општинското основно училиште „Петар 
Поп Арсов“, Општина Карпош

 
 
1. Се усвојува Годишната програма за  работата на ООУ „Петар Поп Арсов“
Скопје за 2018/2019 година. 

 
2. Примерок од заклучокот да се достави до ООУ „Петар Поп Арсов“

 
3. Овој заклучок влегува во сила наредниот ден од
Општина Карпош“. 

                        
Број: 09-5838/42     
Датум: 12.7.2018 година              
Скопје      

                                                                       
                             
                             
 
 
 
 
 

 

                 

година   „Службен гласник на Општина Карпош“     

  

од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република 
Македонија“ 5/2002) и член 35, став 5 од Законот за основното образование („Службен весник на 

103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12
135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/2016, 127/2016 и 67/2017), Советот на Општина Карпош, на 
дванаесеттата седница, одржана на 12 јули 2018 година, донесе 

 
ЗАКЛУЧОК 

за усвојување на Годишната програма за работата на општинското основно училиште „Петар 
Општина Карпош-Скопје за 2018/2019 година

1. Се усвојува Годишната програма за  работата на ООУ „Петар Поп Арсов“

2. Примерок од заклучокот да се достави до ООУ „Петар Поп Арсов“, Општина Карпош

3. Овој заклучок влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на 

 
                

             ПРЕТСЕДАТЕЛ
                НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ
        Андреј Манолев
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од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република 
Македонија“ 5/2002) и член 35, став 5 од Законот за основното образование („Службен весник на 

103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 
17), Советот на Општина Карпош, на 

за усвојување на Годишната програма за работата на општинското основно училиште „Петар 
година 

1. Се усвојува Годишната програма за  работата на ООУ „Петар Поп Арсов“, Општина Карпош-

Општина Карпош-Скопје. 

денот на објавувањето во „Службен гласник на 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ 

Манолев, с.р. 



                        
 

   16 јули 2018 година   
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за 
Република Македонија“ бр.5/2002), 
(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.
Карпош, донесе  
 
 

за објавување Заклучокот за усвојување на Годишната програма за работата на Општинското 
основно училиште „Христијан Тодоровски Карпош“

1.Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишната програма за работата на
основно училиште „Христијан Тодоровски Карпош“
донесен на дванаесеттата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 12 јули 2018 година.
 
2. Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањет
Општина Карпош“. 
 
 
 
 
Број: 11-6083/40     
Датум:16.7.2018 година    
Скопје                
                                                                                              
      
                 
 
 
 
 
 
 

 

                 

година   „Службен гласник на Општина Карпош“     

  

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
 а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош 

(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013 и 15/2014), Градоначалникот на Општина 

ЗАКЛУЧОК 
усвојување на Годишната програма за работата на Општинското 

основно училиште „Христијан Тодоровски Карпош“, Општина Карпош-Скопје за 201
година 

 
 
 

усвојување на Годишната програма за работата на
основно училиште „Христијан Тодоровски Карпош“, Општина Карпош-Скопје за 201

седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 12 јули 2018 година.

Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 

                  ГРАДОНАЧАЛНИК
                 НА ОПШТИНА КАРПОШ,
            Стефан Богоев
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локалната самоуправа („Службен весник на 
а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош 

), Градоначалникот на Општина 

усвојување на Годишната програма за работата на Општинското 
Скопје за 2018/2019 

усвојување на Годишната програма за работата на општинското 
Скопје за 2018/2019 година, 

седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 12 јули 2018 година. 

о, а ќе се објави во „Службен гласник на 

ГРАДОНАЧАЛНИК 
НА ОПШТИНА КАРПОШ, 

Стефан Богоев, с.р. 

    



                        
 

   16 јули 2018 година   
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република 
Македонија“ 5/2002) и член 35, став 5 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
135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/2016, 127/2016 и 67/2017), Советот
дванаесеттата седница, одржана на 12 јули 2018 година, донесе
 
     

за усвојување на Годишната програма за работата на Општинското основно училиште 
„Христијан Тодоровски Карпош“

 
 
1. Се усвојува Годишната програма за  работата на ООУ „Христијан Тодоровски Карпош“
Карпош-Скопје за 2018/2019 година.

 
2. Примерок од заклучокот да се достави до ООУ „Христијан Тодоровски Карпош“
Карпош-Скопје. 

 
3. Овој заклучок влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 

 
                        

                        
Број: 09-5838/43     
Датум: 12.7.2018 година    
Скопје      

                                                                       
                             
 
 
 
                             
 

 

                 

година   „Службен гласник на Општина Карпош“     

  

од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република 
5/2002) и член 35, став 5 од Законот за основното образование („Службен весник на 

103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12
135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/2016, 127/2016 и 67/2017), Советот на Општина Карпош, на 
дванаесеттата седница, одржана на 12 јули 2018 година, донесе 

 
ЗАКЛУЧОК 

за усвојување на Годишната програма за работата на Општинското основно училиште 
„Христијан Тодоровски Карпош“, Општина Карпош-Скопје за 2018/201

1. Се усвојува Годишната програма за  работата на ООУ „Христијан Тодоровски Карпош“
година. 

2. Примерок од заклучокот да се достави до ООУ „Христијан Тодоровски Карпош“

во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на 

                

            ПРЕТСЕДАТЕЛ
               НА СОВЕТОТ НА ОПШТИ
       Андреј Манолев
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од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република 
5/2002) и член 35, став 5 од Законот за основното образование („Службен весник на 

103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 
на Општина Карпош, на 

за усвојување на Годишната програма за работата на Општинското основно училиште 
/2019 година 

1. Се усвојува Годишната програма за  работата на ООУ „Христијан Тодоровски Карпош“, Општина 

2. Примерок од заклучокот да се достави до ООУ „Христијан Тодоровски Карпош“, Општина 

во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ 

Андреј Манолев, с.р. 



                        
 

   16 јули 2018 година   
 
 

  
 
 
 
 
 
 

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

за објавување на Мислење на Програмата за изведување на ученички екскурзии и други 
ученички активности во ООУ „Аврам Писевски“

 
 
1. Се објавува Мислење на Програмата за изведување на ученички екскурзии и други ученички 
активности во ООУ „Аврам Писевски“, Општина Карпош
дванаесеттата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 12 јули 2018 година.
  
2. Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 
 
  
Број: 11-6083/41     
Датум: 16.07.2018 година    
Скопје      

      
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                 

година   „Службен гласник на Општина Карпош“     

  

 
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 

 а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош
(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013 и 15/2014), Градоначалникот на Општина 

ЗАКЛУЧОК 
на Програмата за изведување на ученички екскурзии и други 

ученички активности во ООУ „Аврам Писевски“, Општина Карпош-Скопје за 2018/2019 година

1. Се објавува Мислење на Програмата за изведување на ученички екскурзии и други ученички 
активности во ООУ „Аврам Писевски“, Општина Карпош-Скопје за 2018/2019 година,  донесено на 

от на Општина Карпош, одржана на 12 јули 2018 година.

Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 

 
            ГРАДОНАЧАЛНИК
                     НА ОПШТИНА КАРПОШ,
                  Стефан Богоев
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош 

), Градоначалникот на Општина 

на Програмата за изведување на ученички екскурзии и други 
Скопје за 2018/2019 година 

1. Се објавува Мислење на Програмата за изведување на ученички екскурзии и други ученички 
Скопје за 2018/2019 година,  донесено на 

от на Општина Карпош, одржана на 12 јули 2018 година. 

Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 

ГРАДОНАЧАЛНИК 
НА ОПШТИНА КАРПОШ, 

Стефан Богоев, с.р. 
                                                                                                             

    



                        
 

   16 јули 2018 година   
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
Врз основа на член 36 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ 5/2002), а во врска со член 7, став 1 од Правилникот за начинот на 
изведување на ученичките екскурзии и другите слободни активности на учениците од
училишта бр.07-9992/2 од 05.06.2014 година, донесен од Министерот за образование и наука, 
Советот на Општина Карпош, на дванаесеттата седница, одржана на 12 јули 2018 година, донесе
 

на Програмата за изведување на ученички екскурзии и 
„Аврам Писевски“, 

1. Советот на Општина Карпош дава позитивно мислење на Програмата за изведување на ученички 
екскурзии и други ученички активности во ООУ „Аврам Писевски“, Општин
учебната 2018/2019 година и истите да се изведуваат согласно предвиденото во Програмата.

 
2. Примерок од Мислењето да се достави до ООУ „Аврам Писевски“
 
3. Ова Мислење влегува во сила со денот на донесувањето, 
Општина Карпош“.                         
 
 
 
 
Број: 09-5838/44     
Датум: 12.07.2018 година    
Скопје   
   
   
 
 
 
  
 

 

                 

година   „Службен гласник на Општина Карпош“     

  

Врз основа на член 36 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ 5/2002), а во врска со член 7, став 1 од Правилникот за начинот на 
изведување на ученичките екскурзии и другите слободни активности на учениците од

9992/2 од 05.06.2014 година, донесен од Министерот за образование и наука, 
, на дванаесеттата седница, одржана на 12 јули 2018 година, донесе

 
МИСЛЕЊЕ 

на Програмата за изведување на ученички екскурзии и други ученички активности во ООУ 
, Општина Карпош-Скопје за 2018/2019 година

 
 

1. Советот на Општина Карпош дава позитивно мислење на Програмата за изведување на ученички 
екскурзии и други ученички активности во ООУ „Аврам Писевски“, Општин
учебната 2018/2019 година и истите да се изведуваат согласно предвиденото во Програмата.

2. Примерок од Мислењето да се достави до ООУ „Аврам Писевски“, Општина Карпош

3. Ова Мислење влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 

                        ПРЕТСЕДАТЕЛ
               НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
                Андреј Манолев
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Врз основа на член 36 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ 5/2002), а во врска со член 7, став 1 од Правилникот за начинот на 
изведување на ученичките екскурзии и другите слободни активности на учениците од основните 

9992/2 од 05.06.2014 година, донесен од Министерот за образование и наука, 
, на дванаесеттата седница, одржана на 12 јули 2018 година, донесе 

други ученички активности во ООУ 
Скопје за 2018/2019 година 

1. Советот на Општина Карпош дава позитивно мислење на Програмата за изведување на ученички 
екскурзии и други ученички активности во ООУ „Аврам Писевски“, Општина Карпош – Скопје за 
учебната 2018/2019 година и истите да се изведуваат согласно предвиденото во Програмата. 

Општина Карпош-Скопје. 

а ќе се објави во „Службен гласник на 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 

Андреј Манолев, с.р. 

        



                        
 

   16 јули 2018 година   
 
 

  
 
 
 
 
 
 

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

за објавување на Мислење на Програмата за
ученички активности во ООУ „Братство“

 
 
1. Се објавува Мислење на Програмата за изведување на ученички екскурзии и други ученички 
активности во ООУ „Братство“, Општина 
дванаесеттата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 12 јули 2018 година.
  
2. Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 
 
  
Број: 11-6083/42                                                                                             
Датум: 16.07.2018 година    
Скопје      

      
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                 

година   „Службен гласник на Општина Карпош“     

  

 
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 

 а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош 
(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013 и 15/2014), Градоначалникот на Општина 

ЗАКЛУЧОК 
на Програмата за изведување на ученички екскурзии и други 

ученички активности во ООУ „Братство“, Општина Карпош-Скопје за 2018/2019 година

1. Се објавува Мислење на Програмата за изведување на ученички екскурзии и други ученички 
активности во ООУ „Братство“, Општина Карпош-Скопје за 2018/2019 година,  донесено на 
дванаесеттата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 12 јули 2018 година.

Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 

 
                                                                                                                  ГРАДОНАЧАЛНИК

                 НА ОПШТИНА КАРПОШ,
            Стефан Богоев

                                                                                                             
                         

     број 7 

  93 

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош 

), Градоначалникот на Општина 

изведување на ученички екскурзии и други 
Скопје за 2018/2019 година 

1. Се објавува Мислење на Програмата за изведување на ученички екскурзии и други ученички 
Скопје за 2018/2019 година,  донесено на 

дванаесеттата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 12 јули 2018 година. 

Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 

ГРАДОНАЧАЛНИК 
НА ОПШТИНА КАРПОШ, 

Стефан Богоев, с.р. 
                                                                                                             

    



                        
 

   16 јули 2018 година   
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
Врз основа на член 36 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ 5/2002), а во врска со член 7, став 1 од Правилникот за начинот на 
изведување на ученичките екскурзии и другите слободни активности на учениците од основните 
училишта бр.07-9992/2 од 05.06.2014 година, донесен од Министерот за образо
Советот на Општина Карпош, на дванаесеттата седница, одржана на 12 јули 2018 година, донесе
 

на Програмата за изведување на ученички екскурзии и други ученички активности во ООУ 
„Братство“, Општина Карпош

1. Советот на Општина Карпош дава позитивно мислење на Програмата за изведување на ученички 
екскурзии и други ученички активности во ООУ „Братство“, Општина Карпош 
2018/2019 година и истите да се изведуваат согласно предвиденото во П

 
2. Примерок од Мислењето да се достави до ООУ „Братство“
 
3. Ова Мислење влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“.                         
 
 
 
 
Број: 09-5838/45    
Датум: 12.07.2018 година    
Скопје   
 
   
 
 
                       
 
 
 

 

                 

година   „Службен гласник на Општина Карпош“     

  

Врз основа на член 36 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ 5/2002), а во врска со член 7, став 1 од Правилникот за начинот на 
изведување на ученичките екскурзии и другите слободни активности на учениците од основните 

9992/2 од 05.06.2014 година, донесен од Министерот за образо
, на дванаесеттата седница, одржана на 12 јули 2018 година, донесе

 
МИСЛЕЊЕ 

на Програмата за изведување на ученички екскурзии и други ученички активности во ООУ 
Општина Карпош-Скопје за 2018/2019 година

 
 

1. Советот на Општина Карпош дава позитивно мислење на Програмата за изведување на ученички 
екскурзии и други ученички активности во ООУ „Братство“, Општина Карпош 
2018/2019 година и истите да се изведуваат согласно предвиденото во Програмата.

2. Примерок од Мислењето да се достави до ООУ „Братство“, Општина Карпош

3. Ова Мислење влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 

                     ПРЕТСЕДАТЕЛ
                 НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
                            Андреј Манолев

                                                   

     број 7 

  94 

Врз основа на член 36 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ 5/2002), а во врска со член 7, став 1 од Правилникот за начинот на 
изведување на ученичките екскурзии и другите слободни активности на учениците од основните 

9992/2 од 05.06.2014 година, донесен од Министерот за образование и наука, 
, на дванаесеттата седница, одржана на 12 јули 2018 година, донесе 

на Програмата за изведување на ученички екскурзии и други ученички активности во ООУ 
Скопје за 2018/2019 година 

1. Советот на Општина Карпош дава позитивно мислење на Програмата за изведување на ученички 
екскурзии и други ученички активности во ООУ „Братство“, Општина Карпош – Скопје за учебната 

рограмата. 

Општина Карпош-Скопје. 

3. Ова Мислење влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 

Андреј Манолев, с.р. 



                        
 

   16 јули 2018 година   
 
 

  
 
 
 
 
 
 

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

за објавување на Мислење на Програмата за изведување на ученички екскурзии и други 
ученички активности во ООУ „Вера Циривири Трена“

 
 
1. Се објавува Мислење на Програмата за изведување на ученички екскурзии и други ученички 
активности во ООУ „Вера Циривири Трена“, Општина Карпош
донесено на дванаесеттата седница на 
година. 
  
2. Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 
 
  
Број: 11-6083/43     
Датум: 16.07.2018 година     
Скопје      
 

      
      
 
 
 
 
 
 
 

 

                 

година   „Службен гласник на Општина Карпош“     

  

 
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 

 а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош
(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013 и 15/2014), Градоначалникот на Општина 

ЗАКЛУЧОК 
на Програмата за изведување на ученички екскурзии и други 

ученички активности во ООУ „Вера Циривири Трена“, Општина Карпош-Скопје за 2018/2019 
година 

1. Се објавува Мислење на Програмата за изведување на ученички екскурзии и други ученички 
активности во ООУ „Вера Циривири Трена“, Општина Карпош-Скопје за 2018/2019 година,  
донесено на дванаесеттата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 12 јули 2018 

Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 

 
                    ГРАДОНАЧАЛНИК
                 НА ОПШТИНА КАРПОШ,
                       Стефан Богоев
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош 

), Градоначалникот на Општина 

на Програмата за изведување на ученички екскурзии и други 
Скопје за 2018/2019 

1. Се објавува Мислење на Програмата за изведување на ученички екскурзии и други ученички 
Скопје за 2018/2019 година,  

Советот на Општина Карпош, одржана на 12 јули 2018 

Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 

ГРАДОНАЧАЛНИК 
НА ОПШТИНА КАРПОШ, 

Стефан Богоев, с.р. 

                                                                                                             



                        
 

   16 јули 2018 година   
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
Врз основа на член 36 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ 5/2002), а во врска со член 7, став 1 од Правилникот за начинот на 
изведување на ученичките екскурзии и другите слободни активности на учениците од
училишта бр.07-9992/2 од 05.06.2014 година, донесен од Министерот за образование и наука, 
Советот на Општина Карпош, на дванаесеттата седница, одржана на 12 јули 2018 година, донесе
 

на Програмата за изведување на ученички екскурзии и д
„Вера Циривири Трена“

1. Советот на Општина Карпош дава позитивно мислење на Програмата за изведување на ученички 
екскурзии и други ученички активности во ООУ „Вера Циривири Трена
за учебната 2018/2019 година и истите да се изведуваат согласно предвиденото во Програмата.

 
2. Примерок од Мислењето да се достави до ООУ „Вера Циривири Трена“
 
3. Ова Мислење влегува во сила со денот на 
Општина Карпош“.                         
 
 
 
Број: 09-5838/46      
Датум: 12.07.2018 година                  
Скопје   
      
   
 
 
 
 
 
  
                                                                     

 

                 

година   „Службен гласник на Општина Карпош“     

  

Врз основа на член 36 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ 5/2002), а во врска со член 7, став 1 од Правилникот за начинот на 
изведување на ученичките екскурзии и другите слободни активности на учениците од

9992/2 од 05.06.2014 година, донесен од Министерот за образование и наука, 
, на дванаесеттата седница, одржана на 12 јули 2018 година, донесе

 
МИСЛЕЊЕ 

на Програмата за изведување на ученички екскурзии и други ученички активности во ООУ 
„Вера Циривири Трена“, Општина Карпош-Скопје за 2018/2019 година

 
 

1. Советот на Општина Карпош дава позитивно мислење на Програмата за изведување на ученички 
екскурзии и други ученички активности во ООУ „Вера Циривири Трена“, Општина Карпош 
за учебната 2018/2019 година и истите да се изведуваат согласно предвиденото во Програмата.

2. Примерок од Мислењето да се достави до ООУ „Вера Циривири Трена“, Општина Карпош

3. Ова Мислење влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 

              ПРЕТСЕДАТЕЛ
             НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,

                     Андреј Манолев
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Врз основа на член 36 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ 5/2002), а во врска со член 7, став 1 од Правилникот за начинот на 
изведување на ученичките екскурзии и другите слободни активности на учениците од основните 

9992/2 од 05.06.2014 година, донесен од Министерот за образование и наука, 
, на дванаесеттата седница, одржана на 12 јули 2018 година, донесе 

руги ученички активности во ООУ 
Скопје за 2018/2019 година 

1. Советот на Општина Карпош дава позитивно мислење на Програмата за изведување на ученички 
“, Општина Карпош – Скопје 

за учебната 2018/2019 година и истите да се изведуваат согласно предвиденото во Програмата. 

Општина Карпош-Скопје. 

донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 

Андреј Манолев, с.р. 



                        
 

   16 јули 2018 година   
 
 

  
 
 
 
 
 
 

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

за објавување на Мислење на Програмата за
ученички активности во ООУ „Владо Тасевски“

 
 
1. Се објавува Мислење на Програмата за изведување на ученички екскурзии и други ученички 
активности во ООУ „Владо Тасевски“,
дванаесеттата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 12 јули 2018 година.
  
2. Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 
 
  
Број: 11-6083/44                                                                                           
Датум: 16.07.2018 година     
Скопје      
 

      
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                 

година   „Службен гласник на Општина Карпош“     

  

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
 а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош 

(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013 и 15/2014), Градоначалникот на Општина 

ЗАКЛУЧОК 
на Програмата за изведување на ученички екскурзии и други 

ученички активности во ООУ „Владо Тасевски“, Општина Карпош-Скопје за 2018/20

1. Се објавува Мислење на Програмата за изведување на ученички екскурзии и други ученички 
активности во ООУ „Владо Тасевски“, Општина Карпош-Скопје за 2018/2019 година,  донесено на 
дванаесеттата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 12 јули 2018 година.

Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 

 
                                                                                                                 ГРАДОНАЧАЛНИК

                НА ОПШТИНА КАРПОШ,
                                Стефан Богоев

                                                                                                             
                         

     број 7 

  97 

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош 

), Градоначалникот на Општина 

изведување на ученички екскурзии и други 
Скопје за 2018/2019 година 

1. Се објавува Мислење на Програмата за изведување на ученички екскурзии и други ученички 
Скопје за 2018/2019 година,  донесено на 

дванаесеттата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 12 јули 2018 година. 

Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 

ГРАДОНАЧАЛНИК 
НА ОПШТИНА КАРПОШ, 

Стефан Богоев, с.р. 

                                                                                                             
    



                        
 

   16 јули 2018 година   
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
Врз основа на член 36 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ 5/2002), а во врска со член 7, став 1 од Правилникот за начинот на 
изведување на ученичките екскурзии и другите слободни активности на учениците од
училишта бр.07-9992/2 од 05.06.2014 година, донесен од Министерот за образование и наука, 
Советот на Општина Карпош, на дванаесеттата седница, одржана на 12 јули 2018 година, донесе
 

на Програмата за изведување на ученички екскурзии и 
„Владо Тасевски“, 

1. Советот на Општина Карпош дава позитивно мислење на Програмата за изведување на ученички 
екскурзии и други ученички активности во ООУ „Владо Тасевски“, 
учебната 2018/2019 година и истите да се изведуваат согласно предвиденото во Програмата.

 
2. Примерок од Мислењето да се достави до ООУ „Владо Тасевски“
 
3. Ова Мислење влегува во сила со денот на донесува
Општина Карпош“.                         
 
 
 
 
Број: 09-5838/47    
Датум: 12.07.2018 година    
Скопје   
 
 
   
 
 
  
 
                                                                     

 

                 

година   „Службен гласник на Општина Карпош“     

  

Врз основа на член 36 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ 5/2002), а во врска со член 7, став 1 од Правилникот за начинот на 
изведување на ученичките екскурзии и другите слободни активности на учениците од

9992/2 од 05.06.2014 година, донесен од Министерот за образование и наука, 
, на дванаесеттата седница, одржана на 12 јули 2018 година, донесе

 
МИСЛЕЊЕ 

на Програмата за изведување на ученички екскурзии и други ученички активности во ООУ 
, Општина Карпош-Скопје за 2018/2019 година

 
 

1. Советот на Општина Карпош дава позитивно мислење на Програмата за изведување на ученички 
екскурзии и други ученички активности во ООУ „Владо Тасевски“, Општина Карпош 
учебната 2018/2019 година и истите да се изведуваат согласно предвиденото во Програмата.

2. Примерок од Мислењето да се достави до ООУ „Владо Тасевски“, Општина Карпош

3. Ова Мислење влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 

              ПРЕТСЕДАТЕЛ
                 НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
                    Андреј Манолев
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  98 

Врз основа на член 36 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ 5/2002), а во врска со член 7, став 1 од Правилникот за начинот на 
изведување на ученичките екскурзии и другите слободни активности на учениците од основните 

9992/2 од 05.06.2014 година, донесен од Министерот за образование и наука, 
, на дванаесеттата седница, одржана на 12 јули 2018 година, донесе 

други ученички активности во ООУ 
Скопје за 2018/2019 година 

1. Советот на Општина Карпош дава позитивно мислење на Програмата за изведување на ученички 
Општина Карпош – Скопје за 

учебната 2018/2019 година и истите да се изведуваат согласно предвиденото во Програмата. 

Општина Карпош-Скопје. 

њето, а ќе се објави во „Службен гласник на 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 

Андреј Манолев, с.р. 

        



                        
 

   16 јули 2018 година   
 
 

  
 
 
 
 
 
 

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

за објавување на Мислење на Програмата за изведува
ученички активности во ООУ „Војдан Чернодрински“

 
 
1. Се објавува Мислење на Програмата за изведување на ученички екскурзии и други ученички 
активности во ООУ „Војдан Чернодрински“, Општина Карпош
на дванаесеттата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 12 јули 2018 година.
  
2. Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 
 
  
Број: 11-6083/45                                                                                          
Датум: 16.07.2018 година    
Скопје      
 

      
                 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                 

година   „Службен гласник на Општина Карпош“     

  

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
 а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош 

(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013 и 15/2014), Градоначалникот на Општина 

ЗАКЛУЧОК 
на Програмата за изведување на ученички екскурзии и други 

ученички активности во ООУ „Војдан Чернодрински“, Општина Карпош-Скопје за 2018/2019 
година 

1. Се објавува Мислење на Програмата за изведување на ученички екскурзии и други ученички 
Чернодрински“, Општина Карпош-Скопје за 2018/2019 година,  донесено 

на дванаесеттата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 12 јули 2018 година.

Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 

 
                                                                                                                  ГРАДОНАЧАЛНИК

               НА ОПШТИНА КАРПОШ,
                    Стефан Богоев
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош 

), Градоначалникот на Општина 

ње на ученички екскурзии и други 
Скопје за 2018/2019 

1. Се објавува Мислење на Програмата за изведување на ученички екскурзии и други ученички 
Скопје за 2018/2019 година,  донесено 

на дванаесеттата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 12 јули 2018 година. 

Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 

ГРАДОНАЧАЛНИК 
НА ОПШТИНА КАРПОШ, 

Стефан Богоев, с.р. 

                                                                                                             
    



                        
 

   16 јули 2018 година   
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
Врз основа на член 36 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ 5/2002), а во врска со член 7, став 1 од Правилникот за начинот на 
изведување на ученичките екскурзии и другите слободни активности на учениците од
училишта бр.07-9992/2 од 05.06.2014 година, донесен од Министерот за образование и наука, 
Советот на Општина Карпош, на дванаесеттата седница, одржана на 12 јули 2018 година, донесе
 

на Програмата за изведување на ученички екскурзии и д
„Војдан Чернодрински“

1. Советот на Општина Карпош дава позитивно мислење на Програмата за изведување на ученички 
екскурзии и други ученички активности во ООУ „Војдан Чернодрински
за учебната 2018/2019 година и истите да се изведуваат согласно предвиденото во Програмата.

 
2. Примерок од Мислењето да се достави до ООУ „Војдан Чернодрински“
и до Министерството за образование и наука.
 
 
 
 
Број: 09-5838/48    
Датум: 12.07.2018 година                  
Скопје   
 
   
   
 
 
 
 
 
 
  

 

                 

година   „Службен гласник на Општина Карпош“     

  

Врз основа на член 36 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ 5/2002), а во врска со член 7, став 1 од Правилникот за начинот на 
изведување на ученичките екскурзии и другите слободни активности на учениците од

9992/2 од 05.06.2014 година, донесен од Министерот за образование и наука, 
, на дванаесеттата седница, одржана на 12 јули 2018 година, донесе

 
МИСЛЕЊЕ 

на Програмата за изведување на ученички екскурзии и други ученички активности во ООУ 
„Војдан Чернодрински“, Општина Карпош-Скопје за 2018/2019

 
 

1. Советот на Општина Карпош дава позитивно мислење на Програмата за изведување на ученички 
екскурзии и други ученички активности во ООУ „Војдан Чернодрински“, Општина Карпош 

година и истите да се изведуваат согласно предвиденото во Програмата.

2. Примерок од Мислењето да се достави до ООУ „Војдан Чернодрински“, Општина Карпош
и до Министерството за образование и наука.                         

               ПРЕТСЕДАТЕЛ
                          НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,

                     Андреј Манолев

                                                        

     број 7 

  100 

Врз основа на член 36 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ 5/2002), а во врска со член 7, став 1 од Правилникот за начинот на 
изведување на ученичките екскурзии и другите слободни активности на учениците од основните 

9992/2 од 05.06.2014 година, донесен од Министерот за образование и наука, 
, на дванаесеттата седница, одржана на 12 јули 2018 година, донесе 

руги ученички активности во ООУ 
9 година 

1. Советот на Општина Карпош дава позитивно мислење на Програмата за изведување на ученички 
“, Општина Карпош – Скопје 

година и истите да се изведуваат согласно предвиденото во Програмата. 

Општина Карпош-Скопје 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 

Андреј Манолев, с.р. 



                        
 

   16 јули 2018 година   
 
 

  
 
 
 
 
 
 

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

за објавување на Мислење на Програмата за изведување на 
ученички активности во ООУ „Димо Хаџи Димов“

 
 
1. Се објавува Мислење на Програмата за изведување на ученички екскурзии и други ученички 
активности во ООУ „Димо Хаџи Димов“, Општина 
дванаесеттата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 12 јули 2018 година.
  
2. Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 
 
  
Број: 11-6083/46      
Датум: 16.07.2018 година    
Скопје      
 
 

      
                 
 
 
 
 
 
 
 

 

                 

година   „Службен гласник на Општина Карпош“     

  

 
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 

 а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош 
(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013 и 15/2014), Градоначалникот на Општина 

ЗАКЛУЧОК 
на Програмата за изведување на ученички екскурзии и други 

ученички активности во ООУ „Димо Хаџи Димов“, Општина Карпош-Скопје за 2018/2019 
година 

1. Се објавува Мислење на Програмата за изведување на ученички екскурзии и други ученички 
активности во ООУ „Димо Хаџи Димов“, Општина Карпош-Скопје за 2018/2019 година,  донесен на 
дванаесеттата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 12 јули 2018 година.

Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 

 
           ГРАДОНАЧАЛНИК
                    НА ОПШТИНА КАРПОШ,
                Стефан Богоев
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  101 

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош 

), Градоначалникот на Општина 

ученички екскурзии и други 
Скопје за 2018/2019 

1. Се објавува Мислење на Програмата за изведување на ученички екскурзии и други ученички 
Скопје за 2018/2019 година,  донесен на 

дванаесеттата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 12 јули 2018 година. 

Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 

ГРАДОНАЧАЛНИК 
НА ОПШТИНА КАРПОШ, 

Стефан Богоев, с.р. 

                                                                                                             
    



                        
 

   16 јули 2018 година   
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
Врз основа на член 36 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ 5/2002), а во врска со член 7, став 1 од Правилникот за начинот на 
изведување на ученичките екскурзии и другите слободни активности на учениците од
училишта бр.07-9992/2 од 05.06.2014 година, донесен од Министерот за образование и наука, 
Советот на Општина Карпош, на дванаесеттата седница, одржана на 12 јули 2018 година, донесе
 

на Програмата за изведување на ученички екскурзии и д
„Димо Хаџи Димов“

1. Советот на Општина Карпош дава позитивно мислење на Програмата за изведување на ученички 
екскурзии и други ученички активности во ООУ „Димо Хаџи Димов“, Општи
учебната 2018/2019 година и истите да се изведуваат согласно предвиденото во Програмата.

 
2. Примерок од Мислењето да се достави до ООУ „Димо Хаџи Димов“
 
3. Ова Мислење влегува во сила со денот на 
Општина Карпош“.                         
 
 
 
 
Број: 09-5838/49     
Датум: 12.07.2018 година     
Скопје   
 
 
   
 
 
  
 
                                                                     

 

                 

година   „Службен гласник на Општина Карпош“     

  

Врз основа на член 36 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ 5/2002), а во врска со член 7, став 1 од Правилникот за начинот на 
изведување на ученичките екскурзии и другите слободни активности на учениците од

9992/2 од 05.06.2014 година, донесен од Министерот за образование и наука, 
, на дванаесеттата седница, одржана на 12 јули 2018 година, донесе

 
МИСЛЕЊЕ 

на Програмата за изведување на ученички екскурзии и други ученички активности во ООУ 
„Димо Хаџи Димов“, Општина Карпош-Скопје за 2018/2019 година

 
 

1. Советот на Општина Карпош дава позитивно мислење на Програмата за изведување на ученички 
екскурзии и други ученички активности во ООУ „Димо Хаџи Димов“, Општина Карпош 
учебната 2018/2019 година и истите да се изведуваат согласно предвиденото во Програмата.

2. Примерок од Мислењето да се достави до ООУ „Димо Хаџи Димов“, Општина Карпош

3. Ова Мислење влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 

              ПРЕТСЕДАТЕЛ
             НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
                     Андреј Манолев
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  102 

Врз основа на член 36 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ 5/2002), а во врска со член 7, став 1 од Правилникот за начинот на 
изведување на ученичките екскурзии и другите слободни активности на учениците од основните 

9992/2 од 05.06.2014 година, донесен од Министерот за образование и наука, 
, на дванаесеттата седница, одржана на 12 јули 2018 година, донесе 

руги ученички активности во ООУ 
Скопје за 2018/2019 година 

1. Советот на Општина Карпош дава позитивно мислење на Програмата за изведување на ученички 
на Карпош – Скопје за 

учебната 2018/2019 година и истите да се изведуваат согласно предвиденото во Програмата. 

Општина Карпош-Скопје. 

донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 

Манолев, с.р. 

        



                        
 

   16 јули 2018 година   
 
 

  
 
 
 
 
 
 

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

за објавување на Мислење на Програмата за изведување на ученички екскурзии и други 
ученички активности во ООУ „Јан Амос Коменски“

 
 
1. Се објавува Мислење на Програмата за изведување на ученички екскурзии и други ученички 
активности во ООУ „Јан Амос Коменски“, Општина Карпош
дванаесеттата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 12 јули 2018 година.
  
2. Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник 
Општина Карпош“. 
 
  
Број: 11-6083/47                                                                                    
Датум: 16.07.2018 година    
Скопје      
 

      
                 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                 

година   „Службен гласник на Општина Карпош“     

  

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник
 а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош 

(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013 и 15/2014), Градоначалникот на Општина 

ЗАКЛУЧОК 
Програмата за изведување на ученички екскурзии и други 

ученички активности во ООУ „Јан Амос Коменски“, Општина Карпош-Скопје за 2018/20
година 

1. Се објавува Мислење на Програмата за изведување на ученички екскурзии и други ученички 
„Јан Амос Коменски“, Општина Карпош-Скопје за 2018/2019 година,  донесен на 

дванаесеттата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 12 јули 2018 година.

Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник 

 
6083/47                                                                                                                 ГРАДОНАЧАЛНИК

                НА ОПШТИНА КАРПОШ,
                    Стефан Богоев
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош 

), Градоначалникот на Општина 

Програмата за изведување на ученички екскурзии и други 
Скопје за 2018/2019 

1. Се објавува Мислење на Програмата за изведување на ученички екскурзии и други ученички 
Скопје за 2018/2019 година,  донесен на 

дванаесеттата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 12 јули 2018 година. 

Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 

ГРАДОНАЧАЛНИК 
НА ОПШТИНА КАРПОШ, 

Стефан Богоев, с.р. 

                                                                                                             
    



                        
 

   16 јули 2018 година   
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
Врз основа на член 36 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ 5/2002), а во врска со член 7, став 1 од Правилникот за начинот на 
изведување на ученичките екскурзии и другите слободни активности на учениците од
училишта бр.07-9992/2 од 05.06.2014 година, донесен од Министерот за образование и наука, 
Советот на Општина Карпош, на дванаесеттата седница, одржана на 12 јули 2018 година, донесе
 

на Програмата за изведување на ученички екскурзии и д
„Јан Амос Коменски“

1. Советот на Општина Карпош дава позитивно мислење на Програмата за изведување на ученички 
екскурзии и други ученички активности во ООУ „Јан Амос Коменски“, 
учебната 2018/2019 година и истите да се изведуваат согласно предвиденото во Програмата.

 
2. Примерок од Мислењето да се достави до ООУ „Јан Амос Коменски“
 
3. Ова Мислење влегува во сила со денот на 
Општина Карпош“.                         
 
 
 
 
Број: 09-5838/50                
Датум: 12.07.2018 година    
Скопје   
 
   
 
 
    
                          
 
 

 

                 

година   „Службен гласник на Општина Карпош“     

  

Врз основа на член 36 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ 5/2002), а во врска со член 7, став 1 од Правилникот за начинот на 
изведување на ученичките екскурзии и другите слободни активности на учениците од

9992/2 од 05.06.2014 година, донесен од Министерот за образование и наука, 
, на дванаесеттата седница, одржана на 12 јули 2018 година, донесе

 
МИСЛЕЊЕ 

на Програмата за изведување на ученички екскурзии и други ученички активности во ООУ 
„Јан Амос Коменски“, Општина Карпош-Скопје за 2018/2019 година

 
 

1. Советот на Општина Карпош дава позитивно мислење на Програмата за изведување на ученички 
екскурзии и други ученички активности во ООУ „Јан Амос Коменски“, Општина Карпош 
учебната 2018/2019 година и истите да се изведуваат согласно предвиденото во Програмата.

2. Примерок од Мислењето да се достави до ООУ „Јан Амос Коменски“, Општина Карпош

3. Ова Мислење влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 

                 ПРЕТСЕДАТЕЛ
                НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
                     Андреј Манолев
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Врз основа на член 36 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ 5/2002), а во врска со член 7, став 1 од Правилникот за начинот на 
изведување на ученичките екскурзии и другите слободни активности на учениците од основните 

9992/2 од 05.06.2014 година, донесен од Министерот за образование и наука, 
, на дванаесеттата седница, одржана на 12 јули 2018 година, донесе 

руги ученички активности во ООУ 
Скопје за 2018/2019 година 

1. Советот на Општина Карпош дава позитивно мислење на Програмата за изведување на ученички 
Општина Карпош – Скопје за 

учебната 2018/2019 година и истите да се изведуваат согласно предвиденото во Програмата. 

Општина Карпош-Скопје. 

донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 

Андреј Манолев, с.р. 



                        
 

   16 јули 2018 година   
 
 

  
 
 
 
 
 
 

                                                                     
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа 
Република Македонија“ бр.5/2002), 
(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.
Карпош, донесе  
 
 

за објавување на Мислење на Програмата за изведување на ученички екскурзии и други 
ученички активности во ООУ „Лазо Трповски“

 
 
1. Се објавува Мислење на Програмата за изведување на ученички екскурзии и други ученички 
активности во ООУ „Лазо Трповски“, Општина Карпош
дванаесеттата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 12 јули 2018 година.
  
2. Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен глас
Општина Карпош“. 
 
  
Број: 11-6083/48     
Датум: 16.07.2018 година    
Скопје                 

      
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                 

година   „Службен гласник на Општина Карпош“     

  

 
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа 

 а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош 
(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013 и 15/2014), Градоначалникот на Општина 

ЗАКЛУЧОК 
на Програмата за изведување на ученички екскурзии и други 

ученички активности во ООУ „Лазо Трповски“, Општина Карпош-Скопје за 2018/2019 година

1. Се објавува Мислење на Програмата за изведување на ученички екскурзии и други ученички 
во ООУ „Лазо Трповски“, Општина Карпош-Скопје за 2018/2019 година,  донесено на 

дванаесеттата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 12 јули 2018 година.

Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен глас

 
                  ГРАДОНАЧАЛНИК
                 НА ОПШТИНА КАРПОШ,
                       Стефан Богоев
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош 

), Градоначалникот на Општина 

на Програмата за изведување на ученички екскурзии и други 
Скопје за 2018/2019 година 

1. Се објавува Мислење на Програмата за изведување на ученички екскурзии и други ученички 
Скопје за 2018/2019 година,  донесено на 

дванаесеттата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 12 јули 2018 година. 

Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 

ГРАДОНАЧАЛНИК 
НА ОПШТИНА КАРПОШ, 

Стефан Богоев, с.р. 
                                                                                                             



                        
 

   16 јули 2018 година   
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
Врз основа на член 36 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ 5/2002), а во врска со член 7, став 1 од Правилникот за начинот на 
изведување на ученичките екскурзии и другите слободни активности на учениците од
училишта бр.07-9992/2 од 05.06.2014 година, донесен од Министерот за образование и наука, 
Советот на Општина Карпош, на дванаесеттата седница, одржана на 12 јули 2018 година, донесе
 

на Програмата за изведување на ученички екскурзии и д
„Лазо Трповски“, Општина Карпош

1. Советот на Општина Карпош дава позитивно мислење на Програмата за изведување на ученички 
екскурзии и други ученички активности во ООУ „Лазо Трповски“, Општина К
учебната 2018/2019 година и истите да се изведуваат согласно предвиденото во Програмата.

 
2. Примерок од Мислењето да се достави до ООУ „Лазо Трповски“
 
3. Ова Мислење влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе
Општина Карпош“.                         
 
 
 
 
Број: 09-5838/51    
Датум: 12.07.2018 година                  
Скопје   
 
   
 
 
 
  
 
 

 

                 

година   „Службен гласник на Општина Карпош“     

  

Врз основа на член 36 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ 5/2002), а во врска со член 7, став 1 од Правилникот за начинот на 
изведување на ученичките екскурзии и другите слободни активности на учениците од

9992/2 од 05.06.2014 година, донесен од Министерот за образование и наука, 
, на дванаесеттата седница, одржана на 12 јули 2018 година, донесе

 
МИСЛЕЊЕ 

на Програмата за изведување на ученички екскурзии и други ученички активности во ООУ 
Општина Карпош-Скопје за 2018/2019 година

 
 

1. Советот на Општина Карпош дава позитивно мислење на Програмата за изведување на ученички 
екскурзии и други ученички активности во ООУ „Лазо Трповски“, Општина К
учебната 2018/2019 година и истите да се изведуваат согласно предвиденото во Програмата.

2. Примерок од Мислењето да се достави до ООУ „Лазо Трповски“, Општина Карпош

3. Ова Мислење влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 

                       ПРЕТСЕДАТЕЛ
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Врз основа на член 36 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ 5/2002), а во врска со член 7, став 1 од Правилникот за начинот на 
изведување на ученичките екскурзии и другите слободни активности на учениците од основните 

9992/2 од 05.06.2014 година, донесен од Министерот за образование и наука, 
, на дванаесеттата седница, одржана на 12 јули 2018 година, донесе 

руги ученички активности во ООУ 
Скопје за 2018/2019 година 

1. Советот на Општина Карпош дава позитивно мислење на Програмата за изведување на ученички 
екскурзии и други ученички активности во ООУ „Лазо Трповски“, Општина Карпош – Скопје за 
учебната 2018/2019 година и истите да се изведуваат согласно предвиденото во Програмата. 

Општина Карпош-Скопје. 

се објави во „Службен гласник на 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 

Андреј Манолев, с.р. 



                        
 

   16 јули 2018 година   
 
 

  
 
 
 
 
 
 

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

за објавување на Мислење на Програмата за изведување на 
ученички активности во ООУ „Петар Поп Арсов“
 
 
1. Се објавува Мислење на Програмата за изведување на ученички екскурзии и други ученички 
активности во ООУ „Петар Поп Арсов“, Општина 
дванаесеттата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 12 јули 2018 година.
  
2. Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 
 
  
Број: 11-6083/49                                                                                            
Датум: 16.07.2018 година                   
Скопје                 
      
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                 

година   „Службен гласник на Општина Карпош“     

  

 
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 

 а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош 
(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013 и 15/2014), Градоначалникот на Општина 

ЗАКЛУЧОК 
на Програмата за изведување на ученички екскурзии и други 

ученички активности во ООУ „Петар Поп Арсов“, Општина Карпош-Скопје за 2018/20

1. Се објавува Мислење на Програмата за изведување на ученички екскурзии и други ученички 
активности во ООУ „Петар Поп Арсов“, Општина Карпош-Скопје за 2018/2019 година, донесено на 
дванаесеттата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 12 јули 2018 година.

Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош 

), Градоначалникот на Општина 

ученички екскурзии и други 
Скопје за 2018/2019 година 

1. Се објавува Мислење на Програмата за изведување на ученички екскурзии и други ученички 
Скопје за 2018/2019 година, донесено на 

дванаесеттата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 12 јули 2018 година. 

Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 

ГРАДОНАЧАЛНИК 
НА ОПШТИНА КАРПОШ, 

Стефан Богоев, с.р. 



                        
 

   16 јули 2018 година   
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
Врз основа на член 36 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ 5/2002), а во врска со член 7, став 1 од Правилникот за начинот на 
изведување на ученичките екскурзии и другите слободни активности на учениците од
училишта бр.07-9992/2 од 05.06.2014 година, донесен од Министерот за образование и наука, 
Советот на Општина Карпош, на дванаесеттата седница, одржана на 12 јули 2018 година, донесе
 

на Програмата за изведување на ученички екскурзии и д
„Петар Поп Арсов“, 

1. Советот на Општина Карпош дава позитивно мислење на Програмата за изведување на ученички 
екскурзии и други ученички активности во ООУ „Петар Поп Арсов“, Општи
учебната 2018/2019 година и истите да се изведуваат согласно предвиденото во Програмата.

 
2. Примерок од Мислењето да се достави до ООУ „Петар Поп Арсов“
 
3. Ова Мислење влегува во сила со денот на 
Општина Карпош“.                         
 
 
 
 
Број: 09-5838/52     
Датум: 12.07.2018 година    
Скопје   
 
 
   
   
 
  
 
 

 

                 

година   „Службен гласник на Општина Карпош“     

  

Врз основа на член 36 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ 5/2002), а во врска со член 7, став 1 од Правилникот за начинот на 
изведување на ученичките екскурзии и другите слободни активности на учениците од

9992/2 од 05.06.2014 година, донесен од Министерот за образование и наука, 
, на дванаесеттата седница, одржана на 12 јули 2018 година, донесе

 
МИСЛЕЊЕ 

на Програмата за изведување на ученички екскурзии и други ученички активности во ООУ 
, Општина Карпош-Скопје за 2018/2019 година

 
 

1. Советот на Општина Карпош дава позитивно мислење на Програмата за изведување на ученички 
екскурзии и други ученички активности во ООУ „Петар Поп Арсов“, Општина Карпош 
учебната 2018/2019 година и истите да се изведуваат согласно предвиденото во Програмата.

2. Примерок од Мислењето да се достави до ООУ „Петар Поп Арсов“, Општина Карпош

3. Ова Мислење влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 

                       ПРЕТСЕДАТЕЛ
             НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
                            Андреј Манолев
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Врз основа на член 36 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ 5/2002), а во врска со член 7, став 1 од Правилникот за начинот на 
изведување на ученичките екскурзии и другите слободни активности на учениците од основните 

9992/2 од 05.06.2014 година, донесен од Министерот за образование и наука, 
, на дванаесеттата седница, одржана на 12 јули 2018 година, донесе 

руги ученички активности во ООУ 
Скопје за 2018/2019 година 

1. Советот на Општина Карпош дава позитивно мислење на Програмата за изведување на ученички 
на Карпош – Скопје за 

учебната 2018/2019 година и истите да се изведуваат согласно предвиденото во Програмата. 

Општина Карпош-Скопје. 

донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 

Андреј Манолев, с.р. 

        



                        
 

   16 јули 2018 година   
 
 

  
 
 
 
 
 
 

                                                                     
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната 
Република Македонија“ бр.5/2002), 
(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.
Карпош, донесе  
 
 

за објавување на Мислење на Програмата за изведување на ученички екскурзии и други 
ученички активности во ООУ „Христијан Тодоровски Карпош“

 
 
1. Се објавува Мислење на Програмата за изведување на ученички екскурзии и други 
активности во ООУ „Христијан Тодоровски Карпош“, Општина Карпош
донесено на дванаесеттата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 12 јули 2018 
година. 
  
2. Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето,
Општина Карпош“. 
 
  
Број: 11-6083/50     
Датум: 16.07.2018 година    
Скопје      

      
      
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                 

година   „Службен гласник на Општина Карпош“     

  

 
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 

 а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош 
(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013 и 15/2014), Градоначалникот на Општина 

ЗАКЛУЧОК 
на Програмата за изведување на ученички екскурзии и други 

ученички активности во ООУ „Христијан Тодоровски Карпош“, Општина Карпош
2018/2019 година 

1. Се објавува Мислење на Програмата за изведување на ученички екскурзии и други 
активности во ООУ „Христијан Тодоровски Карпош“, Општина Карпош-Скопје за 2017/2018 година 
донесено на дванаесеттата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 12 јули 2018 

Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 

 
                 ГРАДОНАЧАЛНИК
                 НА ОПШТИНА КАРПОШ,
                     Стефан Богоев
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самоуправа („Службен весник на 
а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош 

), Градоначалникот на Општина 

на Програмата за изведување на ученички екскурзии и други 
Општина Карпош-Скопје за 

1. Се објавува Мислење на Програмата за изведување на ученички екскурзии и други ученички 
Скопје за 2017/2018 година 

донесено на дванаесеттата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 12 јули 2018 

а ќе се објави во „Службен гласник на 

ГРАДОНАЧАЛНИК 
НА ОПШТИНА КАРПОШ, 

Стефан Богоев, с.р. 
                                                                                                             



                        
 

   16 јули 2018 година   
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
Врз основа на член 36 и член од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република 
Македонија“ 5/2002), а во врска со член 7, став 1 од Правилникот за начинот на изведување на 
ученичките екскурзии и другите слободни активности на учениците од ос
9992/2 од 05.06.2014 година, донесен од Министерот за образование и наука, 
Карпош, на дванаесеттата седница, одржана на 12 јули 2018 година, донесе
 

на Програмата за изведување на ученички екскурзии и 
„Христијан Тодоровски Карпош“

1. Советот на Општина Карпош дава позитивно мислење на Програмата за изведување на ученички 
екскурзии и други ученички активности во ООУ „Христијан 
– Скопје за учебната 2018/2019 година и истите да се изведуваат согласно предвиденото во 
Програмата. 

 
2. Примерок од Мислењето да се достави до ООУ „Христијан Тодоровски Карпош“
Карпош-Скопје. 
 
3. Ова Мислење влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“.                         
 
 
 
 
Број: 09-5838/53     
Датум: 12.07.2018 година    
Скопје                                                 
 
 
                                                                     
 
 
 

 

                 

година   „Службен гласник на Општина Карпош“     

  

Врз основа на член 36 и член од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република 
Македонија“ 5/2002), а во врска со член 7, став 1 од Правилникот за начинот на изведување на 
ученичките екскурзии и другите слободни активности на учениците од основните училишта бр.07
9992/2 од 05.06.2014 година, донесен од Министерот за образование и наука, 

, на дванаесеттата седница, одржана на 12 јули 2018 година, донесе 

 
МИСЛЕЊЕ 

на Програмата за изведување на ученички екскурзии и други ученички активности во ООУ 
„Христијан Тодоровски Карпош“, Општина Карпош-Скопје за 2018/201

 
 

1. Советот на Општина Карпош дава позитивно мислење на Програмата за изведување на ученички 
екскурзии и други ученички активности во ООУ „Христијан Тодоровски Карпош“, Општина Карпош 

Скопје за учебната 2018/2019 година и истите да се изведуваат согласно предвиденото во 

2. Примерок од Мислењето да се достави до ООУ „Христијан Тодоровски Карпош“

гува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 

                ПРЕТСЕДАТЕЛ
                 НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,

                                                            Андреј Манолев

 

     број 7 

  110 

Врз основа на член 36 и член од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република 
Македонија“ 5/2002), а во врска со член 7, став 1 од Правилникот за начинот на изведување на 

новните училишта бр.07-
9992/2 од 05.06.2014 година, донесен од Министерот за образование и наука, Советот на Општина 

други ученички активности во ООУ 
/2019 година 

1. Советот на Општина Карпош дава позитивно мислење на Програмата за изведување на ученички 
Тодоровски Карпош“, Општина Карпош 

Скопје за учебната 2018/2019 година и истите да се изведуваат согласно предвиденото во 

2. Примерок од Мислењето да се достави до ООУ „Христијан Тодоровски Карпош“, Општина 

гува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 

Андреј Манолев, с.р. 



                        
 

   16 јули 2018 година   
 
 

  
 
 
 
 
 
 

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

за објавување на Заклучок за  усвојување 
установа општинска детска градинка „Мајски Цвет“

 
 
1. Се објавува Заклучок за  усвојување на Годишниот извештај за работата на Јавната установа 
општинска детска градинка „Мајски Цвет“, Општина Карпош
на дванаесеттата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 12 јули 2018 година.
  
2. Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласни
Општина Карпош“. 
 
  
Број: 11-6083/51     
Датум: 16.07.2018 година    
Скопје      
 

      
      
 
 
 
 
 
 
 

 

                 

година   „Службен гласник на Општина Карпош“     

  

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
 а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош 

(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013 и 15/2014), Градоначалникот на Општина 

ЗАКЛУЧОК 
за  усвојување на Годишниот извештај за работата на Јавната 

установа општинска детска градинка „Мајски Цвет“, Општина Карпош-Скопје  за 2017/2018 
година 

 

1. Се објавува Заклучок за  усвојување на Годишниот извештај за работата на Јавната установа 
градинка „Мајски Цвет“, Општина Карпош-Скопје за 2017/2018 година, донесен 

на дванаесеттата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 12 јули 2018 година.

Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласни

 
                     ГРАДОНАЧАЛНИК
         НА ОПШТИНА КАРПОШ,
             Стефан Богоев
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош 

), Градоначалникот на Општина 

на Годишниот извештај за работата на Јавната 
Скопје  за 2017/2018 

1. Се објавува Заклучок за  усвојување на Годишниот извештај за работата на Јавната установа 
Скопје за 2017/2018 година, донесен 

на дванаесеттата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 12 јули 2018 година. 

Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 

ГРАДОНАЧАЛНИК 
НА ОПШТИНА КАРПОШ, 

Стефан Богоев, с.р. 

                                                                                                             



                        
 

   16 јули 2018 година   
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
Врз основа на член 36, став 1, точка 9 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ 5/2002), 
одржана на 12 јули 2018 година, донесе
 

за  усвојување на Годишниот извештај за р
градинка „Мајски Цвет“

 
 

1. Се усвојува Годишниот извештај за  работата на Јавната установа општинска детска 
градинка „Мајски Цвет“, Општина Карпош

 
2. Примерок од заклучокот да се достави до Јавната установа општинска детска градинка 

„Мајски Цвет“, Општина Карпош-Скопје.
 

3. Овој заклучок влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на 
Општина Карпош“.                         
 
 
 
 
Број: 09-5838/54   
Датум: 12.07.2018 година   
Скопје   
 
   
 
 
 
  
 
 

                                                                     

 

                 

година   „Службен гласник на Општина Карпош“     

  

став 1, точка 9 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ 5/2002), Советот на Општина Карпош, на дванаесеттата седница, 
одржана на 12 јули 2018 година, донесе 

 
ЗАКЛУЧОК 

за  усвојување на Годишниот извештај за работата на Јавната установа општинска детска 
градинка „Мајски Цвет“, Општина Карпош-Скопје  за 2017/2018 година

1. Се усвојува Годишниот извештај за  работата на Јавната установа општинска детска 
Општина Карпош-Скопје за 2017/2018 година. 

2. Примерок од заклучокот да се достави до Јавната установа општинска детска градинка 
Скопје. 

3. Овој заклучок влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на 

            ПРЕТСЕДАТЕЛ
              НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
                   Андреј Манолев
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став 1, точка 9 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен 
, на дванаесеттата седница, 

аботата на Јавната установа општинска детска 
Скопје  за 2017/2018 година 

1. Се усвојува Годишниот извештај за  работата на Јавната установа општинска детска 

2. Примерок од заклучокот да се достави до Јавната установа општинска детска градинка 

3. Овој заклучок влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 

Андреј Манолев, с.р. 

        



                        
 

   16 јули 2018 година   
 
 

  
 
 
 
 
 
 

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

за објавување на Заклучок за  усвојување на Годишниот извештај за работата на Јавната 
установа општинска детска градинка

 
 
1. Се објавува Заклучок за  усвојување на Годишниот извештај за работата на Јавната установа 
општинска детска градинка „Орце Николов“, Општина Карпош
донесен на дванаесеттата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 12 јули 2018 година.
  
2. Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 
 
  
Број: 11-6083/52     
Датум: 16.07.2018 година    
Скопје      
 
 

      
      
 
 
 
 
 
 

 

                 

година   „Службен гласник на Општина Карпош“     

  

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
 а во врска со член 75, став 1 од Статутот на 

(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013 и 15/2014), Градоначалникот на Општина 

ЗАКЛУЧОК 
за  усвојување на Годишниот извештај за работата на Јавната 

установа општинска детска градинка „Орце Николов“, Општина Карпош-
година 

 

1. Се објавува Заклучок за  усвојување на Годишниот извештај за работата на Јавната установа 
општинска детска градинка „Орце Николов“, Општина Карпош-Скопје  за 2017/2018 година, 

дванаесеттата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 12 јули 2018 година.

Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 

 
              ГРАДОНАЧАЛНИК
                НА ОПШТИНА КАРПОШ,
                 Стефан Богоев
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош 

), Градоначалникот на Општина 

за  усвојување на Годишниот извештај за работата на Јавната 
-Скопје за 2017/2018 

1. Се објавува Заклучок за  усвојување на Годишниот извештај за работата на Јавната установа 
Скопје  за 2017/2018 година, 

дванаесеттата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 12 јули 2018 година. 

Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 

ГРАДОНАЧАЛНИК 
НА ОПШТИНА КАРПОШ, 

Стефан Богоев, с.р. 

                                                                                                             



                        
 

   16 јули 2018 година   
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
Врз основа на член 36, став 1, точка 9 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ 5/2002), 
одржана на 12 јули 2018 година, донесе
 

за  усвојување на Годишниот извештај за работата на Јавната установа општинска детска 
градинка „Орце Николов“

 
 
1. Се усвојува Годишниот извештај за  работата на Јавната установа општинска детска градинка 
„Орце Николов“, Општина Карпош-Скопје за 2017/2018 година.

 
2. Примерок од заклучокот да се достави до Јавната установа општинска детска градинка „Орце 
Николов“, Општина Карпош-Скопје.

 
3. Овој заклучок влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „
Општина Карпош“.                         
 
 
 
 
Број: 09-5838/55     
Датум: 12.07.2018 година                  
Скопје   
 
   
 
 
 
   
                                              
 
 
  

 

                 

година   „Службен гласник на Општина Карпош“     

  

став 1, точка 9 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ 5/2002), Советот на Општина Карпош, на дванаесеттата седница, 
одржана на 12 јули 2018 година, донесе 

 
ЗАКЛУЧОК 

за  усвојување на Годишниот извештај за работата на Јавната установа општинска детска 
градинка „Орце Николов“, Општина Карпош-Скопје  за 2017/2018 година

1. Се усвојува Годишниот извештај за  работата на Јавната установа општинска детска градинка 
Скопје за 2017/2018 година. 

2. Примерок од заклучокот да се достави до Јавната установа општинска детска градинка „Орце 
Скопје. 

3. Овој заклучок влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „

              ПРЕТСЕДАТЕЛ
              НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,

        Андреј Манолев
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став 1, точка 9 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен 
, на дванаесеттата седница, 

за  усвојување на Годишниот извештај за работата на Јавната установа општинска детска 
Скопје  за 2017/2018 година 

1. Се усвојува Годишниот извештај за  работата на Јавната установа општинска детска градинка 

2. Примерок од заклучокот да се достави до Јавната установа општинска детска градинка „Орце 

3. Овој заклучок влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 

Андреј Манолев, с.р. 



                        
 

   16 јули 2018 година   
 
 

  
 
 
 
 
 
 

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

за објавување на Заклучок за  усвојување на Годишниот извештај 
установа општинска детска градинка „Пролет“

 
 
1. Се објавува Заклучок за  усвојување на Годишниот извештај за работата на Јавната установа 
општинска детска градинка „Пролет“, Општина 
дванаесеттата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 12 јули 2018 година.
  
2. Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 
 
  
Број: 11-6083/53     
Датум: 16.07.2018 година    
Скопје      

      
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                 

година   „Службен гласник на Општина Карпош“     

  

 
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 

 а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош 
(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013 и 15/2014), Градоначалникот на Општина 

ЗАКЛУЧОК 
за  усвојување на Годишниот извештај за работата на Јавната 

установа општинска детска градинка „Пролет“, Општина Карпош-Скопје  за 2017/2018 година
 

1. Се објавува Заклучок за  усвојување на Годишниот извештај за работата на Јавната установа 
општинска детска градинка „Пролет“, Општина Карпош-Скопје  за 2017/2018 година, донесен на 
дванаесеттата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 12 јули 2018 година.

Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 

 
                   ГРАДОНАЧАЛНИК
                НА ОПШТИНА КАРПОШ,
            Стефан Богоев
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош 

), Градоначалникот на Општина 

за работата на Јавната 
Скопје  за 2017/2018 година 

1. Се објавува Заклучок за  усвојување на Годишниот извештај за работата на Јавната установа 
Скопје  за 2017/2018 година, донесен на 

дванаесеттата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 12 јули 2018 година. 

Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 

ГРАДОНАЧАЛНИК 
НА ОПШТИНА КАРПОШ, 

Стефан Богоев. с.р. 
                                                                                                             

    



                        
 

   16 јули 2018 година   
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
Врз основа на член 36, став 1, точка 9 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ 5/2002), 
одржана на 12 јули 2018 година, донесе
 

за  усвојување на Годишниот извештај за 
градинка „Пролет“, 

 
 
1. Се усвојува Годишниот извештај за  работата на Јавната установа општинска детска градинка 
„Пролет“, Општина Карпош-Скопје за 2017/2018 година.

 
2. Примерок од заклучокот да се достави до Јавната установа општинска детска градинка „Пролет“
Општина Карпош-Скопје. 

 
3. Овој заклучок влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на 
Општина Карпош“.                         
 
 
 
 
Број: 09-5838/56     
Датум: 12.07.2018 година    
Скопје   
   
                                              
 
 
 
  
 
 

 

 

                 

година   „Службен гласник на Општина Карпош“     

  

став 1, точка 9 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ 5/2002), Советот на Општина Карпош, на дванаесеттата седница, 
одржана на 12 јули 2018 година, донесе 

 
ЗАКЛУЧОК 

за  усвојување на Годишниот извештај за работата на Јавната установа општинска детска 
, Општина Карпош-Скопје  за 2017/2018 година

1. Се усвојува Годишниот извештај за  работата на Јавната установа општинска детска градинка 
Скопје за 2017/2018 година. 

2. Примерок од заклучокот да се достави до Јавната установа општинска детска градинка „Пролет“

3. Овој заклучок влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на 

                       ПРЕТСЕДАТЕЛ
                НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
                  Андреј Манолев, с.р.
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став 1, точка 9 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен 
, на дванаесеттата седница, 

работата на Јавната установа општинска детска 
Скопје  за 2017/2018 година 

1. Се усвојува Годишниот извештај за  работата на Јавната установа општинска детска градинка 

2. Примерок од заклучокот да се достави до Јавната установа општинска детска градинка „Пролет“, 

3. Овој заклучок влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 

Андреј Манолев, с.р.               



                        
 

   16 јули 2018 година   
 
 

  
 
 
 
 
 
 

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

за објавување на Заклучок за  усвојување на Годишниот извештај 
установа општинска детска градинка „Распеана Младост“

 
 
1. Се објавува Заклучок за  усвојување на Годишниот извештај за работата на Јавната установа 
општинска детска градинка „Распеана 
донесен на дванаесеттата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 12 јули 2018 година.
  
2. Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 
 
  
Број: 11-6083/54                                                                                            
Датум: 16.07.2018 година    
Скопје      

      
                 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                 

година   „Службен гласник на Општина Карпош“     

  

 
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 

 а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош 
(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013 и 15/2014), Градоначалникот на Општина 

ЗАКЛУЧОК 
за  усвојување на Годишниот извештај за работата на Јавната 

установа општинска детска градинка „Распеана Младост“, Општина Карпош
2017/2018 година 

 

1. Се објавува Заклучок за  усвојување на Годишниот извештај за работата на Јавната установа 
општинска детска градинка „Распеана Младост“, Општина Карпош-Скопје  за 2017/2018 година, 
донесен на дванаесеттата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 12 јули 2018 година.

Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 

 
                                                                                                                  ГРАДОНАЧАЛНИК

                 НА ОПШТИНА КАРПОШ,
                       Стефан Богоев
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош 

), Градоначалникот на Општина 

за работата на Јавната 
Општина Карпош-Скопје  за 

1. Се објавува Заклучок за  усвојување на Годишниот извештај за работата на Јавната установа 
Скопје  за 2017/2018 година, 

донесен на дванаесеттата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 12 јули 2018 година. 

Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 

ГРАДОНАЧАЛНИК 
НА ОПШТИНА КАРПОШ, 

Стефан Богоев, с.р. 
                                                                                                             

    



                        
 

   16 јули 2018 година   
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
Врз основа на член 36, став 1, точка 9 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ 5/2002), 
одржана на 12 јули 2018 година, донесе
 

за  усвојување на Годишниот извештај за р
градинка „Распеана Младост“

 
 
1. Се усвојува Годишниот извештај за  работата на Јавната установа општинска детска градинка 
„Распеана Младост“, Општина Карпош

 
2. Примерок од заклучокот да се достави до Јавната установа општинска детска градинка 
„Распеана Младост“, Општина Карпош

 
3. Овој заклучок влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на 
Општина Карпош“.                         
 
 
 
 
Број: 09-5838/57     
Датум: 12.07.2018 година    
Скопје                                               
   
  
 
 
 
  
 
 
 
 

 

                 

година   „Службен гласник на Општина Карпош“     

  

став 1, точка 9 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ 5/2002), Советот на Општина Карпош, на дванаесеттата седница, 
одржана на 12 јули 2018 година, донесе 

 
ЗАКЛУЧОК 

за  усвојување на Годишниот извештај за работата на Јавната установа општинска детска 
градинка „Распеана Младост“, Општина Карпош-Скопје  за 2017/2018 година

1. Се усвојува Годишниот извештај за  работата на Јавната установа општинска детска градинка 
Општина Карпош-Скопје за 2017/2018 година. 

2. Примерок од заклучокот да се достави до Јавната установа општинска детска градинка 
Општина Карпош-Скопје. 

3. Овој заклучок влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на 

               ПРЕТСЕДАТЕЛ
             НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
                                                           Андреј Манолев, с.р.
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став 1, точка 9 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен 
, на дванаесеттата седница, 

аботата на Јавната установа општинска детска 
Скопје  за 2017/2018 година 

1. Се усвојува Годишниот извештај за  работата на Јавната установа општинска детска градинка 

2. Примерок од заклучокот да се достави до Јавната установа општинска детска градинка 

3. Овој заклучок влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 

Андреј Манолев, с.р.               



                        
 

   16 јули 2018 година   
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 

1. Одлука за давање согласност за објавување оглас за финсиска поддршка на спортско 
рекреативни и здравствени проекти за физички и правни лица од Општина Карпош,
Заклучок за објавување 

2. Заклучок за усвојување на Кварталниот извештај 
01.01.2018 година до 30.06.2018 година,

3. Програма за изменување и дополнување на Програмата за активностите на Општина 
Карпош во областа на образованието за 

4. Одлука за одобрување на финансиски средства за летен одмор на ученици од семејства во 
потешка материјална состојба од Општина Карпош,

5. Одлука за одобрување на финансиски средства за
за корисници-жители на Општина Карпош, од СЦМ РЕТАИЛ ДООЕЛ Скопје
Скопје Сити мол, со Заклучок за објавување

6. Одлука за одобрување на финансиски средства за закуп на паркинг места од Верополус 
Дооел Скопје-Веро 2-У.З. Владо Тасевски за корисници
станбената зграда на ул.„Иво Лола Рибар“ бр.74

7. Одлука за давање согласност за кофинансирање на проектот
Карпош“, локација Кеј на река Вардар, на парцели 7060, 7082, 7084, 684, 685, 686, 689, 690 И 691, 
Општина Карпош, со Заклучок за објавување

8. Одлука за прифаќање донација од МЛЕКАРА АД БИТОЛА
9. Одлука за прифаќање донација опрема за игралиште за деца кај Ве

од Верополус ДООЕЛСкопје, со Заклучок за објавување
10. Одлука за прифаќање донација летниковец во Влае 2 од Пивара Скопје

објавување 
11. Одлука за предавање во владение и одржување на електронска рампа на заедницата на 

станари на колективните објекти на ул. Никола Русински бр.8, бр.10 и бр.12,
објавување 

12. Одлука за предавање во владение и одржување на електронска рампа на заедницата на 
станови и деловни простории на ул. Лондонска бр.2,

13. Одлука за предавање во владение и одржување на електронска рампа на заедницата на 
станари на колективните објекти на ул.„Волгоградска“ бр.1, бул.„Партизански одреди“ бр.72а 
и „Партизански одреди“ бр.74,

 

                 

година   „Службен гласник на Општина Карпош“     

  

С О Д Р Ж И Н А 
 

Одлука за давање согласност за објавување оглас за финсиска поддршка на спортско 
рекреативни и здравствени проекти за физички и правни лица од Општина Карпош,

Заклучок за усвојување на Кварталниот извештај II квартал, за извештајниот период од 
01.01.2018 година до 30.06.2018 година, со Заклучок за објавување 
Програма за изменување и дополнување на Програмата за активностите на Општина 

ванието за 2018 година, со Заклучок за објавување
Одлука за одобрување на финансиски средства за летен одмор на ученици од семејства во 
потешка материјална состојба од Општина Карпош, со Заклучок за објавување
Одлука за одобрување на финансиски средства за купување на периодични паркинг картици 

жители на Општина Карпош, од СЦМ РЕТАИЛ ДООЕЛ Скопје
со Заклучок за објавување 

за одобрување на финансиски средства за закуп на паркинг места од Верополус 
У.З. Владо Тасевски за корисници-жители на Општина Карпош од 

станбената зграда на ул.„Иво Лола Рибар“ бр.74, со Заклучок за објавување
за давање согласност за кофинансирање на проектот „Спортско

река Вардар, на парцели 7060, 7082, 7084, 684, 685, 686, 689, 690 И 691, 
со Заклучок за објавување 

Одлука за прифаќање донација од МЛЕКАРА АД БИТОЛА, со Заклучок за објавување
Одлука за прифаќање донација опрема за игралиште за деца кај Веро 2, У.З.Владо Тасевски, 

со Заклучок за објавување 
Одлука за прифаќање донација летниковец во Влае 2 од Пивара Скопје

Одлука за предавање во владение и одржување на електронска рампа на заедницата на 
анари на колективните објекти на ул. Никола Русински бр.8, бр.10 и бр.12,

Одлука за предавање во владение и одржување на електронска рампа на заедницата на 
станови и деловни простории на ул. Лондонска бр.2, со Заклучок за објавува
Одлука за предавање во владение и одржување на електронска рампа на заедницата на 
станари на колективните објекти на ул.„Волгоградска“ бр.1, бул.„Партизански одреди“ бр.72а 
и „Партизански одреди“ бр.74, со Заклучок за објавување 
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Одлука за давање согласност за објавување оглас за финсиска поддршка на спортско 
рекреативни и здравствени проекти за физички и правни лица од Општина Карпош, со 

квартал, за извештајниот период од 

Програма за изменување и дополнување на Програмата за активностите на Општина 
, со Заклучок за објавување 

Одлука за одобрување на финансиски средства за летен одмор на ученици од семејства во 
со Заклучок за објавување 

купување на периодични паркинг картици 
жители на Општина Карпош, од СЦМ РЕТАИЛ ДООЕЛ Скопје-трговски центар 

за одобрување на финансиски средства за закуп на паркинг места од Верополус 
жители на Општина Карпош од 

, со Заклучок за објавување 
„Спортско-адреналински парк-

река Вардар, на парцели 7060, 7082, 7084, 684, 685, 686, 689, 690 И 691, 

со Заклучок за објавување 
ро 2, У.З.Владо Тасевски, 

Одлука за прифаќање донација летниковец во Влае 2 од Пивара Скопје, со Заклучок за 

Одлука за предавање во владение и одржување на електронска рампа на заедницата на 
анари на колективните објекти на ул. Никола Русински бр.8, бр.10 и бр.12, со Заклучок за 

Одлука за предавање во владение и одржување на електронска рампа на заедницата на 
со Заклучок за објавување 

Одлука за предавање во владение и одржување на електронска рампа на заедницата на 
станари на колективните објекти на ул.„Волгоградска“ бр.1, бул.„Партизански одреди“ бр.72а 



                        
 

   16 јули 2018 година   
 
 

  
 
 
 
 
 
 

14. Одлука одобрување финансиска поддршка на проекти од областа на образованието
Општина Карпош за 2018 година, (за реализирање на проектот Меѓународна детска ликовна 
колонија „Св. Пантелејмон“, подносител

15. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за давање на користење училишен 
простор и спроведување на други активности во врска со основните училишта на Општина 
Карпош бр.09-9287/28 од 26.12.2017 година и бр.09
објавување 

16. Одлука за давање согласност на општинските основни училишта во Општина 
започнување постапка за објавување јавен оглас за давање на користење училишен простор 
и спроведување на други активности во врска со основните училишта на Општина Карпош
со Заклучок за објавување 

17. Одлука за одобрување средства за плаќање надоместок за персонален данок на доход и 
осигурување во случај на несреќа при работа и професионално заболување за невработени 
лица ангажирани за вршење јавни работи

18. Одлука за утврдување на вклопување на бесправни објекти во урбанистичко
документација заради вклопување на бесправните објекти во идна планска документација 
(КП  бр.2352/1, КО Нерези), со Заклучок за објавување

19. Одлука за утврдување на вклопување на 
документација заради вклопување на бесправните објекти во идна планска документација 
(КП бр.84/1, КО Бардовци), со Заклучок за објавување

20. Решение за разрешување и именување членови во Училишниот одбор на Општинскот
основно училиште „Аврам Писевски“,

21. Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за работата на општинското основно 
училиште „Аврам Писевски“, Општина Карпош
Заклучок за објавување 

22. Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за работата на општинското основно 
училиште „Братство“, Општина Карпош
објавување 

23. Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за работата на општинското основно 
училиште „Вера Циривири-Трена“, Општина Карпош
Заклучок за објавување 

24. Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за работата на општинското основно 
училиште „Владо Тасевски“, Општина Карпош
Заклучок за објавување 

 

                 

година   „Службен гласник на Општина Карпош“     

  

финансиска поддршка на проекти од областа на образованието
Општина Карпош за 2018 година, (за реализирање на проектот Меѓународна детска ликовна 
колонија „Св. Пантелејмон“, подносител: Детски ликовен центар), со Заклучок за објавување

ње и дополнување на Одлуката за давање на користење училишен 
простор и спроведување на други активности во врска со основните училишта на Општина 

9287/28 од 26.12.2017 година и бр.09-1788/16 од 07.03.2018 година

ка за давање согласност на општинските основни училишта во Општина 
започнување постапка за објавување јавен оглас за давање на користење училишен простор 
и спроведување на други активности во врска со основните училишта на Општина Карпош

Одлука за одобрување средства за плаќање надоместок за персонален данок на доход и 
осигурување во случај на несреќа при работа и професионално заболување за невработени 
лица ангажирани за вршење јавни работи, со Заклучок за објавување 

за утврдување на вклопување на бесправни објекти во урбанистичко
документација заради вклопување на бесправните објекти во идна планска документација 

со Заклучок за објавување 
за утврдување на вклопување на бесправни објекти во урбанистичко

документација заради вклопување на бесправните објекти во идна планска документација 
со Заклучок за објавување 

Решение за разрешување и именување членови во Училишниот одбор на Општинскот
основно училиште „Аврам Писевски“,со Заклучок за објавување 
Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за работата на општинското основно 
училиште „Аврам Писевски“, Општина Карпош-Скопје, за учебната 2017/2018 година,

за усвојување на Годишниот извештај за работата на општинското основно 
училиште „Братство“, Општина Карпош-Скопје, за учебната 2017/2018 година,

Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за работата на општинското основно 
Трена“, Општина Карпош-Скопје, за учебната 2017/2018 година,

Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за работата на општинското основно 
училиште „Владо Тасевски“, Општина Карпош-Скопје, за учебната 2017/2018 година, 
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финансиска поддршка на проекти од областа на образованието на 
Општина Карпош за 2018 година, (за реализирање на проектот Меѓународна детска ликовна 

со Заклучок за објавување 
ње и дополнување на Одлуката за давање на користење училишен 

простор и спроведување на други активности во врска со основните училишта на Општина 
1788/16 од 07.03.2018 година, со Заклучок за 

ка за давање согласност на општинските основни училишта во Општина Kарпош за 
започнување постапка за објавување јавен оглас за давање на користење училишен простор 
и спроведување на други активности во врска со основните училишта на Општина Карпош, 

Одлука за одобрување средства за плаќање надоместок за персонален данок на доход и 
осигурување во случај на несреќа при работа и професионално заболување за невработени 

за утврдување на вклопување на бесправни објекти во урбанистичко-планска 
документација заради вклопување на бесправните објекти во идна планска документација 

бесправни објекти во урбанистичко-планска 
документација заради вклопување на бесправните објекти во идна планска документација 

Решение за разрешување и именување членови во Училишниот одбор на Општинското 

Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за работата на општинското основно 
Скопје, за учебната 2017/2018 година, со 

за усвојување на Годишниот извештај за работата на општинското основно 
Скопје, за учебната 2017/2018 година, со Заклучок за 

Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за работата на општинското основно 
Скопје, за учебната 2017/2018 година, со 

Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за работата на општинското основно 
Скопје, за учебната 2017/2018 година, со 



                        
 

   16 јули 2018 година   
 
 

  
 
 
 
 
 
 

25. Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за работата на општинскот
училиште „Војдан Чернодрински“, Општина Карпош
Заклучок за објавување 

26. Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за работата на општинското основно 
училиште „Димо Хаџи Димов“, Општина Карпош
Заклучок за објавување 

27. Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за работата на општинското основно 
училиште „Јан Амос Коменски“, Општина Карпош
Заклучок за објавување 

28. Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за работата на општинското основно 
училиште „Лазо Трповски“, Општина Карпош
Заклучок за објавување 

29. Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за работата на општинското основно 
училиште „Петар Поп Арсов“, Општина Карпош
Заклучок за објавување 

30. Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за работата на општинското основно 
училиште „Христијан Тодоровски Карпош“, Општина Карпош
година, со Заклучок за објавување

31. Заклучок за усвојување на Годишна програма за работата на Општинското основно 
училиште „Аврам Писевски“, Општина Карпош
Заклучок за објавување 

32. Заклучок за усвојување на Го
училиште „Братство“, Општина Карпош
објавување 

33. Заклучок за усвојување на Годишна програма за работата на Општинското основно 
училиште „Вера Циривири-Трен
Заклучок за објавување 

34. Заклучок за усвојување на Годишна програма за работата на Општинското основно 
училиште „ Владо Тасевски “, Општина Карпош
Заклучок за објавување 

35. Заклучок за усвојување на Годишна програма за работата на Општинското основно 
училиште „Војдан Чернодрински“, Општина Карпош
Заклучок за објавување 

 

                 

година   „Службен гласник на Општина Карпош“     

  

Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за работата на општинскот
училиште „Војдан Чернодрински“, Општина Карпош-Скопје, за учебната 2017/2018 година,

Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за работата на општинското основно 
училиште „Димо Хаџи Димов“, Општина Карпош-Скопје, за учебната 2017/2018 година,

Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за работата на општинското основно 
училиште „Јан Амос Коменски“, Општина Карпош-Скопје, за учебната 2017/2018 година,

ојување на Годишниот извештај за работата на општинското основно 
училиште „Лазо Трповски“, Општина Карпош-Скопје, за учебната 2017/2018 година,

Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за работата на општинското основно 
те „Петар Поп Арсов“, Општина Карпош-Скопје, за учебната 2017/2018 година,

Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за работата на општинското основно 
училиште „Христијан Тодоровски Карпош“, Општина Карпош-Скопје, за учебната 
година, со Заклучок за објавување 
Заклучок за усвојување на Годишна програма за работата на Општинското основно 
училиште „Аврам Писевски“, Општина Карпош-Скопје, за учебната 2018/2019 година, со 

Заклучок за усвојување на Годишна програма за работата на Општинското основно 
училиште „Братство“, Општина Карпош-Скопје, за учебната 2018/2019 година, со Заклучок за 

Заклучок за усвојување на Годишна програма за работата на Општинското основно 
Трена“, Општина Карпош-Скопје, за учебната 2018/2019 година, со 

Заклучок за усвојување на Годишна програма за работата на Општинското основно 
училиште „ Владо Тасевски “, Општина Карпош-Скопје, за учебната 2018/2019 година, со 

Заклучок за усвојување на Годишна програма за работата на Општинското основно 
училиште „Војдан Чернодрински“, Општина Карпош-Скопје, за учебната 2018/2019 година, со 
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Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за работата на општинското основно 
Скопје, за учебната 2017/2018 година, со 

Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за работата на општинското основно 
чебната 2017/2018 година, со 

Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за работата на општинското основно 
Скопје, за учебната 2017/2018 година, со 

ојување на Годишниот извештај за работата на општинското основно 
Скопје, за учебната 2017/2018 година, со 

Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за работата на општинското основно 
Скопје, за учебната 2017/2018 година, со 

Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за работата на општинското основно 
Скопје, за учебната 2017/2018 

Заклучок за усвојување на Годишна програма за работата на Општинското основно 
Скопје, за учебната 2018/2019 година, со 

дишна програма за работата на Општинското основно 
Скопје, за учебната 2018/2019 година, со Заклучок за 

Заклучок за усвојување на Годишна програма за работата на Општинското основно 
Скопје, за учебната 2018/2019 година, со 

Заклучок за усвојување на Годишна програма за работата на Општинското основно 
Скопје, за учебната 2018/2019 година, со 

Заклучок за усвојување на Годишна програма за работата на Општинското основно 
Скопје, за учебната 2018/2019 година, со 



                        
 

   16 јули 2018 година   
 
 

  
 
 
 
 
 
 

36. Заклучок за усвојување на Годишна програма за работата
училиште „Димо Хаџи Димов“, Општина Карпош
Заклучок за објавување 

37. Заклучок за усвојување на Годишна програма за работата на Општинското основно 
училиште „Јан Амос Коменски“, Општина Карпош
Заклучок за објавување 

38. Заклучок за усвојување на Годишна програма за работата на Општинското основно 
училиште „Лазо Трповски“, Општина Карпош
Заклучок за објавување 

39. Заклучок за усвојување на Годишна програма за работата на Општинското основно 
училиште „Петар Поп Арсов“, Општина Карпош
Заклучок за објавување 

40. Заклучок за усвојување на Годишна програма за работата на Општинското основно 
училиште „Христијан Тодоровски Карпош“, Општина Карпош
година, со Заклучок за објавување

41. Мислење на Програмата за изведување на ученички екскурзии и други ученички активности 
во ООУ „Аврам Писевски", 
Заклучок за објавување 

42. Мислење на Програмата за изведување на ученички екскурзии и други ученички активности 
во ООУ „Братство", Општина Карпош
објавување 

43. Мислење на Програмата за изведување на ученички екскурзии и други ученички активности 
во ООУ „Вера Циривири-Трена"
Заклучок за објавување 

44. Мислење на Програмата за изведување на ученички екскурзии и други ученички активности 
во ООУ „Владо Тасевски", Општина Карпош
за објавување 

45. Мислење на Програмата за изведување на ученички екскурзии и други ученички активности 
во ООУ „Војдан Чернодрински"
Заклучок за објавување 

46. Мислење на Програмата за изведување на ученички екскурзии и други ученички активности 
во ООУ „Димо Хаџи Димов"
Заклучок за објавување 

 

                 

година   „Службен гласник на Општина Карпош“     

  

Заклучок за усвојување на Годишна програма за работата на Општинското основно 
училиште „Димо Хаџи Димов“, Општина Карпош-Скопје, за учебната 2018/2019 година, со 

Заклучок за усвојување на Годишна програма за работата на Општинското основно 
училиште „Јан Амос Коменски“, Општина Карпош-Скопје, за учебната 2018/2019 година, со 

Заклучок за усвојување на Годишна програма за работата на Општинското основно 
училиште „Лазо Трповски“, Општина Карпош-Скопје, за учебната 2018/2019 година, со 

усвојување на Годишна програма за работата на Општинското основно 
училиште „Петар Поп Арсов“, Општина Карпош-Скопје, за учебната 2018/2019 година, со 

Заклучок за усвојување на Годишна програма за работата на Општинското основно 
иште „Христијан Тодоровски Карпош“, Општина Карпош-Скопје, за учебната 2018/2019 

година, со Заклучок за објавување 
а Програмата за изведување на ученички екскурзии и други ученички активности 

, Општина Карпош-Скопје за учебната 2018/2019 година, 

а Програмата за изведување на ученички екскурзии и други ученички активности 
Општина Карпош-Скопје за учебната 2018/2019 година, 

изведување на ученички екскурзии и други ученички активности 
Трена", Општина Карпош-Скопје за учебната 2018/2019 година,

а Програмата за изведување на ученички екскурзии и други ученички активности 
Општина Карпош-Скопје за учебната 2018/2019 година,

а Програмата за изведување на ученички екскурзии и други ученички активности 
во ООУ „Војдан Чернодрински", Општина Карпош-Скопје за учебната 2018/2019 година, 

а Програмата за изведување на ученички екскурзии и други ученички активности 
во ООУ „Димо Хаџи Димов", Општина Карпош-Скопје за учебната 2018/2019 година,
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на Општинското основно 
Скопје, за учебната 2018/2019 година, со 

Заклучок за усвојување на Годишна програма за работата на Општинското основно 
опје, за учебната 2018/2019 година, со 

Заклучок за усвојување на Годишна програма за работата на Општинското основно 
Скопје, за учебната 2018/2019 година, со 

усвојување на Годишна програма за работата на Општинското основно 
Скопје, за учебната 2018/2019 година, со 

Заклучок за усвојување на Годишна програма за работата на Општинското основно 
Скопје, за учебната 2018/2019 

а Програмата за изведување на ученички екскурзии и други ученички активности 
ата 2018/2019 година, со 

а Програмата за изведување на ученички екскурзии и други ученички активности 
Скопје за учебната 2018/2019 година, со Заклучок за 

изведување на ученички екскурзии и други ученички активности 
Скопје за учебната 2018/2019 година, со 

а Програмата за изведување на ученички екскурзии и други ученички активности 
Скопје за учебната 2018/2019 година, со Заклучок 

а Програмата за изведување на ученички екскурзии и други ученички активности 
Скопје за учебната 2018/2019 година, со 

а Програмата за изведување на ученички екскурзии и други ученички активности 
Скопје за учебната 2018/2019 година, со 



                        
 

   16 јули 2018 година   
 
 

  
 
 
 
 
 
 

47. Мислење на Програмата за изведување на ученички екскурзии и други ученички активности 
во ООУ „Јан Амос Коменски"
Заклучок за објавување 

48. Мислење на Програмата за изведување на ученички екскурзии и други у
во ООУ „Лазо Трповски", Општина Карпош
за објавување 

49. Мислење на Програмата за изведување на ученички екскурзии и други ученички активности 
во ООУ „Петар Поп Арсов", 
Заклучок за објавување 

50. Мислење на Програмата за изведување на ученички екскурзии и други ученички активности 
во ООУ „Христијан Тодоровски Карпош"
година, со Заклучок за објавување

51. Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за работтата на Јавната установа општинска 
детска градинка „Мајски Цвет“, Општина Карпош
објавување 

52. Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за работтата на Јавнат
детска градинка „Орце Николов“, Општина Карпош
за објавување 

53. Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за работтата на Јавната установа општинска 
детска градинка „Пролет“, Општина Карпош
објавување 

54. Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за работтата на Јавната установа општинска 
детска градинка „Распеана младост“, Општина Карпош
Заклучок за објавување. 

 
 
 
 

Издавач: Општина Карпош 
Уредува: Сектор за правни работи
Адреса: ул.Радика бр.9, бараки бр.1 и бр.2
Тираж: 25 примероци 

 

                 

година   „Службен гласник на Општина Карпош“     

  

а Програмата за изведување на ученички екскурзии и други ученички активности 
во ООУ „Јан Амос Коменски", Општина Карпош-Скопје за учебната 2018/2019 година,

а Програмата за изведување на ученички екскурзии и други у
Општина Карпош-Скопје за учебната 2018/2019 година

а Програмата за изведување на ученички екскурзии и други ученички активности 
, Општина Карпош-Скопје за учебната 2018/2019 година,

а Програмата за изведување на ученички екскурзии и други ученички активности 
во ООУ „Христијан Тодоровски Карпош", Општина Карпош-Скопје за учебната 2018/2019 

со Заклучок за објавување 
Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за работтата на Јавната установа општинска 
детска градинка „Мајски Цвет“, Општина Карпош-Скопје, за 2016/2017 година, со Заклучок за 

Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за работтата на Јавната установа општинска 
детска градинка „Орце Николов“, Општина Карпош-Скопје, за 2016/2017 година, со Заклучок 

Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за работтата на Јавната установа општинска 
детска градинка „Пролет“, Општина Карпош-Скопје, за 2016/2017 година, со Заклучок за 

Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за работтата на Јавната установа општинска 
детска градинка „Распеана младост“, Општина Карпош-Скопје, за 2016/2017 година, со 

Сектор за правни работи 
ул.Радика бр.9, бараки бр.1 и бр.2 
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а Програмата за изведување на ученички екскурзии и други ученички активности 
Скопје за учебната 2018/2019 година, со 

а Програмата за изведување на ученички екскурзии и други ученички активности 
Скопје за учебната 2018/2019 година со Заклучок 

а Програмата за изведување на ученички екскурзии и други ученички активности 
учебната 2018/2019 година, со 

а Програмата за изведување на ученички екскурзии и други ученички активности 
Скопје за учебната 2018/2019 

Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за работтата на Јавната установа општинска 
Скопје, за 2016/2017 година, со Заклучок за 

а установа општинска 
Скопје, за 2016/2017 година, со Заклучок 

Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за работтата на Јавната установа општинска 
је, за 2016/2017 година, со Заклучок за 

Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за работтата на Јавната установа општинска 
Скопје, за 2016/2017 година, со 




