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број 12

29 ноември 2018 година „Службен гласник на Општина Карпош“

број 12

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

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлука за меѓусебна соработка помеѓу Општина Карпош
Карпош-Република
Македонија, Општина Крушево-Република
Република Македонија и Општина Нова Градишка
Градишка-Република
Хрватска

1. Се објавува Одлуката за меѓусебна соработка помеѓу Општина Карпош-Република
Карпош Република Македонија,
Општина Крушево-Република
Република Македонија и Општина Нова Градишка-Република
Република Хрватска,
донесена на шеснаесеттата седница на Советот на Општина Карпош, одржана
ржана на 28 ноември 2018
година.
2. Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на
Општина Карпош“.

Број: 11-9574/1
Датум: 29.11.2018 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
РАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ
КАРПОШ,
Стефан Богоев, с.р.
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29 ноември 2018 година „Службен гласник на Општина Карпош“

број 12

Врз основа на член 14, став 1 и став 4; член 36, став 1, точка 15 и член 62 од Законот за локалната
самоуправа (,,Службен весник на Република Македонија бр. 5/2002),
5/
а во врска со „Писмо за
соработка“ заведено под арх.бр. 09-8984/1
09
од 06.11.2018 година, Советот на Општина Карпош, на
шеснаесеттата седница, одржана
ана на 28.11.2018 година донесе

ОДЛУКА
за меѓусебна соработка помеѓу Општина Карпош-Република
Карпош Република Македонија, Општина Крушево
КрушевоРепублика Македонија
акедонија и Општина Нова Градишка-Република
Градишка Република Хрватска

Член 1
Со оваа одлука се определува меѓусебната соработка во областа на туризмот, културата и
спортот, размена на искуства и добра што е пракса во функционирањето на локалната самоуправа.
Основна цел на оваа меѓусебна соработка е придонесот за иден успешен и квалитетен развој
со сите позитивни ефекти на локално ниво во наведните области.
Член 2
Меѓусебната соработка на трите општини ќе биде потврдена и со потпишување на
Меморандум за соработка во кој што поконкретно ќе се уредат начините и формите низ кои што ќе
се одвива истата.
Член 3
За потписник на Меморандумот за соработка од страна на Општина Карпош се овластува
Претседателот на Советот на Општина Карпош-Андреј
Карпош
Манолев.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник
на Општина Карпош“.

Бр.09-9269/3
Датум 28.11.2018 год
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ
КАРПОШ,
Андреј Манолев, с.р.
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29 ноември 2018 година „Службен гласник на Општина Карпош“

број 12

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
о член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош
(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006,
бр.
8/2013 и 15/2014), Градоначалникот на Општина
Карпош, донесе
ЗАКЛУЧОК
за објавување нa Одлука за одобрување на средства за набавка на еколошки и дидактички
материјали и играчки за децата од предучилишните установи

1. Се објавува Одлуката за одобрување на средства за набавка на еколошки дидактички
материјали и играчки за децата од предучилишните установи,
установи донесена на шеснаесеттата седница
на Советот на Општина Карпош, одржана на 28 ноември 2018 година.
2. Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на
Општина Карпош“.

Број: 11-9574/2
Датум: 29.11.2018 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
РАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ
КАРПОШ,
Стефан Богоев, с.р.
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29 ноември 2018 година „Службен гласник на Општина Карпош“

број 12

Врз основа на член 22 став 1 точка 7; член 36, став 1 и член 62 од Законот за локалната самоуправа
(,,Службен весник на Република Македонија бр. 5/2002),
5/2002) а во врска со дел II Проектни активности,
поднаслов „Унапредување од областа на детската, социјалната и здравствената заштита, точка 9
„Развивање и унапредување на методологијата на работењето на јавните установи општински,
детски градинки“ од Програмата за активностите на Општина Карпош од областа на детска,
социјална и здравствена заштита за 2018 година, („Службен гласник на Општина Карпош“
бр.18/2017), Советот на Општина Карпош на шеснаесеттата седница,
ца, одржана на 28.11.2018 година
донесе
ОДЛУКА
за одобрување на средства за набавка на еколошки и дидактички материјали и играчки за
децата од предучилишните установи

Член 1
Со оваа Програма се одобруваат финансиски средства во износ од 100.000,00 денари, со цел
развивање и унапредување на методологијата на работење во Јавните установи
установи општински детски
градинки,, за набавка на еколошки и дидактички материјали и играчки.
Член 2
Средствата од член 1 на оваа одлука да се исплатат од Буџетот на Општина Карпош, Програма ЕО –
Општинска администрација,
ја, ставка 423 – материјали и ситен инвентар и потставка 423 990 – други
материјали.
Член 3
Се овластува Градоначалникот на Општина Карпош да ја спроведе оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува
гува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на
Општина Карпош“.

Бр.09-9269/4
28.11.2018 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ
КАРПОШ,
Андреј Манолев, с.р.
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29 ноември 2018 година „Службен гласник на Општина Карпош“

број 12

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната
локалната самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош
(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006,
бр.
8/2013 и 15/2014), Градоначалникот на Општина
Карпош, донесе
ЗАКЛУЧОК
за објавување нa Одлука за одобрување на средства на лица со попреченост од подрачјето на
Општина Карпош по повод 3-ти
3
декември-Денот
Денот на лицата со попреченост

1. Се објавува Одлуката за одобрување на средства на лица со попреченост од подрачјето на
Општина Карпош по повод 3-ти
ти декември-Денот
декември Денот на лицата со попреченост
попреченост, донесена на
шеснаесеттата седница на Советот на Општина Карпош, одржана
од
на 28 ноември 2018 година.
2. Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на
Општина Карпош“.

Број: 11-9574/3
Датум: 29.11.2018 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
РАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ
КАРПОШ,
Стефан Богоев, с.р.
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29 ноември 2018 година „Службен гласник на Општина Карпош“

број 12

Врз основа на член 22 став 1 точка 7; член 36, став 1 и член 62 од Законот за локалната самоуправа
(,,Службен весник на Република Македонија бр. 5/2002),
5/2002) а во врска со дел II Проектни активности,
поднаслов „Подобрување на квалитетот на живење на граѓаните од Општина Карпош, точка
3.„Одбележување на 3-ти
ти декември-Денот
декември Денот на лицата со попреченост под мотото „Сите сме исти,
сподели среќа“ од Програмата за активностите на Општина Карпош од областа на детска,
социјална и здравствена заштита за 2018 година („Службен гласник на Општина Карпош“
бр.18/2017), Советот на Општина Карпош на шеснаесеттата седница
ица одржана на 28.11.2018 година
донесе
ОДЛУКА
за одобрување на средства на лица со попреченост од подрачјето на Општина Карпош по
повод 3-ти
ти декември-Денот
декември Денот на лицата со попреченост
Член 1
По повод 3-ти декември-Денот
Денот на лицата со попреченост,
попреченост, како помош се одобруваат средства во
вкупен износ од 500.000,00
.000,00 денари, за 150 лица со попреченост од подрачјето на Општина Карпош,
односно поединечно по 3.000,00
000,00 денари, без пресметан персонален данок.
Член 2
Средствата од член 1 на оваа одлука да се исплатат од Буџетот на Општина Карпош, Програма ЕО –
Општинска администрација, ставка 471 – социјални надоместоци и потставка 471990 – друга
социјална помош.
Член 3
Се овластува Градоначалникот на Општина Карпош да донесе поединечни решенија за исплата по
предходно доставен список за лица со попреченост од подрачјето на Општина Карпош од сстрана на
Секторот за дејности од јавен интерес – Одделение за детска, социјална и здравствена заштита во
Општина Карпош..
Член 4
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на
Општина Карпош“.
Бр.09-9269/5
28.11.2018 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ
КАРПОШ,
Андреј Манолев, с.р.
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29 ноември 2018 година „Службен гласник на Општина Карпош“

број 12

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

ЗАКЛУЧОК
за објавување нa Одлука за одобрување на средства за поддршка на вработување на лица со
попреченост

1. Се објавува Одлуката за одобрување на средства за поддршка на вработување на лица со
попреченост, донесена на шеснаесеттата седница на Советот на Општина Карпош, од
оддржана на 28
ноември 2018 година.
2. Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на
Општина Карпош“.

Број: 11-9574/4
Датум: 29.11.2018 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
РАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ
КАРПОШ,
Стефан Богоев, с.р.
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29 ноември 2018 година „Службен гласник на Општина Карпош“

број 12

Врз основа на член 22 став 1 точка 7; 36, став 1 точка 1 и член 62 од Законот за локалната самоуправа
(,,Службен весник на Република Македонија бр. 5/2002),
5/2002) а во врска со дел II Проектни активности,
поднаслов-Унапредување
Унапредување од областа на детската, социјалната и здравствена заштита, точка
8.Поддршка
Поддршка на проекти од областа на детската, социјалната и здравствената заштита („Службен
гласник на Општина Карпош“ бр.18/2017), Советот на Општина Карпош, на шесн
шеснаесеттата седница,
одржана на 28.11.2018 година донесе

ОДЛУКА
за одобрување на средства за поддршка на вработување на лица со попреченост

Член 1
Со оваа Одлука се усвојува Барањето за финансиски средства како помош за реализирање на
проектот Start up DOWN4U Bar за поддршка на вработување на лица со попреченост и нивна
интеграција
ја на пазарот на трудот на компанијата ,,Мастер Протекшн“,
Протекшн“ доставено од ДТУ Мастер
Протекшн ДООЕЛ Скопје, бр.11-8679/1
8679/1 од 29.10.2018 година.
Член 2
За реализација на барањето од член 1 на оваа Одлука се одбруваат финансиски средства во износ
од 120.000,00 денари.
Средствата од став 1 на овој член да се исплатат од Буџетот на Општина Карпош, Програма ЕО –
Општинска администрација, ставка 464 – разни трансфери и потставка 464 990 – други трансфери.
Член 3
Се овластува Градоначалникот на Општина Карпош да ја спроведе оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на
Општина Карпош“.

Бр.09-9269/6
28.11.2018 год
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ
КАРПОШ,
Андреј Манолев, с.р.
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29 ноември 2018 година „Службен гласник на Општина Карпош“

број 12

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

ЗАКЛУЧОК
за објавување нa Одлука за прифаќање на донација од СТСС-Смарт
Смарт Трафик Сејфти Системс,
Скопје

1. Се објавува Одлуката за прифаќање на донација од СТСС-Смарт
СТ
Смарт Трафик Сејфти Системс
Системс-Скопје,

донесена на шеснаесеттата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 28 ноември 2018
година.
2. Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на
Општина Карпош“.

Број: 11-9574/5
Датум: 29.11.2018 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
РАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ
КАРПОШ,
Стефан Богоев, с.р.
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29 ноември 2018 година „Службен гласник на Општина Карпош“

број 12

Врз основа на член 36, став 1, точка 1 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на Република Македонија” бр.
бр 5/02) и врз основа на одредбите од Законот за донации и за
спонзорства во јавните дејности („Службен весник на Република Македонија“ бр.47/06, 86/08, 51/11,
28/14 и 153/15), Советот на Општина Карпош,
Карпош на шеснаесеттата седница,, одржана на 28.11.2018
година, донесе
ОДЛУКА
за прифаќање на донација од СТСС-Смарт Трафик Сејфти Системс, Скопје
Член 1

Со оваа одлука, Општина Карпош во својство на примател на донација ја прифаќа донацијата од
СТСС-Смарт Трафик Сејфти Системс,
Системс Скопје - давател на донација, во смисла на доброволна и
безусловна помош во добра – Интелегентен лежечки полицаец - уред со електрично или
пневматско задвижување на преклопен механизам за иницирање намалување на брзина на возила
што припаѓа во класата на „Градежништво“ во областа на „Уреди кои се вградуваат на коловоз“ и во
секцијата
кцијата „Вградување на сензори на коловозот или на други патни површини“.
Член 2
Донацијата не создава директна корист за давателот ниту обврска за враќање од примателот на
донацијата, дадена за цели од јавен интерес.
интерес
Член 3
Интелегентниот лежечи полицаец,, предмет на оваа одлука дефиниран во член 1 на истата
истата, ќе се
постави на улица „ Руѓер Бошковиќ“ во Оштина Карпош.
Карпош
Член 4
Се задолжува Секторот за правни работи на Општина Карпош да изготви Договор за донација, да
го реализира потпишувањето на истиот,
истиот како и да ја спроведе законски утврдената постапка пред
надлежните органи во Република Македонија.
Член 5
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број: 09-9269/7
Датум: 28.11.2018 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Андреј
реј Манолев
Манолев, с.р.
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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
(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006,
бр.
8/2013 и 15/2014), Градоначалникот на Општина
Карпош, донесе

ЗАКЛУЧОК
за објавување нa Одлука за одобрување на финансиски средства на заслужен граѓанин

1. Се објавува Одлуката за одобрување на финансиски средства на заслужен граѓанин
граѓанин, донесена на
шеснаесеттата седница на Советот на Општина Карпош, оддржана на 28 ноември 2018 година.
2. Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на
Општина Карпош“.

Број: 11-9574/6
Датум: 29.11.2018 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
РАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ
КАРПОШ,
Стефан Богоев, с.р.
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Врз основа на член 36, став 1,, точка 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр.5/2002), Советот на Општина Карпош, на шеснаесеттата седница
седница,
одржана на 28.11.2018 година, донесе

ОДЛУКА
за одобрување на финансиски средства на заслужен граѓанин

Член 1
Со оваа одлука се одобруваат финансиски средства како помош на заслужниот граѓанин Милорад
Луковски.
Член 2
За реализација на барањето од член 1 на оваа одлука се одобруваат средства во износ од половина
месечна просечна плата, утврдена на ниво на Република Македонија, за 12 месеци почнувајќи од
месец јануари 2019 година, заклучно со месец декември 2019 година.
Член 3
Средствата од член 2 на оваа одлука ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Карпош за 2019 година
и истите ќе се исплаќаат сукцесивно, еднаш во месецот, вкупно 12 месеци, почнувајќи од месец
јануари 2019 година, заклучно со месец декември 2019 година.
година
Член 4
Се овластува Градоначалникот на Општина Карпош да ја спроведе оваа одлука.
Член 5
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Карпош“.

Број: 09-9269/8
Датум: 28.11.2018 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Андреј Манолев, с.р.
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број 12

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
(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006,
бр.
8/2013 и 15/2014), Градоначалникот на Општина
Карпош, донесе
ЗАКЛУЧОК
за објавување нa Одлука за донесување на Детален урбанистички
ички план за Градска четврт ССИ
03, блок 4-општина
4
Карпош - Скопје

1. Се објавува Одлуката за донесување на Детален урбанистички план за Градска четврт ССИ 03,
блок 4 - општина Карпош - Скопје,
Скопје донесена на шеснаесеттата седница на Советот на Општина
Карпош, одржана на 28 ноември 2018 година.
2. Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на
Општина Карпош“.

Број: 11-9574/7
Датум: 29.11.2018 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
РАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ
КАРПОШ,
Стефан Богоев, с.р.
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Врз основа на член 22, став 1, точка 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр.5/2002), член 26, став 4, алинеја 1 од Законот за просторно и
урбанистичко планирање
ирање („Службен весник на Република Македонија“ бр.51/05, 137/07, 91/09,
124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 55/13, 163/13 и 42/14) и член 39, став 1 од Законот за просторно и
урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр.199/14, 44/15, 193
193/15,
31/16, 163/16, 64/18 и 168/18"), Советот на Општина Карпош, на шеснаесеттата седница одржана на
28.11.2018 година, донесе

ОДЛУКА
за донесување на Детален урбанистички
урбанистички план за Градска четврт ССИ 03, блок 4 општина Карпош - Скопје

Член 1
Со оваа Одлука се донесува Детален урбанистички план за Градска четврт ССИ 03, блок 4 Општина Карпош - Скопје. Деталниот урбанистички план е изработен според одредбите за
спроведување на Генералниот урбанистички
урбанистички план на Град Скопје, Законот за просторно и
урбанистичко планирање, Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање и
Правилникот за поблиска содржина и начинот на графичка обработка на плановите и за начинот и
постапката за донесување
вање на урбанистички планови.
Член 2
Просторот за кој се донесува Деталниот
ниот урбанистички план е дефиниран помеѓу
помеѓу;
од запад: сервисна улица "С9";
 од североисток: сервисна улица "С2-2-ра Македонска Бригада;
 од исток : сервисна улица "С5";
 од југ: сервисна улица “С4“.
Површината на урбаниот опфат изнесува П= 14.72 ха.


Член 3
Опфатот на Деталниот урбанистички план ги содржи следните намени: домување во станбени
згради, образование и наука, државни институции - амбасади и објекти за потрбите на
Министерство за одбрана, парковско зеленило, комунална супраструктура .
15
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Во рамките на планот се предвидени следните класи и намени на земјиштето:
 A2– домување во станбени згради
 В1 - образование и наука
 В4- државни институции - амбасади и објекти за потребите на Министесрство за одбрана
 Д1 – парковско зеленило
 Е2 – комунална супраструктура
Со планот се одредени
- облик и големина на градежна парцела /м2/
- регулациона линија,
- градежна линија која го дефинира просторот во кој може да се гради,
- максимална површина за градба во која може да се развие основата на објектот /м2/
- процент на изграденост /%/,
- максимална развиена површина на објектот /м2/,
- коефициент на искористеност /К/,
- намена на објектот,
- максимална висина на објектот /до завршниот венец/ од ниво на тротоар, сообраќајница или
пристапна патека,
- паркирање-гаражирање
гаражирање на возилата во рамките на парцелите.
Член 4
Составен дел на оваа Одлука се:
- Текстуален дел ,
- Графички прилози
- Основни параметри за уредување на просторот
- Табеларен приказ на урбанистичките параметри.
Член 5
Деталниот урбанистички план се заверува со печат на Општина Карпош и потпис на
Претседателот на Советот на Општината.
Член 6
Деталниот урбанистичкиот план со сите негови делови се чува во Одделението за урбанистичко
планирање на Општина Карпош.
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Член 7
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „С
„Службен гласник на
Општина Карпош“.

Број: 09-9269/9
Датум: 28.11.2018 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Андреј Манолев
Манолев, с.р.
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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
(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006,
бр.
8/2013 и 15/2014), Градоначалникот на Општина
Карпош, донесе

ЗАКЛУЧОК
за објавување нa Решение за изменување и дополнување на годишен план за вработување за
2018 година на Јавната установа општинска детска градинка „Орце Николов“
Николов“, Карпош-Скопје

1. Се објавува Решението за изменување и дополнување на годишен план за вработување за 201
2018
година на Јавната установа општинска детска градинка „Орце Николов“, Карпош
Карпош-Скопје, донесено
на шеснаесеттата седница на Советот на Општина Карпош, одржана
одржана на 28 ноември 2018 година.
2. Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
објави во „Службен гласник на
Општина Карпош“.
Број: 11-9574/8
Датум: 29.11.2018 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
РАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ
КАРПОШ,
Стефан Богоев, с.р.
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Врз основа на член 36, став 1,, точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр.05/2002), членовите 190, 191, 192 и 193 од Деловникот
еловникот на Советот на
Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр. 03/2006) и член 116, став 3 и став 11 од
Законот за заштита на децата („Службен весник на Република Македонија“ бр.23/13
бр.23/13, 12/14, 44/14,
144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18 и 198/18),
198/18), Советот на Општина Карпош, на
шеснаесеттата седница, одржана на 28.11 2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за изменување и дополнување на годишен план за вработување за 2018 година на Јавната
установа општинска детска градинка „Орце Николов“,
Николов“ Карпош
Карпош-Скопје

1. Се дава согласност за изменување
нување и дополнување на годишен план за вработување за 2018
година на Јавната установа општинска детска градинка „Орце Николов“, Карпош
Карпош-Скопје бр.03-417
од 16.11.2018 година, донесен од директорот на Јавната
авната установа општинска детска градинка „Орце
Николов“-Општина Карпош-Скопје.
Скопје.
2. Решението да се достави до Јавната установа општинска детска градника „Орце Николов“,
Општина Карпош-Скопје
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен гласник на
Општина Карпош”.

Број 09-9269/10
28.11.2018 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ
Андреј Манолев, с.р.
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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
(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006,
бр.
8/2013 и 15/2014), Градоначалникот на Општина
Карпош, донесе

ЗАКЛУЧОК
за објавување нaРешението за изменување и дополнување на годишен план за вработување за
2019 година на Јавната установа општинска детска градинка „Орце Николов“, Карпош
Карпош-Скопје

1. Се објавува Решението за изменување и дополнување на годишен план за вработување за 201
2019
година на Јавната установа општинска детска градинка „Орце Николов“, Карпош
Карпош-Скопје, донесено
на шеснаесеттата седница на Советот на Општина Карпош, оддржана на 28 ноември 2018 година.
2. Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на
Општина Карпош“.

Број: 11-9574/9
Датум: 29.11.2018 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
РАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ
КАРПОШ,
Стефан Богоев, с.р.
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Врз основа на член 36, став 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република
Македонија“ бр.05/2002), членовите 190, 191, 192 и 193 од Деловникот
еловникот на Советот на Општина
Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр. 03/2006) и член 116,
6, став 3 и став 11 од Законот
за заштита на децата („Службен весник на Република Македонија“ бр.23/13, 12/14, 44/14, 144/14,
10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18 и 198/18), Советот на Општина Карпош, на
шеснаесеттата седница, одржана на 28.11.2018
28.1
година, донесе

РЕШЕНИЕ
за изменување и дополнување на годишен план за вработување за 2019 година на Јавната
установа општинска детска градинка „Орце Николов“, Карпош
Карпош-Скопје

1. Се дава согласност за изменување и дополнување на годишен план за вработување за 2019
година на Јавната установа општинска детска градинка „Орце Николов“, Карпош
Карпош-Скопје бр.03-418/1
од 16.11.2018 година, донесен од директорот на Јавната установа општинска детска градинка „Орце
Николов“-Општина Карпош-Скопје.
Скопје.
2. Решението да се достави до Јавната установа општинска детска градника „Орце Николов“,
Општина Карпош-Скопје
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен гласник на
Општина Карпош”.

Број 09-9269/11
28.11.2018 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Андреј Манолев, с.р.
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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
(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006,
бр.
8/2013 и 15/2014), Градоначалникот на Општина
Карпош, донесе

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Правилник за заштита од пожари и експлозии

1. Се објавува Правилникот за заштита од пожари и експлозии, донесен на шеснаесеттата седница
на Советот на Општина Карпош,
пош, одржана на 28 ноември 2018 година.
2. Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на
Општина Карпош“.

Број: 11-9574/10
Датум: 29.11.2018 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
РАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ
КАРПОШ,
Стефан Богоев, с.р.
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Врз основа на член 75, став 1 од Законот за заштита и спасување (Службен весник бр. 93/12
93/12пречистен текст), а во врска со Упатството за содржината на правилникот за заштита од пожари и
експлозии (Службен весник бр.80/2011),
бр.80/2011) Советот на Општина Карпош, на шеснаесеттата седница
седница,
одржана на 28.11.2018 година, донесе

ПРАВИЛНИК
ЗА ЗАШТИТА ОД ПОЖАРИ И ЕКСПЛОЗИИ
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со Правилникот за заштита од пожари и експлозии се уредува начинот на организирање и
остварување на противпожарната
рната заштита. Со него се врши утврдување на правата и обврските на
вработените во делот на заштитата од пожари и експлозии, а особено:
Мерките за заштита од пожари и експлозии;
Постапките во случај на избувнување на пожар и гаснење на пожарите;
Опремата,техничките и другите средства за гаснење на пожарите;
Должностите и одговорностите на органот на раководење на општината;
Одговорностите и задачите на Советот на Општина Карпош, Градоначалникот на Општина
Карпош и останатите вработени
во превземањето на мерките и орг
организацијата на
активностите за заштита од пожари и експлозии;
Делокругот и овластувањата на одговорните работници за заштита од пожар и експлозии;
Непосредните должности, задачи и постапки на сите вработени во случај на избивање на
пожар и учество во гаснење на истиот;
истиот
Начинот на запознавање на вработените со опасностите од пожари и експлозии
експлозии;
Обука на вработените од областа на противпожарната заштита;
Распоредот и времето на испитување на уредите, техничката опрема и средствата за гасење
на пожарите.
II.ОРГАНИЗАЦИОНА, ФУНКЦИОНАЛНА И ПРОСТОРНА ПОСТАВЕНОСТ НА ОПШТИНА
КАРПОШ
Член 2
Во рамките на Општина Карпош согласно Законот за локална самоуправа постојат два органи
и тоа:
- Совет на Општина Карпош
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Градоначалник на Општина Карпош
Општинската администрација ја сочинуваат:

-

Секретар на Општина Карпош

-

Сектор за правни работи;

-

Сектор за подршка на Градоначалник;

-

Сектор за финансиски прашања;

-

Сектор за јавни набавки;

-

Сектор за развој на Општината;

-

Сектор за урбанизам;

-

Сектор за уредување на градежно земјиште и комунални работи;

-

Сектор за дејности од јавен интерес;

-

Сектор за екологија и енергетска ефикасност;

-

Сектор за односи со јавноста и информации на граѓаните;

-

Сектор инспекторат;

-

Сектор за подршка и организација на општината и архивско-административни
архивск административни работи.

-

Одделение за човечки ресурси;

-

Одделение за внатрешна ревизија;

Член 3
За извршување на активностите од противпожарната заштита задолжени се сите
вработени во Општината
Член 4
Објектот на Општината заради функционалност и успешно реализирање на активностите се
состои од следниве функционални целини:
-Два
Два објекта кои се наоѓаат на улица “Радика“ бр9. во училишниот двор на О.У.Лазо
Трповски, изградени од тврда градба и се приземни објекти.
Член 5
Заштитата од пожари и експлозии опфаќа мерки и постапки на вработените кои се
утврдуваат и превземаат заради спречување на настанување, локализирање и гасење на пожарите,
како и спасување на луѓето и материјалните добра кои можат да бидат загрозени од пожари и
експлозии.
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Заштитата од пожарите и експлозиите се организира и спроведува на секое работно место,
во сите делови и во сите простории на Општината, а посебно на оние места каде што има зголемена
опасност од настанување на пожар.
За отстранување
странување на евентуални појави на пожари и други
други загрозености на ниво на
Општината формирана е просторна универзална единица за заштита и спасување во јачина на вод,
а за нејзино раководење формиран е Штаб за заштита и спасување.
III. ДОЛЖНОСТИ НА ОРГАНОТ НА РАКОВОДЕЊЕ, ВРАБОТЕНИТЕ ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
НЕПОСРЕДНО
ЕПОСРЕДНО СПРОВЕДУВАЊЕ НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАШТИТА ОД ПОЖАРИ И ДРУГИТЕ
РАБОТНИЦИ
Член 6
1.

Совет на Општина Карпош
Совет на Општина Карпош ја утврдува политиката за заштита од пожари и експлозии на
вработените и имотот на Општината и се грижи за нејзино доследно
дно спроведување.
Во врска со ова Советот на Општина Карпош ги има следните права и должности
должности:
Ги донесува општите акти, одлуките, плановите и програмите со кои се уредува заштитата
од пожари и експлозии;
Ја следи, разгледува и проценува состојбата на противпожарната заштита и врз основа на
тоа донесува заклучоци и одлуки за отстранување на опасностите од избивање на пожари и
експлозии и превземање на противпожарни мерки;
Ја разгледува состојбата, организираноста, бројноста и техничката опременост
со
противпожарната опрема, како и стручноста и оспособеноста на вработените за брзо и ефикасно
гасење на појавени пожари;
Врши и други задачи кои можат да се јават по потреба, а се однесуваат на оваа
проблематика.

2.

Член 7
Должност и одговорност во врска со заштита од пожари

Градоначалникот на Општина Карпош во областа за заштита од пожари ги има следните
права и должности:

25

29 ноември 2018 година „Службен гласник на Општина Карпош“

број 12

Организира и врши надзор над примената и спроведувањето на општите прописи од областа
на противпожарната заштита, нормативните акти и одлуки кои се донесени на Советот на
Општина Карпош;
- Градоначалникот на Општина Карпош е одговорен за правовремена изработка , донесување и
спроведување на сите акти од областа на заштитата од пожари и превзема мерки за спроведување
и унапредување на заштитата од пожари;
Покренува дисциплинска постапка против вработените кои имаат направено повреда на
работната обврска во врска со заштитата од пожари;
Во случај на пожар со материјални штети формира комисија за утврдув
утврдување на причините за
настанување на истата и утврдување на евентуалните виновници за настанување на пожарот.
Секретарот Општина Карпош и раководителите на секторите во поглед на извршувањето на
мерките за заштита од пожари, должни се :
да се грижат за остварување на мерките од противпожарната заштита во согласност со
одредбите од овој Правилник;
да организираат отстранување на воочените и пријавените недостатоци;
да ги пријават на непосредно повисокиот раководител сите недостатоци во врска со заштита
од пожари кои не се во состојба сами да ги отстранат;
от
да присуствуваат по потреба при извршување на работни операции во просториите каде што
може лесно да дојде до настанување на пожар;
- да учествуваат при гасење на евентуален пожар во објектите на Општината, при спасување на
животот на луѓето и имотот на Општината;
да поднесуваат пријава за утврдување на одговорност против вработените кои не се
придржуваат на пропишаните мерки од противпожарна заштита.
з
Член 8
3.
Должности на вработените задолжени за непосредно спроведување на мерките за
заштита од пожари и експлозии
Во заштитата од пожари и експлозии вработените задолжени за непосредно спроведување
на мерките за заштита од пожари и експлозии ги имаат следните права, должности и
одговорности:
ги
и организираат и спроведуват мерките за заштита од пожари и експлозии кои се
дефинирани со прописите и со овој Правилник;
ги отстрануваат опасностите од појава и ширење на пожар;
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ги организираат и запознаваат вработените со пожарните опасности, мерки
мерките за заштита и
постапките во случај на пожар или експлозија;
експлозија
го известуваат
ат Градоначалникот на Општина Карпош за потребата на хитно превземање на
мерки за заштита од пожар и експлозии во колку тие самите не се
е во можност успешно да ги
превземат;
раководат со акцијата за гаснење на евентуално појавен пожар се до мом
моментот кога акцијата
за гаснење не ја превземе Територијалната противпожарна единица на град Скопје
Скопје(ТППЕ);
ја оценуваат потребата од поставување на противпожарна стража кога тоа е потребно.
Член 9
4. Должност и обврска на останатите вработени
Останатите вработени во Општината непосредно ги спроведуваат мерките за заштита од
пожари и експлозии, а посебно обврзани се:
Да се запознаат со организација на заштитата од пожари
пожари и експлозии во Општината;
Да бидат запознати со упатствата за сигурна
сигурна работа од аспект на заштита од пожари и
експлозии, а посебно на оние делови од должностите кои се однесуваат на извршувањето на
работните задачи во рамките на своите работни должности;
Да го знаат телефонскиот број на противпожарната единица
на терито
територијална
противпожарна единица на град Скопје;
Да го знаат распоредот на противпожарните апарати и другата опрема за гаснење на пожар;
Да знаат како треба да постапат и како да се однесуваат во случај на опасност од пожар или
експлозија;
Да се оспособат
бат за работа на сигурен и безбеден начин од аспект на заштита од пожари и
експлозии ;
За сите воочени недостатоци или други неисправности кои би можеле да предизвикаат
пожар да ги известат нивните претпоставени,
пре
, односно лицата задолжени за противпожар
противпожарна
заштита;
Да внимаваат противпожарните
противпожарн
патишта секогаш да бидат чисти
исти и проодни;
После завршување на работните обврски во работните простории да ги о
отстранат сите
опасности кои би можеле да предизвикаат пожар или експлозија;
Да учествуваат во обуките
уките за оспособување за заштита од пожари и експлозии
експлозии;
Да ги вршат сите други останати работи во врска со заштитата од пожари и експлозии.
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-

Во случај на пожар, по неговото локализирање се воведува дежурство за да не дојде до негово
повторно избувнување.
Вработените, за
а време на своето дежурство да ја контролираат исправноста на преносните
противпожарни апарати и други уреди и опрема за гасење на пожар и за состојбата да го
известуваат надлежниот одговорен работник со внесување на забелешките
заб лешките во книгата за
дежурства;
- Добро да ги познаваат направите за гасење, распоредот на противпожарните апарати,
противпожарните хидранти како и сите приоди и влезови во објектите на Општината
Општината.
Да превземаат и други мерки и активности за заштита од пожар.

IV. МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА ОД ПОЖАРИ И ЕКСПЛОЗИИ
Член 10
Во сите простории на Општината мора да се спроведуваат сите пожарно
пожарно-превентивни
мерки одредени со законските и други прописи, како и со превентивните мерки одредени со овој
Правилник .
Член 11
Со мерките за заштита од пожари и експлозии се одстрануваат сите извори за настанување
на пожари, спречување на негово ширење и создавање на услови за спасување на вработените и
материјалните добра.
Член 12
Во сите делови и простории на Општината ќе се превземаат и спроведуваат следните
мерки за заштита од пожари и експлозии :
Патиштата и приодите кои водат кон влезот
влез на објектот, влезните и излезните врати како и
ходниците, мора да бидат слободни и функционални во секое време,како би можело во случај на
пожар и други несреќи непречено да се изведува акција за спасување и гасење;
Електричната инсталација во објектот и просториите и опремата за работа е изведена така
што нема да претставува опасност за предизвикување на пожар, а одстранувањето
ранувањето на евентуално
настанати дефекти мора да го вршат само лица со соодветна квалификација за такви активности;
Громобранската инсталација да се испитува во согласност со важечките прописи, а
испитувањето да го врши овластена институција;
Отпадни материи кои се создаваат во текот на работењето редовно да се чистат и изнесуваат
од просториите на објектот;
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Техничката опрема, апаратите, справите и сите средства за гасење на пожар мора секогаш
да бидат во исправна состојба за евентуална употреба и поставени на места според Планот за
заштита од пожари и експлозии;
Пристапните патишта до апаратите и другите справи за гасење на пожар да бидат проодни
заради овозможување на брз пристап со цел брзо и ефикасно ставање во функција за гасење н
на
пожар;
Редовно да се врши отстранување на појавените дефекти на електричната
инсталација(оштетени кабли, прекинувачи, утикачници и др.);
Употребата на грејните тела (решоа, греалици и сл,) да биде забранета, односно истите
доколку е неопходно, да се користат во посебни простории и во исправна состојба како не би
предизвикале пожар и со посебна наредба од овластено лице;
Да се врши почеста контрола на исправноста на продолжните кабли од апаратите кои се
користат за административно работење ( компјутери,
компјутери, печатари и др.), како и исправност на самите
апарати;
При секое напуштање на објектот после завршување на работното време да се изврши
проверка дали се исклучени
учени апаратите кои можат да предизвикаат пожар или експлозија;
Во корпите за фрлање на отпадоци
отпадоци да не се фрлаат средства и материи кои можат да
предизвикаат забавени реакции на палење ( потрошени плински запалки, шишиња со хемиски
средства и др);
При евентуални зафати кои би се изведувале во објектот, а за чии што активности би се
користеле средства
едства кои можат да предизвикаат пожар и други апарати да се превземат сите мерки
кои би оневозможиле појава на пожари и експлозии во објектот;
Најстрого да се почитува Законот за забрана за пушењето;
Во просторијата која што служи за приготвување на топли
топли напитоци и каде што се користи
електричен шпорет со рингли да не се чуваат лесно запалливи и експлозивни материи;
На ринглите од шпоретот да не се оставаат пластични или други садови кои можат да се
запалат;
После секое користење на електричниот шпорет задолжително да се изврши негово
исклучување на регулаторот за вклучување и исклучување, а доколку приклучокот за струја е на
дофат задолжително да се изврши исклучување на шпоретот од доводот на струја;
При евентуални реконструкции, доградби и други
други зафати на објектот да се почитуваат
одредбите од Законот за заштита и спасување кои предвидуваат изготвување на елаборат за
заштита од пожари и експлозии за активностите кои ќе се изведуваат, односно мерките за
заштита од пожари и експлозии кои треба да се превземат на новите доградби.

29

29 ноември 2018 година „Службен гласник на Општина Карпош“

број 12

Доследно да се почитуваат сите превентивни мерки кои се предвидени во Планот за
заштита од пожари и експлозии кој е составен дел на Планот за заштита и спасување.

V. ПОСТАПКА НА ВРАБОТЕНИТЕ ПРИ ПОЈАВА НА ПОЖАР ВО ПРОСТОРИИТЕ
ОПШТИНАТА

НА

Член 13
Во случај на пожар секој вработен е должен е да постапи според Упатството за постапка во
случај на пожари според кое работникот во случај на пожар треба да ги превзема следните
активности:
1.
Веднаш да пристапи кон гасење
гасењ на настанатиот пожар;
2.
Во колку тоа не може да го стори самиот,на помош ги повикува останатите вработени и
заедно со сите средства за гаснење
ње кои се на располагање го гаснат
гас ат настанатиот пожа
пожар, а воедно
доколку пожарот излезе од контрола и добие пошироки
пошироки размери се известува и противпожарната
единица на град Скопје .
3.
Повикување
овикување на противпожарната единица на градот Скопје, се врши на тој начин што при
дојавата се даваат (кажуваат) следниве податоци кои се неопходни за правилна дојава за настанат
пожар, односно,
-Назив на објекот што гори;
-Улица и број, односно локација на објектот што гори;
-Што
Што гори и од каков обем е пожарот;
-Дали
Дали постои опасност по вработените ,
-Лично
Лично име и презиме на лицето кое дојавува за пожарот.
4. Телефонскиот број на кој се повикува противпожарната единица на градот Скопје е:193
VI. НАЧИН НА ЗАПОЗНАВАЊЕ НА ВРАБОТЕНИТЕ СО ОПАСНОСТИТЕ ОД ПОЖАРИ И
ЕКСПЛОЗИИ ПОВРЗАНО
ВРЗАНО СО СООДВЕТНОТО РАБОТНО МЕСТО ПРИ
П
СТАПУВАЊЕ НА РАБОТА
И ПРИ РАСПОРЕДУВАЊЕ ОД ЕДНО НА ДРУГО РАБОТНО МЕСТО
МЕ
Член 14
Секој вработен пред да почне со работа, односно пред распоредување на работа или при
прераспоредување од едно на друго работно место мора да биде запознат со изворите на опасности
за настанување на пожар.
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Член 15
Секој вработен мора темелно да ги запознае сите можни извори за настанување на пожари и
потполно да се обучи за негово спречување и гасење,а посебно треба да знае :
-Сите опасности од пожарите или експлозиите кои
и можат да му го загрозат жив
животот и здравјето;
-Начинот
Начинот на извршување на работата;
-Противпожарните
Противпожарните постапки предвидени со општите и посебните прописи и упатства за заштита
од пожари и експлозии;
-практична
практична употреба на противпожарните апарати,уредите и средствата
средствата за гасење на пожарите;
-употребата
употребата на личните и колективните средства;
-организацијата
организацијата на заштитата од пожарите и експлозиите и нејзиното функционирање во
Општината;
-Должностите,правата
Должностите,правата и одговорностите во областа на заштитата од пожари и експлози
експлозии;
-Сите други останати активности кои можат да бидат од значење за заштитата од пожари и
експлозии .
Член 16
Запознавањето на вработените со условите за работата, опасностите од настанувањето на
пожари, мерките средствата за заштита од пожари и експлозии се изведува на курсеви, предавања
и на други начини.
VII. НАЧИН НА ОБУКА НА ВРАБОТЕНИТЕ ЗА УЧЕСТВО ВО ГАСЕЊЕ НА ПОЖАРИТЕ,
РАКУВАЊЕ СО УРЕДИТЕ, ТЕХНИЧКАТА ОПРЕМА И СРЕДСТВАТА ЗА ГАСЕЊЕ НА ПОЖАРИ
Член 17
Секој вработен е должен да посетува обука од областа на противпожарната заштита заради
оспособување за успешно справување со евентуална појава на пожар.
Член 18
Обуката на вработените од областа на заштитата од пожари и експлозии се спроведува во
следните случаи:
-При стапување на вработениот на работа, а пред распоредувањето на работите и работните
задачи кои произлегуваат од неговото работно место;
-При
При прераспоредување од едно на друго работно место и
-За време на работата.
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Член 19
Обуката мора да опфати теоретски
оретски и практични знаења и тоа :
-Знаења
Знаења за општите опасности за пожарите;
пожарит
-Знаења
Знаења за специфичните опасности од настанување на пожари поврзани за поедини работи;
-Знаења
Знаења за нормите и нормативите за заштитата од пожарите експлозиите и опасните материи
материи;
-Знаења
Знаења за содржините на Правилникот за заштита од пожари и експлозии;
-Знаења за правата, должностите и одговорностите во спроведувањето на заштитата од пожари;
-Знаења
Знаења за начинот за ракување со противпожарните апарати и друга опрема за гасење на
пожарите.
Член 20
Обуката ја изведуваат и спроведуваат овластени правни лица со овластување издадено од
Дирекцијата за заштита и спасување на Р.Македонија.

Член 21
После извршената обука овластеното правно лице на секој вработен кој ја завршил обуката
мора да му издаде соодветен документ за завршена теоретска и практична обука
обука.

VIII. РАСПОРЕДОТ И ВРЕМЕТО НА ИСПИТУВАЊЕ НА УРЕДИТЕ,
УРЕДИТЕ ТЕХНИЧКАТА ОПРЕМА И
СРЕДСТВАТА ЗА ГАСЕЊЕ НА ПОЖАРИ
Член 22
Рачните противпожарни апарати да бидат поставени на места во согласност со Планот за
заштитата од пожари, технички исправни и закачени на зид на височина од 1.5 метри од котата на
подот на ниво на рачката за активирање на апаратот, а над апаратот да има поставена ознака ППА
со пропишани димензии според Правилникот од Дирекцијата за заштита и спасување
спасување.
Член 23
Сите противпожарни апарати да се одржуваат во исправна состојба и редовно да се
сервисираат.
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Член 24
Пристапот до противпожарните апарати постојано и во секое време да биде прооден за брзо
приоѓање до истите.
Член 25
Сервисирањето на противпожарните апарати да го врши овластено правно лице со
овластување издадено од Дирекцијата за заштита и спасување на Р.М за одржување и сервисирање
на противпожарни апарати.
Член 26
Рачните противпожарни апарати се испитуваат и сервисираат во согласност со
Правилникот кој ја регулира ова проблематика и најмалку еднаш во текот на годината, а доколку
истите се изложени на атмосферски
ерски влијанија и други агресивно технолошки средини истите да се
испитуваат на шест месеци.
Противпожарните апарати кои работат на принципот под постојан(стален)притисок и со
шишенце за погонски гас подлежат на испитување на исправноста на садот во кој е сместено
средството за гасење. Испитувањето го вршат акредитирани правни лица за испит
испитување на садови
под притисок.
Член 27
Хидрантска инсталација во Општината секогаш да биде во исправна состојба и комплетна
во поглед на опременоста со вентили, црева, спојки и млазници.
Член 28
Испитувањето на исправноста на хидрантската инсталација да се врши најмалку еднаш
годишно од страна на овластено правно лице со овластување издадено од Дирекцијата за заштита
и спасување на Р.М за одржување, сервисирање и испитување на стабилни системи и инсталации
за гасење на пожар.
Член 29
Испитувањето се врши во согласност со Правилникот за испитување на вакви инсталации, а
опфаќа испитување на протокот на водата (статички и динамички притисок,, количина на вода
вода),
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како и испитување на другата опрема вклучувајќи го тука и испитувањето на притисокот на
противпожарните црева на потребен притисок.
притисок
Член 30
Испитување на системот за дојава на пожар и тоа на :
- Димно оптичкиот јавувач на пожар;
-

Рачниот јавувач на пожар и

-

Надворешните сирени за тревога

IX.
ОДГОВОРНОСТИ НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ПОГЛЕД НА ЗАШТИТАТА ОД ПОЖАРИ И
ЕКСПЛОЗИИ
Член 31
Сите вработени во Општината се должни да се придржуваат кон мерките за заштита од
пожари и експлозии кои се определени со овој Правилник, а за неизвршување одговорни се според
законските регулативи кои ги регулираат одговорностите на работниците.
Член 32
Неспроведувањето и непочитувањето на пропишаните мерки за заштита од пожар
пожари и
експлозии претставува потешка повреда на работната дисциплина.

X. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 33
Доколку некои прашања не се опфатени со одредбите на овој Правилник, непосредно ќе се
применуваат одредбите од Законот за заштита и спасување, Законот за пожарникарство и другите
нормативни акти кои ја регулираат оваа проблематика.
Член 34
Со цел остварување на целите и задачите од областа на заштитата од пожари, по потреба да
се соработува со надлежните органи од Дирекцијата за заштита и спасување подрачно одделение
“Карпош“.
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Член 35
Градоначалникот на Општина Карпош е должен да ги разгледа и утврди мерките и
средствата за отстранување на сите констатирани неправилности од страна на надлежниот
ресорен орган, а во определениот рок да ја извести инспекцијата за превземените мерки утвредени
при инспекцискиот надзор.
Член 36
Правилникот за заштита од пожари и експлозии стапува во сила од денот на неговото
донесување.

Бр. 09-9269/12
9269/12
Датум: 28.11.2018
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ
Андреј Манолев, с.р.
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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
(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006,
бр.
8/2013 и 15/2014), Градоначалникот на Општина
Карпош, донесе

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлука за определување на финансиска помош на Славица Тодоровска

1. Се објавува Одлуката за определување на финансиска помош на Славица Тодоровска
Тодоровска, донесена
на шеснаесеттата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 28 ноември 2018 година.
2. Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на
Општина Карпош“.

Број: 11-9574/11
Датум: 29.11.2018 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
РАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ
КАРПОШ,
Стефан Богоев, с.р.
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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“ бр. 05/2002), Советот на Општина Карпош
Карпош, на шеснаесеттата
седница, одржана на 28.11.2018 година, донесе

ОДЛУКА
за определување на финансиска помош на Славица Тодоровска

Член 1
Со оваа одлука се усвојува Барањето за финансиска помош за лекување во странство
странство, доставено од
Јордана Тодоровска, мајка на Славица Тодоровска, бр.54-9164/1 од 14.11.2018
.2018 година
година.
Член 2
За реализација на барањето од член 1 на оваа одлука се одобруваат средства во износ од 200.000,00
(двесте илјади) денари кои ќе се исплатат еднократно и се обезбедени во Буџетот на Општина
Карпош за 2018 година.
Член 3
Врз основа на оваа одлука, Општина Карпош и барателот на финансиската поддршка Јордана
Тодоровска имаат обврска да потпишат Договор.

Член 4
Барателот Јордана Тодоровска се обврзува средствата доделени од Општина Карпош, утврдени во
член 2 на овој Договор да ги користи наменски за лекување на нејзината ќерка во странство.

Член 5
По завршувањето на лекувањето во странство,
странство Јордана Тодоровска е должна до општината да
достави детален финансиски извештај,
извештај со спецификација
икација за вкупните трошоци, кои во прилог ќе
ги содржи следните документи: фактури со сметкопотврди
сметкопотврди и/или фискални сметки со сметко
потврди и/или завршни ситуации и други документи кои се однесуваат
однесуваат на реализирани плаќања
во врска со доделената финанаиска помош.
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Член 6
Се овластува Градоначалникот на Општина Карпош да ја спроведе оваа одлука.
Член 7
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Карпош“.

Број: 09-9269/13
Датум: 28.11.2018 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Андреј Манолев, с.р.
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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
(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006,
бр.
8/2013 и 15/2014), Градоначалникот
началникот на Општина
Карпош, донесе
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решение за давање согласност на Статутот на Приватната установа за деца –
детска градинка „СВЕТОТ НА КОЛОРЕС“ – Скопје

1. Се објавува Решение за давање согласност на Статутот на Приватната установа за деца –детска
градинка „СВЕТОТ НА КОЛОРЕС“ – Скопје, донесена на шеснаесеттата седница на Советот на
Општина Карпош, оддржана на 28 ноември 2018 година.
2. Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на
Општина Карпош“.

Број: 11-9574/12
Датум: 29.11.2018 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
РАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ
КАРПОШ,
Стефан Богоев, с.р.
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Врз основа на член 36, став 1, точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр.05/2002) и член 19, став 7 од Законот за заштита на децата („Службен
весник на Република Македонија“ бр.23/2013, 12/14, 44/14, 144/14,
144/14 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16
27/16,
163/17, 21/18 и 198/18),), Советот на Општина Карпош, на шеснаесеттата седница, одржана на
28.11.2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ
за давање согласност на Статутот на Приватната установа за деца –детска
детска градинка „СВЕТОТ
НА КОЛОРЕС“ – Скопје

1. Се дава согласност на Статутот на Приватната установа за деца - детска градинка „СВЕТОТ НА
КОЛОРЕС“ (изменување и дополнување–пречистен
дополнување
текст) бр.9/10 од 23.11.2018 година, донесен од
основачот Друштво за производство, трговија, детски забавни игри и услуг
услуги „КОЛОРЕС ГРУП
ДООЕЛ“ – Скопје, управувано од Сашо Караманолевски.
2. Решението да се достави до основачот
основачот Друштво за производство, трговија, детски забавни игри и
услуги КОЛОРЕС ГРУП ДООЕЛ Скопје и до Приватната установа за деца–детска
детска градинка „СВЕТОТ
НА КОЛОРЕС” – Скопје.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен гласник на
Општина Карпош”

Број: 09-9269/14
Датум: 28.11.2018 година
Скопје

ПРЕТСЕДА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Андреј Манолев, с.р.
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29 ноември 2018 година „Службен гласник на Општина Карпош“

број 12

СОДРЖИНА
1. Одлука за меѓусебна соработка помеѓу Општина Карпош-Република
Карпош Република Македонија, Општина
Крушево-Република
Република Македонија и Општина Нова Градишка-Република
Република Хрватска
Хрватска, со
Заклучок за објава
2. Одлука за одобрување на средства за набавка на еколошки и дидактички материјали и
играчки за децата од предучилишните установи,
установи со Заклучок за објава
3. Одлука за одобрување на средства на лица со попреченост од подрачјето на Општина
Карпош по повод 3-ти
ти декември-Денот
декември
на лицата со попреченост, со Заклучок за објава
4. Одлука за одобрување на средства за поддршка на вработување на лица со попреченост
попреченост, со
Заклучок за објава
5. Одлука за прифаќање на донација од СТСС-Смарт
СТСС Смарт Трафик Сејфти Системс (Интелигентен
Лежечки полицаец на улица Руѓер Бошковиќ) во Општина Карпош, со Заклучок за објава
6. Одлука за одобрување на финансиски средства на заслужен граѓанин, со Заклучок за објава
7. Одлука за донесување на Детален урбанистички план за Градска четврт ССИ 03, Блок 4
,Општина Карпош, со Заклучок за објава
8. Решение за изменување и дополнување на годишен план за вработување за 2018 година на
Јавната установа општинска детска градинка Орце Николов,Општина
Николов Општина Карпош Скопје, со
Заклучок за објава
9. Решение за изменување и дополнување на годишен план за вработување за 2019 година на
Јавната установа општинска детска градинка Орце Николов,Општина
Николов Општина Карпош Скопје, со
Заклучок за објава
10. Правилник за заштита од пожари и експлозии, со Заклучок за објава
11. Одлука за определување на финансиска помош на Славица Тодоровска
Тодоровска, со Заклучок за
објава и
12. Решение за давање согласност на Статутот на Приватната установа за деца –детска градинка
„СВЕТОТ НА КОЛОРЕС“ – Скопје,
Скопје со Заклучок за објава.

Издавач: Општина Карпош
Уредува: Сектор за правни работи
Адреса: ул.Радика бр.9, бараки бр.1 и бр.2
Тираж: 25 примероци
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