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  19 јуни 2019 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 Програма за изменување и дополнување на Програмата за 
Општина Карпош

1. Се објавува Програмата за изменување и дополнување на Програмата за активностите на 
Општина Карпош во областа на спортот за 2019 година
Советот на Општина Карпош, одржана на 
  
2. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 
 
 
 
Број: 11-4881/1    
Датум: 19.06.2019 година   
Скопје                                                      
      

 
 
 

 

                 

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

 
ЗАКЛУЧОК  

изменување и дополнување на Програмата за 
Карпош во областа на спортот за 2019 година

 
 
 

објавува Програмата за изменување и дополнување на Програмата за активностите на 
Општина Карпош во областа на спортот за 2019 година, донесена на дваесет и 
Советот на Општина Карпош, одржана на 18 јуни 2019 година. 

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

            ГРАДОНАЧАЛНИК
             НА ОПШТИНА КАРПОШ,

                 Стефан Богоев
                       

 
 
 
 
 
 

“     број 11 

  2 

                                                    
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 
и 15/2014), Градоначалникот на Општина 

изменување и дополнување на Програмата за активностите на 
година 

објавува Програмата за изменување и дополнување на Програмата за активностите на 
на дваесет и четвртата седница на 

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

ГРАДОНАЧАЛНИК 
НА ОПШТИНА КАРПОШ, 

Стефан Богоев, с.р.  



                        
 

  19 јуни 2019 година         
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 

Врз основа на член 22, став 1, точка 8 и член 36, став 1
самоуправа („Службен весник на Ре
на Општина Карпош во областа на спортот за 2019 година („Службен гласник на Општина Карпош“ 
бр.13/2018), Советот на Општина Карпош, на 
година, донесе 
 

за изменување и дополнување на Програмата за 

I. Во Програмата за активностите н
година („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.13/2018
активности се врши изменување и дополнување

 
II. Во точка 8 Финансиска поддршка за спортско рекреативни и здравствени проекти за 

физички и правни лица од 
се брише износот од “3.000.000,00 денари”, и на негово место се 
“2.400.000,00 денари”.  

 
По изменувањето и дополнувањето точка

 

Опис на активности: 

 

                 

        „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 
самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002) и Програмата за активностите 
на Општина Карпош во областа на спортот за 2019 година („Службен гласник на Општина Карпош“ 

Советот на Општина Карпош, на дваесет и четвртата седница, одржана на 

ПРОГРАМА 
изменување и дополнување на Програмата за активностите на Општина

на спортот за 2019 година 
 

Во Програмата за активностите на Општина Карпош во областа на 
гласник на Општина Карпош“ бр.13/2018), во точка 

се врши изменување и дополнување во точка 8 и во точка 6.

Финансиска поддршка за спортско рекреативни и здравствени проекти за 
физички и правни лица од Општина Карпош  во делот „Предвидена финансиска рамка” 
се брише износот од “3.000.000,00 денари”, и на негово место се 

По изменувањето и дополнувањето точката 8 гласи: 

8. Финансиска поддршка за спортско рекреативни 
и здравствени проекти за физички и правни лица 
од Општина Карпош   
Доделување на финансиска поддршка
наменета за спортско рекреативни и здравствени 
проекти за физички и правни лица од 
Карпош. Одобрените проекти ќе бидат 
промовирани и презентирани во Општина Карпош
Проектите на заинтересираните преку архивата се 
доставуваат до оддолението за култура и спорт, а по 
истите одлучува двајца преставници од комисијата за 
спорт од Советот и тројца од администрацијата 
Општина Карпош. Постапката по оглас ќе се спроведе 
според претходно утврдени услови и критериуми.
Огласот ќе биде отворен преку цела год
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од Законот за локалната 
публика Македонија“ бр.5/2002) и Програмата за активностите 

на Општина Карпош во областа на спортот за 2019 година („Службен гласник на Општина Карпош“ 
седница, одржана на 18 јуни 2019 

Општина Карпош во областа 

Општина Карпош во областа на спортот за 2019 
во точка II. Проектни 

во точка 8 и во точка 6. 

Финансиска поддршка за спортско рекреативни и здравствени проекти за 
Предвидена финансиска рамка” 

се брише износот од “3.000.000,00 денари”, и на негово место се запишува износот од 

8. Финансиска поддршка за спортско рекреативни 
проекти за физички и правни лица 

Доделување на финансиска поддршка ќе биде 
спортско рекреативни и здравствени 

проекти за физички и правни лица од Општина 
 реализирани, 

во Општина Карпош.  
Проектите на заинтересираните преку архивата се 

тура и спорт, а по 
комисијата за 

и тројца од администрацијата на 
Општина Карпош. Постапката по оглас ќе се спроведе 
според претходно утврдени услови и критериуми. 
Огласот ќе биде отворен преку цела година до 



                        
 

  19 јуни 2019 година         
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 

III. Во точка 6 Финансиска поддршка на спортисти 
делот „Предвидена финансиска рамка” се брише износот од “1.000.000,00 денари”, и на 
негово место се запишува износот од “1.600.000,00 денари”. 
 

По изменувањето и дополнувањето точка
 

 

Опис на активности: 

Стратешки насокии цели: 

Очекувани резултати: 

Целна група: 

Предвидена финансиска 
рамка: 

Организатор 

 

                 

        „Службен гласник на Општина Карпош“

  

поддршка на спортисти и рекреативци од Општина Карпош
Предвидена финансиска рамка” се брише износот од “1.000.000,00 денари”, и на 

негово место се запишува износот од “1.600.000,00 денари”.  

По изменувањето и дополнувањето точката 6 гласи: 

6. Финансиска поддршка на спортисти 
рекреативци од Општина Карпош    
Доделување на финансиска поддршка на спортисти и 
рекреативци од Општина Карпош  кои се занимават 
со спортско рекреативна активност, ќе биде наменета 
за припреми, учество на домашни и меѓународни 
натпревари, организирање на разни спортски 
активности, турнири, спортски манифестации и за 
остварување и реализирање на предвидените и 
зацртаните спортски програми кои не се опфатени со 
оваа програма во висина  до 30.000,00 денари.
цел, Градоначалникот на Општина Карпош формира 
Комисија за еднократна помош. Оваа еднократна 
финансиска поддршка ќе се доделува еднаш годишно 
и ќе ја определува комисија составена од пет члена 
(три члена од општинската администрација и два 

31.12.2019 година или до исцрпување на предвидените 
финансиски средства. 

 Целта на овааа активност е афирмација, п
подршка на спортско рекреативни проекти.
Промоција и подршка на спортско 
проекти, како и запознавање на граѓаните од 
различни области на забавниот спорт. 
Жителите од Општина Карпош. 

 
2.400.000,00 денaри 

Општина Карпош 
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Општина Карпош  во 
Предвидена финансиска рамка” се брише износот од “1.000.000,00 денари”, и на 

поддршка на спортисти и 

на финансиска поддршка на спортисти и 
кои се занимават 

, ќе биде наменета 
учество на домашни и меѓународни 

натпревари, организирање на разни спортски 
активности, турнири, спортски манифестации и за 
остварување и реализирање на предвидените и 
зацртаните спортски програми кои не се опфатени со 

денари. За таа 
цел, Градоначалникот на Општина Карпош формира 

Оваа еднократна 
се доделува еднаш годишно 

ја определува комисија составена од пет члена 
(три члена од општинската администрација и два 

31.12.2019 година или до исцрпување на предвидените 

афирмација, промоција и 
спортско рекреативни проекти. 

спортско рекреативни 
проекти, како и запознавање на граѓаните од 



                        
 

  19 јуни 2019 година         
 
 

  
 
 
 
 
 
 

Стратешки насоки и цели: 

Очекувани резултати: 

Целна група: 

Предвидена финансиска 
рамка: 
Организатор 

 
IV. Вкупната предвидена финансиска рамка на Програмата со износ 15.100.000,00 денари 

останува ист. 
 

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

 

                                   
                  
Број: 09-4733/4    
Датум: 18.06.2019 година            
Скопје                                                           

                                                      

 

                 

        „Службен гласник на Општина Карпош“

  

члена од советниците во советот на општината).
 Поддршка, афирмација и стимулирање за 

постигнување на подобри спортски резултати на 
активни, млади и талентирани спортисти и 
рекреативци од Општина Карпош. 
Промовирање и потпомагање на спортисти и 
спортски настани од Општина Карпош. 
Сите индивидуални спортисти и рекреативци 
занимават со спортско рекреативна активност 
регистрирани на подрачјето на Општина Карпош 
1.600.000,00 денари 

Општина Карпош 

Вкупната предвидена финансиска рамка на Програмата со износ 15.100.000,00 денари 

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

                        ПРЕТСЕДАТЕЛ
             НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,

Скопје                                                                                            Андреј Манолев
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члена од советниците во советот на општината). 
Поддршка, афирмација и стимулирање за 
постигнување на подобри спортски резултати на 
активни, млади и талентирани спортисти и 

Промовирање и потпомагање на спортисти и 
 

Сите индивидуални спортисти и рекреативци кои се 
занимават со спортско рекреативна активност кои се 
регистрирани на подрачјето на Општина Карпош  

Вкупната предвидена финансиска рамка на Програмата со износ 15.100.000,00 денари 

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

ПРЕТСЕДАТЕЛ 
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 

Андреј Манолев, с.р.  



                        
 

  19 јуни 2019 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 Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Карпош 

1. Се објавува Одлуката за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Карпош за 
2019 година, донесена на дваесет и четвртата 
18 јуни 2019 година. 
  
2. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 
 
 
 
Број: 11-4881/2    
Датум: 19.06.2019 година   
Скопје                                                      
      

 
 
 

 

                 

        „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 измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Карпош 
за 2019 година 

 
 
 

измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Карпош за 
четвртата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 

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 измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Карпош 

измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Карпош за 
седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 

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

ГРАДОНАЧАЛНИК 
НА ОПШТИНА КАРПОШ, 

Стефан Богоев, с.р. 



Bps ocuora Ha rrJreH 32 ceaa 1 toqra 2 og 3axouor 3a JroKaJrHa caMoynpaBa ( Cnyx6eu BecHrrK ua PM 6p.512002),aeo
BpcKa co .rnen 33 og 3arouor 3a Byuerr{ (Cnyx<6en secHur ua PM6p.6412005, 103/08, 156109,95110,181111,77L112,L92115
u167 176), Coeeror Ha orIIrIrI4Ha Kapuour Ha ABaecerl{qerBprara ceAHrrrla oApxaHa Ha AeH 18 jyuu 2019 roguua, [oHece

oAflvKA
3a [3MeHa Ha pacnopefloT Ha cpeAcTBaTa Ha Eyperor Ha OnuJTr4HaKapnour

3a 2019 roguxa

tlnex 1

Co oaaa oAflyKa ce Bpur4 r4sMeHa Ha pacnopeAor Ha cpeAcrBara Ha Syperor Ha Onur[Ha Kapnour

ga 2019 ro4una Ha cfleAHuor HaqrH :

[lornporpaura
florcraexa SYTET CAMOOI/H. ilOTAul/ilA AOHAUT/il KPEAt4TtA

F20 yPEAyBAT-bE HA I-PAAEXHO 3EMJI4IUTE
481 130 Pexoncrpyxqraja na crax6euu o6jerru
481220 Ha6aexa unu HoBa horpaA6a Ha AenoBHr4 o6jexrra

J00 oflPxyBAl-bE HA yPEAHA OnPEMA
424390 O4pxyaaroe Ha Apyrrt rpag6ra

JDo il3rPAflEA t4 PEKOHCTPyKqT4JA HA flOKAflHn nAThTUTA
464910 flnakarae no cyAcKr4 per.uexraja 14.400.000

LAo CnOPT 14 PEKPEAT_I4JA (KAnHTAflHH TpOrUOr{]4)
482920 lzlsrpa46a Ha Apyru o6jer<rra 4.000.000

-15.200.000

-5.400.000

2.200.000

NAO

4801 60

483120

v10
420130

423410

423910

424210

424420

424430

425420

425990

0

0

-20.000

-415.000

-50.000

210.000

-50.000

400.000

50.000

50.000

-235.000

50.000

50.000

-40.000

-1 .000.000

1.000.000

0

0

0

n

n

0

n

0

vAo coLlr4JArrHA 3AluTl4TA 14 3AUjT]4TA HA AEqA (KAn]4TArHr
480140 Kynyearue ua nx$oprriraruqKa r BHAeo onpeMa 0

480190 KynyearueHaApyraonpeMa 0

480290 Kynyearoe Ha Apyril MauilHr4 0

483120 KynyBarue Ha yvunnulex ue6en 0

oEPA3OBAH r4E (KAnUTAflHI PACXOAH)
Kynyaarse Ha onpeMa 3a rpeeFbe u xntnuatnsaqula

Kynyaarue na y.runuuex ue6en

AETCKT4 rPAAnHKr4
flaryearte ao seujara - cMecryBabe

llpexpax6exu npoAyKrr4 u nujanaqu

flpyrn uarepujanu ea cneqrjanHa HaMeHa

O4pxysarue Ha 3rpaAh

flonpaexu 14 oApxyBalbe ua co$raepcxa il xapABep,

flonpaexu ta oApxyBaFbe Ha MauhHr4

llpr,tlrapna 3ApaBcrBeHa oaurhra

flpyrn 4oroeopHr4 ycfl yru

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5p. 09-473s/5

1 8.06.2019

llperce,qaren Ha Coeeror ua
Onurruuara

Ax4pej Maxonee

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



                        
 

  19 јуни 2019 година         
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 

                                                      

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

за објавување Одлука за давање согласност за отпочнување со работа на објектот со 
проширени просторни услови на Јавната установа општинска детска градинка „МАЈСКИ 

ЦВЕТ“, во објектот „Јасмин“ на улица „Женевска“ бр.4, Општина Карпош

1. Се објавува Одлуката за давање согласност за отпочнување со работа на објектот со проширени 
просторни услови на Јавната установа општинска детска градинка „МАЈСКИ ЦВЕТ“, во објектот 
„Јасмин“ на улица „Женевска“ бр.4, Општина Карпош
Советот на Општина Карпош, одржана на 
  
2. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 
 
 
 
Број: 11-4881/3    
Датум: 19.06.2019 година   
Скопје                                                      
      

 

                 

        „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 отпочнување со работа на објектот со 
проширени просторни услови на Јавната установа општинска детска градинка „МАЈСКИ 

во објектот „Јасмин“ на улица „Женевска“ бр.4, Општина Карпош
 
 
 

за давање согласност за отпочнување со работа на објектот со проширени 
просторни услови на Јавната установа општинска детска градинка „МАЈСКИ ЦВЕТ“, во објектот 

н“ на улица „Женевска“ бр.4, Општина Карпош, донесена на дваесет и 
Советот на Општина Карпош, одржана на 18 јуни 2019 година. 

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

             ГРАДОНАЧАЛНИК
             НА ОПШТИНА КАРПОШ,

                Стефан Богоев
                       

 
 
 
 
 
 

“     број 11 

  7 

 
3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 

а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош 
и 15/2014), Градоначалникот на Општина 

за давање согласност за отпочнување со работа на објектот со 
проширени просторни услови на Јавната установа општинска детска градинка „МАЈСКИ 

во објектот „Јасмин“ на улица „Женевска“ бр.4, Општина Карпош 

за давање согласност за отпочнување со работа на објектот со проширени 
просторни услови на Јавната установа општинска детска градинка „МАЈСКИ ЦВЕТ“, во објектот 

на дваесет и четвртата седница на 

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

ГРАДОНАЧАЛНИК 
НА ОПШТИНА КАРПОШ, 

Стефан Богоев, с.р  



                        
 

  19 јуни 2019 година         
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
Врз основа на член 22, став 1 точка 7
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), 
четвртата седница, одржана на 18 јуни 201

за давање согласност за отпочнување со работа на објектот со проширени просторни услови 
на Јавната установа општинска детска градинка „МАЈСКИ ЦВЕТ“, в

улица „Женевска“ бр.4, Општина Карпош

Со оваа одлука Советот на Општина Карпош дава согласност за отпочнување на работа на објектот 
со проширени просторни услови на Јавната установа општинска детска градинка „МАЈСКИ ЦВЕТ“, 
во објектот „Јасмин“, лоциран на улица Женевска 4, во У.З.Тафталиџе 2, запишан во имотен лист 
број 56673, број на катартарска парцела 3467/3, број на зграда
други објекти Б2-8, влез1, кат ПР, број 1, намена на посебен/заедни
површина во метри квадратни 382, сопственост Општина Карпош, носител на право на службеност 
(плодоуживање, употреба и домување) Јавна установа за деца
Карпош.   
 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 
                                   
        
           
Број: 09-4733/6    
Датум: 18.06.2019 година            
Скопје                                                           

                                                      

 

                 

        „Службен гласник на Општина Карпош“

  

Врз основа на член 22, став 1 точка 7; 36, став 1, точка 8; член 62 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), Советот на Општина Карпош, на дваесет и 
четвртата седница, одржана на 18 јуни 2019 година, донесе  

ОДЛУКА 
за давање согласност за отпочнување со работа на објектот со проширени просторни услови 

на Јавната установа општинска детска градинка „МАЈСКИ ЦВЕТ“, во објектот „Јасмин“ на 
улица „Женевска“ бр.4, Општина Карпош 

 
Член 1 

Со оваа одлука Советот на Општина Карпош дава согласност за отпочнување на работа на објектот 
со проширени просторни услови на Јавната установа општинска детска градинка „МАЈСКИ ЦВЕТ“, 

објектот „Јасмин“, лоциран на улица Женевска 4, во У.З.Тафталиџе 2, запишан во имотен лист 
број 56673, број на катартарска парцела 3467/3, број на зграда-друг објект 2, намена на згради и 

8, влез1, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, внатрешна 
површина во метри квадратни 382, сопственост Општина Карпош, носител на право на службеност 
(плодоуживање, употреба и домување) Јавна установа за деца-детска градинка Мајски Цвет

Член 2 
со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 

                        ПРЕТСЕДАТЕЛ
             НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА 

Скопје                                                                                          Андреј Манолев
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член 62 од Законот за локалната самоуправа 
Советот на Општина Карпош, на дваесет и 

за давање согласност за отпочнување со работа на објектот со проширени просторни услови 
о објектот „Јасмин“ на 

Со оваа одлука Советот на Општина Карпош дава согласност за отпочнување на работа на објектот 
со проширени просторни услови на Јавната установа општинска детска градинка „МАЈСКИ ЦВЕТ“, 

објектот „Јасмин“, лоциран на улица Женевска 4, во У.З.Тафталиџе 2, запишан во имотен лист 
друг објект 2, намена на згради и 

чки дел од зграда ДП, внатрешна 
површина во метри квадратни 382, сопственост Општина Карпош, носител на право на службеност 

детска градинка Мајски Цвет-

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

ПРЕТСЕДАТЕЛ 
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 

Андреј Манолев, с.р. 



                        
 

  19 јуни 2019 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 Одлука за давање
проширени просторни услови на

ЦВЕТ“, во објектот „Јасмин“ на улица Женевска бр.4, Општина Карпош

1. Се објавува Одлуката за давање
проширени просторни услови на Јавната установа општинска детска градинка „МАЈСКИ ЦВЕТ“, во 
објектот „Јасмин“ на улица Женевска бр.4, Општина Карпош
седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 
  
2. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 
 
 
 
Број: 11-4881/4    
Датум: 19.06.2019 година   
Скопје                                                      
      

 

                 

        „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 

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

 
ЗАКЛУЧОК  

давање на користење, одржување и управување
на Јавната установа општинска детска градинка „МАЈСКИ 

ЦВЕТ“, во објектот „Јасмин“ на улица Женевска бр.4, Општина Карпош
 
 

давање на користење, одржување и управување
Јавната установа општинска детска градинка „МАЈСКИ ЦВЕТ“, во 

објектот „Јасмин“ на улица Женевска бр.4, Општина Карпош, донесена на дваесет 
седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 18 јуни 2019 година. 

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 
и 15/2014), Градоначалникот на Општина 

управување на објектот со 
Јавната установа општинска детска градинка „МАЈСКИ 

ЦВЕТ“, во објектот „Јасмин“ на улица Женевска бр.4, Општина Карпош 

управување на објектот со 
Јавната установа општинска детска градинка „МАЈСКИ ЦВЕТ“, во 

донесена на дваесет и четвртата 

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

ГРАДОНАЧАЛНИК 
НА ОПШТИНА КАРПОШ, 

Стефан Богоев, с.р.  



                        
 

  19 јуни 2019 година         
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
Врз основа на член 22, став 1 точка 7
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), 
четвртата седница, одржана на 18 јуни 201

за давање на користење, одржување
услови на Јавната установа општинска детска градинка „МАЈСКИ ЦВЕТ“, во објектот 

„Јасмин“ на улица Женевска бр.4, Општина Карпош

Со оваа одлука Советот на Општина Карпош го дава на користење, одржување и управување 
објектот со проширени просторни услови „ЈАС
градинка „МАЈСКИ ЦВЕТ“, лоциран на улица Женевска 4, во У.З.Тафталиџе 2, запишан во имотен 
лист број 56673, број на катартарска парцела 3467/3, број на зграда
и други објекти Б2-8, влез1, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, 
внатрешна површина во метри квадратни 382, сопственост Општина Карпош, носител на право на 
службеност (плодоуживање, употреба и домување) Јавна установа за деца
Цвет-Карпош.   
 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 
                                  
        
           
Број: 09-4733/7    
Датум: 18.06.2019 година            
Скопје                                                           

                                                      

 

                 

        „Службен гласник на Општина Карпош“

  

Врз основа на член 22, став 1 точка 7; 36, став 1, точка 8; член 62 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), Советот на Општина Карпош, на дваесет и 
четвртата седница, одржана на 18 јуни 2019 година, донесе  

ОДЛУКА 
одржување и управување на објектот со проширени просторни 

Јавната установа општинска детска градинка „МАЈСКИ ЦВЕТ“, во објектот 
„Јасмин“ на улица Женевска бр.4, Општина Карпош

 
Член 1 

Со оваа одлука Советот на Општина Карпош го дава на користење, одржување и управување 
објектот со проширени просторни услови „ЈАСМИН“ на Јавната установа општинска детска 
градинка „МАЈСКИ ЦВЕТ“, лоциран на улица Женевска 4, во У.З.Тафталиџе 2, запишан во имотен 
лист број 56673, број на катартарска парцела 3467/3, број на зграда-друг објект 2, намена на згради 

лез1, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, 
внатрешна површина во метри квадратни 382, сопственост Општина Карпош, носител на право на 
службеност (плодоуживање, употреба и домување) Јавна установа за деца-детска градинка Мајски 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 

                        ПРЕТСЕДАТЕЛ
             НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,

Скопје                                                                                           Андреј Манолев
                                                                          

 
 
 
 
 

“     број 11 
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член 62 од Законот за локалната самоуправа 
Советот на Општина Карпош, на дваесет и 

објектот со проширени просторни 
Јавната установа општинска детска градинка „МАЈСКИ ЦВЕТ“, во објектот 

„Јасмин“ на улица Женевска бр.4, Општина Карпош 

Со оваа одлука Советот на Општина Карпош го дава на користење, одржување и управување 
МИН“ на Јавната установа општинска детска 

градинка „МАЈСКИ ЦВЕТ“, лоциран на улица Женевска 4, во У.З.Тафталиџе 2, запишан во имотен 
друг објект 2, намена на згради 

лез1, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, 
внатрешна површина во метри квадратни 382, сопственост Општина Карпош, носител на право на 

детска градинка Мајски 

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. 



                        
 

  19 јуни 2019 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 Решение за давање согласност на Правилникот за внатрешна организација на 
Јавната установа општинска детска градинка „

1. Се објавува Решението за давање согласност на Правилникот за внатрешна организација на 
Јавната установа општинска детска градинка „
07.06.2019 година, донесено на дваесет 
одржана на 18 јуни 2019 година. 
  
2. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 
 
 
 
Број: 11-4881/5    
Датум: 19.06.2019 година   
Скопје                                                      
      

 

 

                 

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

 
ЗАКЛУЧОК  

за давање согласност на Правилникот за внатрешна организација на 
авната установа општинска детска градинка „Мајски Цвет“ Карпош-Скопје бр.0

07.06.2019 година 
 
 
 

за давање согласност на Правилникот за внатрешна организација на 
авната установа општинска детска градинка „Мајски Цвет“ Карпош-Скопје бр.0

на дваесет и четвртата седница на Советот на Општина Карпош, 

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

            ГРАДОНАЧАЛНИК
             НА ОПШТИНА КАРПОШ,

               Стефан Богоев
                       

 
 
 
 
 
 

“     број 11 

  11 

                                                    
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 
и 15/2014), Градоначалникот на Општина 

за давање согласност на Правилникот за внатрешна организација на 
Скопје бр.01-208/1 од 

за давање согласност на Правилникот за внатрешна организација на 
Скопје бр.01-208/1 од 

седница на Советот на Општина Карпош, 

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

ГРАДОНАЧАЛНИК 
НА ОПШТИНА КАРПОШ, 

Стефан Богоев, с.р. 



                        
 

  19 јуни 2019 година         
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
Врз основа на член 22, став 1, точка 7
самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ 
Советот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр. 03/2006), член 116, став 1, 
алинеја 8 и член 143, став 1, алинеја 21 од Законот за заштита на децата („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.23/2013, 
198/18 и 104/19), а врз основа на Позитивното Мислење на Правилникот
на ЈУОДГ „Мајски Цвет“ Карпош-Скопје, дадено од Министерството за труд и социјална политика 
на Република Северна Македонија, бр.04
на дваесет и четвртата седница, одржана на
 
 

за давање согласност на Правилникот за внатрешна организација на 
општинска детска градинка „Мајски Цвет

1. Се дава согласност на Правилникот за 
детска градника „Мајски Цвет“, Карпош
за  донесување на Правилникот за внатрешна организација на работните места во ЈУОДГ „Мајски 
Цвет“ од управниот одбор бр.02-206/4 од 07.06.2019 година.
 
2. Решението да се достави до jавната установа општинска детска градника „Мајски Цвет“ Карпош
Скопје. 
 
3.  Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во 
Општина Карпош”. 
 
 
 
Број: 09-4733/8    
Датум: 18.06.2019 година            
Скопје                                                           
 
 
 

 

                 

        „Службен гласник на Општина Карпош“

  

Врз основа на член 22, став 1, точка 7; член 36, став 1, точка 1 и член 62 од Законот за локална 
самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.05/2002), член 148 од
Советот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр. 03/2006), член 116, став 1, 

член 143, став 1, алинеја 21 од Законот за заштита на децата („Службен весник на 
 12/14, 44/14, 144/14, 10/15 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18, 

198/18 и 104/19), а врз основа на Позитивното Мислење на Правилникот за внатрешна организација 
Скопје, дадено од Министерството за труд и социјална политика 

на Република Северна Македонија, бр.04-4397/2 од 13.06.2019 година, Советот на Општина Карпош, 
на дваесет и четвртата седница, одржана на 18 јуни 2019 година, донесе 

РЕШЕНИЕ 
за давање согласност на Правилникот за внатрешна организација на Ј

Мајски Цвет“ Карпош-Скопје бр.01-208/1 од 
 
 

1. Се дава согласност на Правилникот за внатрешна организација на Јавната установа општинска 
детска градника „Мајски Цвет“, Карпош-Скопје бр.01-208/1 од 07.06.2019 година, донесен со Одлука 
за  донесување на Правилникот за внатрешна организација на работните места во ЈУОДГ „Мајски 

206/4 од 07.06.2019 година. 

авната установа општинска детска градника „Мајски Цвет“ Карпош

3.  Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во 

                        ПРЕТСЕДАТЕЛ
             НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,

Скопје                                                                                          Андреј Манолев
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член 36, став 1, точка 1 и член 62 од Законот за локална 
член 148 од Деловникот на 

Советот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр. 03/2006), член 116, став 1, 
член 143, став 1, алинеја 21 од Законот за заштита на децата („Службен весник на 

12/14, 44/14, 144/14, 10/15 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18, 
за внатрешна организација 

Скопје, дадено од Министерството за труд и социјална политика 
4397/2 од 13.06.2019 година, Советот на Општина Карпош, 

Јавната установа 
од 07.06.2019 година 

внатрешна организација на Јавната установа општинска 
208/1 од 07.06.2019 година, донесен со Одлука 

за  донесување на Правилникот за внатрешна организација на работните места во ЈУОДГ „Мајски 

авната установа општинска детска градника „Мајски Цвет“ Карпош-

3.  Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 

Андреј Манолев, с.р. 



                        
 

  19 јуни 2019 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 Решение за давање согласност на Правилникот за 
работните места во Јавната установа општинска детска градинка „

Карпош-Скопје бр.0

1. Се објавува Решението за давање согласност на Правилникот за 
места во Јавната установа општинска детска градинка „
бр.01-207/1 од 07.06.2019 година, донесен
Карпош, одржана на 18 јуни 2019 година.
  
2. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 
 
 
 
Број: 11-4881/6    
Датум: 19.06.2019 година   
Скопје                                                      
      

 

 

                 

        „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  

за давање согласност на Правилникот за систематизација
авната установа општинска детска градинка „Мајски Цвет

Скопје бр.01-207/1 од 07.06.2019 година 
 
 
 

за давање согласност на Правилникот за систематизација
општинска детска градинка „Мајски Цвет“ Општина 

донесено на дваесет и четвртата седница на Советот на Општина 
година. 

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 
и 15/2014), Градоначалникот на Општина 

систематизација на 
Мајски Цвет“ Општина 

систематизација на работните 
Општина Карпош-Скопје 

седница на Советот на Општина 

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

ГРАДОНАЧАЛНИК 
НА ОПШТИНА КАРПОШ, 

Стефан Богоев, с.р.  



                        
 

  19 јуни 2019 година         
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
Врз основа на член 22, став 1, точка 7
самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ 
Советот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр. 03/2006), член 116, став 1, 
алинеја 8 и член 143, став 1, алинеја 21 од Законот за заштита на децата („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.23/2013, 
198/18 и 104/19), а врз основа на Позитивното Мислење на Правилникот за систематизација на 
работните места во ЈУОДГ „Мајски Цвет“ Општина Карпош
труд и социјална политика на Република Северна Македонија, бр.04
Советот на Општина Карпош, на дваесет и четвртата седница, одржана на 18 јуни 2019 година, 
донесе 
 
 

за давање согласност на Правилникот за 
установа општинска детска градинка „

1. Се дава согласност на Правилникот за систематизација на работните места во Јавната установа 
општинска детска градника „Мајски Цвет“, Општина Карпош
година, донесен со Одлука за  донесување на Правилникот за систематизација на работните места 
во ЈУОДГ „Мајски Цвет“ од управниот одбор бр.02
 
2. Решението да се достави до jавната установа општинска детска градника „Мајски Цвет“ Карпош
Скопје. 
 
3.  Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во 
Општина Карпош”. 
 
 
 
Број: 09-4733/9    
Датум: 18.06.2019 година            
Скопје                                                           

 

                 

        „Службен гласник на Општина Карпош“

  

Врз основа на член 22, став 1, точка 7; член 36, став 1, точка 1 и член 62 од Законот за локална 
самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.05/2002), член 148 од
Советот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр. 03/2006), член 116, став 1, 
алинеја 8 и член 143, став 1, алинеја 21 од Законот за заштита на децата („Службен весник на 

 12/14, 44/14, 144/14, 10/15 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18, 
198/18 и 104/19), а врз основа на Позитивното Мислење на Правилникот за систематизација на 
работните места во ЈУОДГ „Мајски Цвет“ Општина Карпош-Скопје, дадено од Министерството за 
труд и социјална политика на Република Северна Македонија, бр.04-4397/3 од 13.06.2019 година, 
Советот на Општина Карпош, на дваесет и четвртата седница, одржана на 18 јуни 2019 година, 

РЕШЕНИЕ 
за давање согласност на Правилникот за систематизација на работните места во 

установа општинска детска градинка „Мајски Цвет“ Општина Карпош-Скопје бр.0
07.06.2019 година 

 
 

1. Се дава согласност на Правилникот за систематизација на работните места во Јавната установа 
а „Мајски Цвет“, Општина Карпош-Скопје бр.01

година, донесен со Одлука за  донесување на Правилникот за систематизација на работните места 
во ЈУОДГ „Мајски Цвет“ од управниот одбор бр.02-206/3 од 07.06.2019 година. 

авната установа општинска детска градника „Мајски Цвет“ Карпош

3.  Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во 

                        ПРЕТСЕДАТЕЛ
             НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,

Скопје                                                                                          Андреј Манолев
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член 36, став 1, точка 1 и член 62 од Законот за локална 
член 148 од Деловникот на 

Советот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр. 03/2006), член 116, став 1, 
алинеја 8 и член 143, став 1, алинеја 21 од Законот за заштита на децата („Службен весник на 

12/14, 44/14, 144/14, 10/15 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18, 
198/18 и 104/19), а врз основа на Позитивното Мислење на Правилникот за систематизација на 

Скопје, дадено од Министерството за 
4397/3 од 13.06.2019 година, 

Советот на Општина Карпош, на дваесет и четвртата седница, одржана на 18 јуни 2019 година, 

на работните места во Јавната 
Скопје бр.01-207/1 од 

1. Се дава согласност на Правилникот за систематизација на работните места во Јавната установа 
Скопје бр.01-207/1 од 07.06.2019 

година, донесен со Одлука за  донесување на Правилникот за систематизација на работните места 

авната установа општинска детска градника „Мајски Цвет“ Карпош-

3.  Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 

Андреј Манолев, с.р.                                                   



                        
 

  19 јуни 2019 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 Решение за давање согласност на Правилникот за внатрешна организација во 
Јавната установа општинска детска градинка „

1. Се објавува Решението за давање согласност на Правилникот за внатрешна организација во 
Јавната установа општинска детска градинка „
година, донесено на дваесет и четвртата 
јуни 2019 година. 
  
2. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 
 
 
 
Број: 11-4881/7    
Датум: 19.06.2019 година   
Скопје                                                      
      

 

                 

        „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 на Правилникот за внатрешна организација во 
авната установа општинска детска градинка „Орце Николов“ Карпош-Скопје бр.0

10.06.2019 година 
 
 

за давање согласност на Правилникот за внатрешна организација во 
авната установа општинска детска градинка „Орце Николов“ Карпош-Скопје бр.0

четвртата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 

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 

член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош 
и 15/2014), Градоначалникот на Општина 

за давање согласност на Правилникот за внатрешна организација во 
Скопје бр.01-167 од 

за давање согласност на Правилникот за внатрешна организација во 
Скопје бр.01-167 од 10.06.2019 

седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 18 

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

ГРАДОНАЧАЛНИК 
НА ОПШТИНА КАРПОШ, 

Стефан Богоев, с.р. 



                        
 

  19 јуни 2019 година         
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
Врз основа на член 22, став 1, точка 7
самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ 
Советот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр. 03/2006), член 116, став 1, 
алинеја 8 и член 143, став 1, алинеја 21 од Законот за заштита на децата („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.23/2013, 
198/18 и 104/19), а врз основа на Позитивното Мислење на Правилникот
во ЈУОДГ „Орце Николов“ Општина Карпош
политика на Република Северна Македонија, бр.04
Карпош, на дваесет и четвртата седница, о
 
 

за давање согласност на Правилникот за внатрешна организација во 
општинска детска градинка „Орце Николов

1. Се дава согласност на Правилникот 
детска градника „Орце Николов“, Општина Карпош
Одлука за  донесување Правилник за внатрешна организација на ЈУОДГ „Орце Николов“ Општина 
Карпош-Скопје од управниот одбор бр.02
 
2. Решението да се достави до jавната установа општинска детска градника „Орце Николов“ 
Карпош-Скопје. 
 
3.  Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во 
Општина Карпош”. 
 
 
Број: 09-4733/10    
Датум: 18.06.2019 година            
Скопје                                                           

            

 

                 

        „Службен гласник на Општина Карпош“

  

Врз основа на член 22, став 1, точка 7; член 36, став 1, точка 1 и член 62 од Законот за локална 
самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.05/2002), член 148 од
Советот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр. 03/2006), член 116, став 1, 

член 143, став 1, алинеја 21 од Законот за заштита на децата („Службен весник на 
 12/14, 44/14, 144/14, 10/15 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18, 

198/18 и 104/19), а врз основа на Позитивното Мислење на Правилникот за внатрешна организација 
Општина Карпош-Скопје, дадено од Министерството за труд и социјална 

политика на Република Северна Македонија, бр.04-4350/2 од 11.06.2019 година, Советот на Општина 
Карпош, на дваесет и четвртата седница, одржана на 18 јуни 2019 година, донесе

РЕШЕНИЕ 
за давање согласност на Правилникот за внатрешна организација во Ј

Орце Николов“ Карпош-Скопје бр.01-167 од 10.06.2019 година
 
 

1. Се дава согласност на Правилникот за внатрешна организација во Јавната установа општинска 
детска градника „Орце Николов“, Општина Карпош-Скопје бр.01-167 од 10.06.2019 година, донесен со 
Одлука за  донесување Правилник за внатрешна организација на ЈУОДГ „Орце Николов“ Општина 

од управниот одбор бр.02-164/3 од 10.06.2019 година. 

авната установа општинска детска градника „Орце Николов“ 

3.  Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во 

                        ПРЕТСЕДАТЕЛ
             НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,

Скопје                                                                                          Андреј Манолев
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член 36, став 1, точка 1 и член 62 од Законот за локална 
член 148 од Деловникот на 

Советот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр. 03/2006), член 116, став 1, 
член 143, став 1, алинеја 21 од Законот за заштита на децата („Службен весник на 

12/14, 44/14, 144/14, 10/15 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18, 
за внатрешна организација 

Скопје, дадено од Министерството за труд и социјална 
4350/2 од 11.06.2019 година, Советот на Општина 

држана на 18 јуни 2019 година, донесе 

Јавната установа 
од 10.06.2019 година 

за внатрешна организација во Јавната установа општинска 
167 од 10.06.2019 година, донесен со 

Одлука за  донесување Правилник за внатрешна организација на ЈУОДГ „Орце Николов“ Општина 

авната установа општинска детска градника „Орце Николов“ 

3.  Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 

Андреј Манолев, с.р.                                                   



                        
 

  19 јуни 2019 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 Решение за давање согласност на Правилникот за 
работните места во Јавната установа општинска детска градинка „

Карпош-Скопје бр.0

1. Се објавува Решението за давање согласност на Правилникот за 
места во Јавната установа општинска детска градинка „
бр.01-166 од 10.06.2019 година, донесен
Карпош, одржана на 18 јуни 2019 година.
  
2. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 
 
 
 
Број: 11-4881/8    
Датум: 19.06.2019 година   
Скопје                                                      
      

 

                 

        „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 на Правилникот за систематизација

авната установа општинска детска градинка „Орце Николов
Скопје бр.01-166 од 10.06.2019 година 

 
 
 

за давање согласност на Правилникот за систематизација
авната установа општинска детска градинка „Орце Николов“ Општина 

донесено на дваесет и четвртата седница на Советот на Општина 
година. 

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 
и 15/2014), Градоначалникот на Општина 

систематизација на 
Орце Николов“ Општина 

систематизација на работните 
Општина Карпош-Скопје 

седница на Советот на Општина 

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

ГРАДОНАЧАЛНИК 
НА ОПШТИНА КАРПОШ, 

Стефан Богоев, с.р.  



                        
 

  19 јуни 2019 година         
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
Врз основа на член 22, став 1, точка 7
самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ 
Советот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр. 03/2006), член 116, став 1, 
алинеја 8 и член 143, став 1, алинеја 21 од Законот за заштита на децата („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.23/2013, 
198/18 и 104/19), а врз основа на Позитивното Мислење на Правилникот
работните места во ЈУОДГ „Орце Николов“, дадено од Министерството за труд и социјална 
политика на Република Северна Македонија, бр.04
Карпош, на дваесет и четвртата седница, одржана на 
 

за давање согласност на Правилникот за 
установа општинска детска градинка „

1. Се дава согласност на Правилникот за систематизација на работните места во Јавната установа 
општинска детска градника „Орце Николов“, Општина Карпош
година, донесен со Одлука за  донесување  Правилникот за систематизација на работните места во 
ЈУОДГ „Орце Николов“ Општина Карпош
година. 
 
2. Решението да се достави до jавната установа општинска детска градника „Орце Николов“ 
Карпош-Скопје. 
 
3.  Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на 
Општина Карпош”. 
 
 
Број: 09-4733/11    
Датум: 18.06.2019 година            
Скопје                                                           

 

                 

        „Службен гласник на Општина Карпош“

  

Врз основа на член 22, став 1, точка 7; член 36, став 1, точка 1 и член 62 од Законот за локална 
самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.05/2002), член 148 од
Советот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр. 03/2006), член 116, став 1, 

член 143, став 1, алинеја 21 од Законот за заштита на децата („Службен весник на 
 12/14, 44/14, 144/14, 10/15 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18, 

198/18 и 104/19), а врз основа на Позитивното Мислење на Правилникот за систематизација на 
работните места во ЈУОДГ „Орце Николов“, дадено од Министерството за труд и социјална 
политика на Република Северна Македонија, бр.04-4350/3 од 11.06.2019 година, Советот на Општина 
Карпош, на дваесет и четвртата седница, одржана на 18 јуни 2019 година, донесе 

 
РЕШЕНИЕ 

за давање согласност на Правилникот за систематизација на работните места во 
установа општинска детска градинка „Орце Николов“ Општина Карпош-

10.06.2019 година 
 
 

Правилникот за систематизација на работните места во Јавната установа 
општинска детска градника „Орце Николов“, Општина Карпош-Скопје бр.01
година, донесен со Одлука за  донесување  Правилникот за систематизација на работните места во 

ДГ „Орце Николов“ Општина Карпош-Скопје од управниот одбор бр.02

авната установа општинска детска градника „Орце Николов“ 

3.  Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во 

                        ПРЕТСЕДАТЕЛ
             НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,

Скопје                                                                                          Андреј Манолев
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член 36, став 1, точка 1 и член 62 од Законот за локална 
член 148 од Деловникот на 

Советот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр. 03/2006), член 116, став 1, 
член 143, став 1, алинеја 21 од Законот за заштита на децата („Службен весник на 

12/14, 44/14, 144/14, 10/15 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18, 
за систематизација на 

работните места во ЈУОДГ „Орце Николов“, дадено од Министерството за труд и социјална 
4350/3 од 11.06.2019 година, Советот на Општина 

18 јуни 2019 година, донесе  

на работните места во Јавната 
-Скопје бр.01-166 од 

Правилникот за систематизација на работните места во Јавната установа 
Скопје бр.01-166 од 10.06.2019 

година, донесен со Одлука за  донесување  Правилникот за систематизација на работните места во 
Скопје од управниот одбор бр.02-164/2 од 10.06.2019 

авната установа општинска детска градника „Орце Николов“ 

објавувањето во “Службен гласник на 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 

Андреј Манолев, с.р.                                                 



                        
 

  19 јуни 2019 година         
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 

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

за објавување Решение за давање согласност на Правилникот за внатрешна организација на 
Јавната установа општинска детска градинка „

1. Се објавува Решението за давање согласност на Правилникот за внатрешна организација на 
Јавната установа општинска детска градинка „
10.06.2019 година, донесено на дваесет 
одржана на 18 јуни 2019 година. 
  
2. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 
 
 
Број: 11-4881/9    
Датум: 19.06.2019 година   
Скопје                                                      
      

 

                 

        „Службен гласник на Општина Карпош“

  

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

 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 Правилникот за внатрешна организација на 
авната установа општинска детска градинка „Пролет“ Општина Карпош-Скопје бр.0

10.06.2019 година 
 
 
 

за давање согласност на Правилникот за внатрешна организација на 
авната установа општинска детска градинка „Пролет“ Општина Карпош-Скопје бр.0

на дваесет и четвртата седница на Советот на Општина Карпош, 

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 

и 15/2014), Градоначалникот на Општина 

за давање согласност на Правилникот за внатрешна организација на 
Скопје бр.0102-306 од 

за давање согласност на Правилникот за внатрешна организација на 
Скопје бр.0102-306 од 

седница на Советот на Општина Карпош, 

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

ГРАДОНАЧАЛНИК 
НА ОПШТИНА КАРПОШ, 

Стефан Богоев, с.р. 



                        
 

  19 јуни 2019 година         
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 

Врз основа на член 22, став 1, точка 7
самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ 
Советот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр. 03/2006), член 116, став 1, 
алинеја 8 и член 143, став 1, алинеја 21 од Законот за заштита на децата („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.23/2013, 
198/18 и 104/19), а врз основа на Позитивното Мислење на Правилникот
на ЈУОДГ „Пролет“ Општина Карпош
политика на Република Северна Македонија, бр.04
Карпош, на дваесет и четвртата седница, одржана
 
 

за давање согласност на Правилникот за внатрешна организација на 
општинска детска градинка „Пролет

1. Се дава согласност на Правилникот за 
детска градника „Пролет“, Општина Карпош
Одлука за донесување Правилник за внатрешна организација на ЈУОДГ „Пролет“ Општина 
Карпош-Скопје од управниот одбор бр.0202
 
2. Решението да се достави до jавната установа општинска детска градника „Пролет“ Карпош
Скопје. 
 
3.  Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во 
Општина Карпош”. 

 
Број: 09-4733/12    
Датум: 18.06.2019 година            
Скопје                                                           
 
 
 

 

                 

        „Службен гласник на Општина Карпош“

  

 
Врз основа на член 22, став 1, точка 7; член 36, став 1, точка 1 и член 62 од Законот за локална 
самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.05/2002), член 148 од
Советот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр. 03/2006), член 116, став 1, 

член 143, став 1, алинеја 21 од Законот за заштита на децата („Службен весник на 
 12/14, 44/14, 144/14, 10/15 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18, 

198/18 и 104/19), а врз основа на Позитивното Мислење на Правилникот за внатрешна организација 
на ЈУОДГ „Пролет“ Општина Карпош-Скопје, дадено од Министерството за труд и социјална 
политика на Република Северна Македонија, бр.04-4387/2 од 12.06.2019 година, Советот на Општина 
Карпош, на дваесет и четвртата седница, одржана на 18 јуни 2019 година, донесе

РЕШЕНИЕ 
за давање согласност на Правилникот за внатрешна организација на Ј

Пролет“ Општина Карпош-Скопје бр.0102-306
 
 

1. Се дава согласност на Правилникот за внатрешна организација на Јавната установа општинска 
детска градника „Пролет“, Општина Карпош-Скопје бр.0102-306 од 10.06.2019 година, донесен со 
Одлука за донесување Правилник за внатрешна организација на ЈУОДГ „Пролет“ Општина 

одбор бр.0202-307/1 од 10.06.2019 година. 

авната установа општинска детска градника „Пролет“ Карпош

3.  Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во 

 

                        ПРЕТСЕДАТЕЛ
             НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,

Скопје                                                                                         Андреј Манолев
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член 36, став 1, точка 1 и член 62 од Законот за локална 
член 148 од Деловникот на 

Советот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр. 03/2006), член 116, став 1, 
член 143, став 1, алинеја 21 од Законот за заштита на децата („Службен весник на 

12/14, 44/14, 144/14, 10/15 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18, 
за внатрешна организација 

Скопје, дадено од Министерството за труд и социјална 
4387/2 од 12.06.2019 година, Советот на Општина 

на 18 јуни 2019 година, донесе 

Јавната установа 
306 од 10.06.2019 година 

внатрешна организација на Јавната установа општинска 
306 од 10.06.2019 година, донесен со 

Одлука за донесување Правилник за внатрешна организација на ЈУОДГ „Пролет“ Општина 

авната установа општинска детска градника „Пролет“ Карпош-

3.  Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 

Андреј Манолев, с.р.          



                        
 

  19 јуни 2019 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 Решение за давање согласност на Правилникот за 
работните места на Јавната установа општинска детска градинка „

Скопје бр.0

1. Се објавува Решението за давање согласност на Правилникот за 
места на Јавната установа општинска детска градинка „
307 од 10.06.2019 година, донесено на дваесет 
одржана на 18 јуни 2019 година. 
  
2. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 
 
 
Број: 11-4881/10    
Датум: 19.06.2019 година   
Скопје                                                      
      

 

                 

        „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 на Правилникот за систематизација

авната установа општинска детска градинка „Пролет
Скопје бр.0102-307 од 10.06.2019 година 

 
 
 

за давање согласност на Правилникот за систематизација
авната установа општинска детска градинка „Пролет“ Општина Карпош

на дваесет и четвртата седница на Советот на Општина Карпош, 

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 

ен 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош 
и 15/2014), Градоначалникот на Општина 

систематизација на 
Пролет“ Општина Карпош-

систематизација на работните 
Карпош-Скопје бр.0102-

седница на Советот на Општина Карпош, 

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

ГРАДОНАЧАЛНИК 
НА ОПШТИНА КАРПОШ, 

Стефан Богоев, с.р. 



                        
 

  19 јуни 2019 година         
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
Врз основа на член 22, став 1, точка 7
самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ 
Советот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр. 03/2006), член 116, став 1, 
алинеја 8 и член 143, став 1, алинеја 21 од Законот за заштита на децата („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.23/2013, 
198/18 и 104/19), а врз основа на Позитивното Мислење на Правилникот за систематизација на 
работните места на ЈУОДГ „Пролет“ Општина Карпош
социјална политика на Република Северна Македонија, бр.04
на Општина Карпош, на дваесет и четврта седница, одржана на 18 јуни 2019 година, донесе
 
 

за давање согласност на Правилникот за 
установа општинска детска градинка „

1. Се дава согласност на Правилникот за систематизација на работните места на Јавната установа 
општинска детска градника „Пролет“, 
донесен со Одлука за донесување Правилник за ситематизација на работните места во ЈУОДГ 
„Пролет“ Општина Карпош-Скопје, од управниот одбор бр.0202
 
2. Решението да се достави до jавната установа општинска детска градника „Пролет“ Карпош
Скопје. 
 
3.  Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во 
Општина Карпош”. 
 
 
Број: 09-4733/13    
Датум: 18.06.2019 година            
Скопје                                                           

 

                 

        „Службен гласник на Општина Карпош“

  

Врз основа на член 22, став 1, точка 7; член 36, став 1, точка 1 и член 62 од Законот за локална 
самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.05/2002), член 148 од
Советот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр. 03/2006), член 116, став 1, 
алинеја 8 и член 143, став 1, алинеја 21 од Законот за заштита на децата („Службен весник на 

 12/14, 44/14, 144/14, 10/15 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18, 
198/18 и 104/19), а врз основа на Позитивното Мислење на Правилникот за систематизација на 
работните места на ЈУОДГ „Пролет“ Општина Карпош-Скопје, дадено од Министерството за труд и
социјална политика на Република Северна Македонија, бр.04-4387/3 од 12.06.2019
на Општина Карпош, на дваесет и четврта седница, одржана на 18 јуни 2019 година, донесе

РЕШЕНИЕ 
за давање согласност на Правилникот за систематизација на работните места 

установа општинска детска градинка „Пролет“ Општина Карпош-Скопје бр.0
10.06.2019 година 

 
 

1. Се дава согласност на Правилникот за систематизација на работните места на Јавната установа 
општинска детска градника „Пролет“, Општина Карпош-Скопје бр.0102-307 од 10.06.2019 година, 
донесен со Одлука за донесување Правилник за ситематизација на работните места во ЈУОДГ 

Скопје, од управниот одбор бр.0202-308 од 10.06.2019 година.

авната установа општинска детска градника „Пролет“ Карпош

3.  Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во 

                        ПРЕТСЕДАТЕЛ
             НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,

Скопје                                                                                          Андреј Манолев
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член 36, став 1, точка 1 и член 62 од Законот за локална 
член 148 од Деловникот на 

Советот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр. 03/2006), член 116, став 1, 
алинеја 8 и член 143, став 1, алинеја 21 од Законот за заштита на децата („Службен весник на 

12/14, 44/14, 144/14, 10/15 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18, 
198/18 и 104/19), а врз основа на Позитивното Мислење на Правилникот за систематизација на 

Скопје, дадено од Министерството за труд и 
12.06.2019 година, Советот 

на Општина Карпош, на дваесет и четврта седница, одржана на 18 јуни 2019 година, донесе 

тните места на Јавната 
Скопје бр.0102-307 од 

1. Се дава согласност на Правилникот за систематизација на работните места на Јавната установа 
307 од 10.06.2019 година, 

донесен со Одлука за донесување Правилник за ситематизација на работните места во ЈУОДГ 
308 од 10.06.2019 година. 

авната установа општинска детска градника „Пролет“ Карпош-

3.  Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 

Андреј Манолев, с.р.                                                 



                        
 

  19 јуни 2019 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 Решение за давање согласност на Правилникот за внатрешна организација на 
Јавната установа општинска детска градинка „

1. Се објавува Решението за давање согласност на Правилникот за внатрешна организација на 
Јавната установа општинска детска градинка „
11.06.2019 година, донесено на дваесет 
одржана на 18 јуни 2019 година. 
  
2. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 
 
 
Број: 11-4881/11    
Датум: 19.06.2019 година   
Скопје                                                      
      

 

                 

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

 
ЗАКЛУЧОК  

за давање согласност на Правилникот за внатрешна организација на 
авната установа општинска детска градинка „Распеана Младост“ Карпош

од 11.06.2019 година 
 
 
 

за давање согласност на Правилникот за внатрешна организација на 
авната установа општинска детска градинка „Распеана Младост“ Карпош

на дваесет и четвртата седница на Советот на Општина Карпош, 

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

            ГРАДОНАЧАЛНИК
             НА ОПШТИНА КАРПОШ,

                Стефан Богоев
                       

 
 
 
 
 
 
 
 

“     број 11 
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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 
и 15/2014), Градоначалникот на Општина 

за давање согласност на Правилникот за внатрешна организација на 
“ Карпош-Скопје бр.01-68/9 

за давање согласност на Правилникот за внатрешна организација на 
“ Карпош-Скопје бр.01-68/9 од 

седница на Советот на Општина Карпош, 

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

ГРАДОНАЧАЛНИК 
НА ОПШТИНА КАРПОШ, 

Стефан Богоев, с.р. 



                        
 

  19 јуни 2019 година         
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 

Врз основа на член 22, став 1, точка 7
самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ 
Советот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр. 03/2006), член 116, став 1, 
алинеја 8 и член 143, став 1, алинеја 21 од Законот за заштита на децата („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.23/2013, 
198/18 и 104/19), а врз основа на Позитивното Мислење на Правилникот
на ЈУОДГ „Распеана Младост“ Општина Карпош
социјална политика на Република Северна Македонија, бр.04
на Општина Карпош, на дваесет и четвртата седниц
 
 

за давање согласност на Правилникот за внатрешна организација на 
општинска детска градинка „Распеана Младост

1. Се дава согласност на Правилникот за внатрешна организација на Јавната установа општинска 
детска градника „Распеана Младост“, Општина Карпош
донесен со Одлука за донесување  Правилник за внатрешна организација на ОДГ „Распеана 
Младост“ Карпош-Скопје од управниот одбор бр.02
 
2. Решението да се достави до jавната установа општинска детска градника „Распеана Младост“ 
Карпош-Скопје. 
 
3.  Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во 
Општина Карпош”. 
 
 
Број: 09-4733/14    
Датум: 18.06.2019 година            
Скопје                                                           
 
 
 

 

                 

        „Службен гласник на Општина Карпош“

  

 
Врз основа на член 22, став 1, точка 7; член 36, став 1, точка 1 и член 62 од Законот за локална 
самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.05/2002), член 148 од
Советот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр. 03/2006), член 116, став 1, 

член 143, став 1, алинеја 21 од Законот за заштита на децата („Службен весник на 
 12/14, 44/14, 144/14, 10/15 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18, 

198/18 и 104/19), а врз основа на Позитивното Мислење на Правилникот за внатрешна организација 
на ЈУОДГ „Распеана Младост“ Општина Карпош-Скопје, дадено од Министерството за труд и 
социјална политика на Република Северна Македонија, бр.04-4379/2 од 12.06.2019 година, Советот 
на Општина Карпош, на дваесет и четвртата седница, одржана на 18 јуни 2019 година, донесе

РЕШЕНИЕ 
за давање согласност на Правилникот за внатрешна организација на Ј

Распеана Младост“ Карпош-Скопје бр.01-68/9
 
 

Правилникот за внатрешна организација на Јавната установа општинска 
детска градника „Распеана Младост“, Општина Карпош-Скопје бр.01-68/9 од 11.06.2019 година, 
донесен со Одлука за донесување  Правилник за внатрешна организација на ОДГ „Распеана 

Скопје од управниот одбор бр.02-68/7 од 11.06.2019 година. 

авната установа општинска детска градника „Распеана Младост“ 

3.  Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во 

                                   ПРЕТСЕДАТЕЛ
             НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,

Скопје                                                                                         Андреј Манолев

“     број 11 
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член 36, став 1, точка 1 и член 62 од Законот за локална 
член 148 од Деловникот на 

Советот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр. 03/2006), член 116, став 1, 
член 143, став 1, алинеја 21 од Законот за заштита на децата („Службен весник на 

12/14, 44/14, 144/14, 10/15 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18, 
за внатрешна организација 

Скопје, дадено од Министерството за труд и 
4379/2 од 12.06.2019 година, Советот 

а, одржана на 18 јуни 2019 година, донесе 

Јавната установа 
8/9 од 11.06.2019 година 

Правилникот за внатрешна организација на Јавната установа општинска 
68/9 од 11.06.2019 година, 

донесен со Одлука за донесување  Правилник за внатрешна организација на ОДГ „Распеана 

авната установа општинска детска градника „Распеана Младост“ 

3.  Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 

Андреј Манолев, с.р.           



                        
 

  19 јуни 2019 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 Решение за давање согласност на Правилникот за 
работните места во Јавната установа општинска детска градинка „

Општина Карпош

1. Се објавува Решението за давање согласност на Правилникот за 
места во Јавната установа општинска детска градинка „
Скопје бр.01-68/10 од 11.06.2019 година
Општина Карпош, одржана на 18 јуни
  
2. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 
 
 
Број: 11-4881/12    
Датум: 19.06.2019 година   
Скопје                                                      
      

 

                 

        „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 на Правилникот за систематизација
авната установа општинска детска градинка „Распеана Младост

Карпош-Скопје бр.01-68/10 од 11.06.2019 година
 
 
 

за давање согласност на Правилникот за систематизација
авната установа општинска детска градинка „Распеана Младост

.06.2019 година, донесено на дваесет и четвртата седница на Советот на 
18 јуни 2019 година. 

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 
и 15/2014), Градоначалникот на Општина 

систематизација на 
Распеана Младост“ 

.06.2019 година 

систематизација на работните 
Распеана Младост“ Општина Карпош-

седница на Советот на 

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

ГРАДОНАЧАЛНИК 
НА ОПШТИНА КАРПОШ, 

Стефан Богоев, с.р.  



                        
 

  19 јуни 2019 година         
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 

Врз основа на член 22, став 1, точка 7
самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ 
Советот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр. 03/2006), член 116, став 1, 
алинеја 8 и член 143, став 1, алинеја 21 од Законот за заштита на децата („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.23/2013, 
198/18 и 104/19), а врз основа на Позитивното Мислење на Правилникот
работните места на ОДГ „Распеана Младост“, Карпош
социјална политика на Република Северна Македонија, бр.04
на Општина Карпош, на дваесет и четвртата седн
 
 

за давање согласност на Правилникот за 
установа општинска детска градинка „

1. Се дава согласност на Правилникот за систематизација на работните места во Јавната установа 
општинска детска градника „Распеана Младост“, Општина Карпош
година, донесен со Одлука за  донесување Правилник за систематизација на 
ОДГ „Распеана Младост“ Карпош-Скопје од управниот одбор бр.02
 
2. Решението да се достави до jавната установа општинска детска градника „Распеана Младост“ 
Карпош-Скопје. 
 
3.  Ова решение влегува во сила наредни
Општина Карпош”. 
 
 
Број: 09-4733/15    
Датум: 18.06.2019 година            
Скопје                                                           
                                             

 

                 

        „Службен гласник на Општина Карпош“

  

 
Врз основа на член 22, став 1, точка 7; член 36, став 1, точка 1 и член 62 од Законот за локална 
самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.05/2002), член 148 од
Советот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр. 03/2006), член 116, став 1, 

член 143, став 1, алинеја 21 од Законот за заштита на децата („Службен весник на 
 12/14, 44/14, 144/14, 10/15 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18, 

198/18 и 104/19), а врз основа на Позитивното Мислење на Правилникот за систематизација на 
работните места на ОДГ „Распеана Младост“, Карпош-Скопје дадено од Министерството за труд и 
социјална политика на Република Северна Македонија, бр.04-4379/3 од 12.06.2019 година, Советот 
на Општина Карпош, на дваесет и четвртата седница. одржана на 18 јуни 2019 година, донесе

РЕШЕНИЕ 
за давање согласност на Правилникот за систематизација на работните места во 

установа општинска детска градинка „Распеана Младост“ Општина Карпош
од 11.06.2019 година 

 
 

дава согласност на Правилникот за систематизација на работните места во Јавната установа 
општинска детска градника „Распеана Младост“, Општина Карпош-Скопје бр.01
година, донесен со Одлука за  донесување Правилник за систематизација на 

Скопје од управниот одбор бр.02-68/8 од 11.06.2019 година.

авната установа општинска детска градника „Распеана Младост“ 

3.  Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во 

                                 ПРЕТСЕДАТЕЛ
             НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,

Скопје                                                                                          Андреј Манолев
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член 36, став 1, точка 1 и член 62 од Законот за локална 
член 148 од Деловникот на 

Советот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр. 03/2006), член 116, став 1, 
член 143, став 1, алинеја 21 од Законот за заштита на децата („Службен весник на 

12/14, 44/14, 144/14, 10/15 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18, 
за систематизација на 

Скопје дадено од Министерството за труд и 
4379/3 од 12.06.2019 година, Советот 

ица. одржана на 18 јуни 2019 година, донесе 

на работните места во Јавната 
Карпош-Скопје бр.01-68/10 

дава согласност на Правилникот за систематизација на работните места во Јавната установа 
Скопје бр.01-68/10 од 11.06.2019 

година, донесен со Одлука за  донесување Правилник за систематизација на работните места во 
68/8 од 11.06.2019 година. 

авната установа општинска детска градника „Распеана Младост“ 

от ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 

Андреј Манолев, с.р.                                                  



                        
 

  19 јуни 2019 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 Решение за разрешување и именување член во У
установа општинска детска градинка

1. Се објавува Решението за разрешување и именување член во Управниот одбор на Јавната 
установа општинска детска градинка „
четвртата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 
  
2. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 
 
 
Број: 11-4881/13    
Датум: 19.06.2019 година   
Скопје                                                      
      

 

                 

        „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  

за разрешување и именување член во Управниот 
установа општинска детска градинка „Пролет“, Општина Карпош

                                                  
 
 

Решението за разрешување и именување член во Управниот одбор на Јавната 
установа општинска детска градинка „Пролет“, Општина Карпош-Скопје, донесено на

седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 18 јуни 2019 година.

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 
и 15/2014), Градоначалникот на Општина 

правниот одбор на Јавната 
, Општина Карпош-Скопје       

Решението за разрешување и именување член во Управниот одбор на Јавната 
донесено на дваесет и 

година. 

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

ГРАДОНАЧАЛНИК 
НА ОПШТИНА КАРПОШ, 

Стефан Богоев, с.р.  



                        
 

  19 јуни 2019 година         
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
Врз основа на член 36, став 1, точка 1 и член 62
весник на Република Македонија бр. 5/2002) и членот 
заштита на децата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18, 198/18 и 104/19
четвртата седница, одржана на 18 јуни 2019
 
 

за разрешување и именување член во У
градинка

1. Со ова решение се разрешува членот на управен одбор на ЈУОДГ „
Скопје предложен и именуван од основачот
            

- Кристина Јавевски  
 
 2. За член во управниот одбор на ЈУОДГ „
основачот-Советот на Општина Карпош се именува
 

- Милена Ристевска Илиоска 

3. Оваа решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се 
Општина Карпош“.         
                              
 
 
 
Број: 09-4733/16    
Датум: 18.06.2019 година            
Скопје                                                           
 
 
 
 
 

 

                 

        „Службен гласник на Општина Карпош“

  

став 1, точка 1 и член 62 од Законот за локалната самоуправа (,,Службен 
весник на Република Македонија бр. 5/2002) и членот 114, ставови 10, 13, 15, 16, 17 и 18

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/13, 12/14, 44
25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18, 198/18 и 104/19), Советот на Општина Карпош на

18 јуни 2019 година, донесе 

РЕШЕНИЕ 
за разрешување и именување член во Управниот одбор на Јавната установа општинска детска 

градинка „ Пролет “, Општина Карпош-Скопје    
                                                     
 

Со ова решение се разрешува членот на управен одбор на ЈУОДГ „Пролет
основачот-Советот на Општина Карпош, на лично барање

2. За член во управниот одбор на ЈУОДГ „Пролет“, Општина Карпош-Скопје на предлог на 
Советот на Општина Карпош се именува: 

 
 

со денот на донесувањето, а ќе се објавуви во „Службен гласник на 

                        ПРЕТСЕДАТЕЛ
             НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,

Скопје                                                                                          Андреј Манолев
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од Законот за локалната самоуправа (,,Службен 
10, 13, 15, 16, 17 и 18 од Законот за 

12/14, 44/14, 144/14, 10/15 
), Советот на Општина Карпош на дваесет и 

установа општинска детска 

Пролет“ Општина Карпош-
Советот на Општина Карпош, на лично барање: 

Скопје на предлог на 

во „Службен гласник на 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 
СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 

Андреј Манолев, с.р.         



                        
 

  19 јуни 2019 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 Одлука за давање согласност за започнување постапки за издавање под закуп 
на учлишни кујни и за избор на понудувач за реализирање на организирана исхрана (топол 
оброк и ужинка) во текот на престојот во училиштето на општинските основни училишта од 

територијата на Општина Карпош

1. Се објавува Одлуката за давање согласност за започнување постапки за издавањ
учлишни кујни и за избор на понудувач за реализирање на организирана исхрана (топол оброк и 
ужинка) во текот на престојот во училиштето на општинските основни училишта од територијата 
на Општина Карпош, донесена на 
одржана на 18 јуни 2019 година. 
  
2. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 
 
 
Број: 11-4881/14    
Датум: 19.06.2019 година   
Скопје                                                      
      

 

                 

        „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 започнување постапки за издавање под закуп 

понудувач за реализирање на организирана исхрана (топол 
оброк и ужинка) во текот на престојот во училиштето на општинските основни училишта од 

територијата на Општина Карпош 
 
 
 

за давање согласност за започнување постапки за издавањ
учлишни кујни и за избор на понудувач за реализирање на организирана исхрана (топол оброк и 
ужинка) во текот на престојот во училиштето на општинските основни училишта од територијата 

 дваесет и четвртата седница на Советот на Општина Карпош, 

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 
15/2014), Градоначалникот на Општина 

за давање согласност за започнување постапки за издавање под закуп 
понудувач за реализирање на организирана исхрана (топол 

оброк и ужинка) во текот на престојот во училиштето на општинските основни училишта од 

за давање согласност за започнување постапки за издавање под закуп на 
учлишни кујни и за избор на понудувач за реализирање на организирана исхрана (топол оброк и 
ужинка) во текот на престојот во училиштето на општинските основни училишта од територијата 

седница на Советот на Општина Карпош, 

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

ГРАДОНАЧАЛНИК 
НА ОПШТИНА КАРПОШ, 

Стефан Богоев, с.р.  



                        
 

  19 јуни 2019 година         
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
Врз основа на член 36, став 1, точка 10
самоуправа („Службен весник на Република Македонија” бр.5/02),
за основното образование („Службен весник на Република Макеоднија“ бр.103/08, 33/10, 116/10, 
156/10, 18/11, 42/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 
и 64/18) и одредбите од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и 
со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 
153/15, 190/16, 21/18 и 101/19), Советот на Општина Карпош, на 
на 18 јуни 2019 година, ја донесе следната
 
 

за давање согласност за започнување постапки за издавање под закуп на учлишни кујни и за 
избор на понудувач за реализирање на организирана исхрана (топол оброк и ужинка) во текот 
на престојот во училиштето на општинските основни училишта од територијата на Општина 

Со оваа одлука Советот на Општина Карпош дава согласност општинските основни 
територијата на Општина Карпош да започнат постапки за издавање под закуп на училишни кујни 
и постапки за избор на понудувач за реализирање на организаирана исхрана (топол оброк и 
ужинка) за учениците во текот на престојот во училиштето.

Се задолжуваат општинските основни  училиштата да ги реализираат постапките наведени во 
член 1 од оваа одлука, согласно позитивните законски прописи.
 
 

За сите фази на спроведените постапки општинските основни училишта се задолжени 
благовремено да го известуваат основачот 
 
 

 

                 

        „Службен гласник на Општина Карпош“

  

, точка 10 и член 62 , член 64 и член 67 од Законот за 
самоуправа („Службен весник на Република Македонија” бр.5/02), а во врска со член 62 од Законот 
за основното образование („Службен весник на Република Макеоднија“ бр.103/08, 33/10, 116/10, 
156/10, 18/11, 42/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 67/17 
и 64/18) и одредбите од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и 
со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 

Советот на Општина Карпош, на дваесет и четвртата
година, ја донесе следната 

О Д Л У К А 
за давање согласност за започнување постапки за издавање под закуп на учлишни кујни и за 

увач за реализирање на организирана исхрана (топол оброк и ужинка) во текот 
на престојот во училиштето на општинските основни училишта од територијата на Општина 

Карпош 
 
 
 

Член 1 
Советот на Општина Карпош дава согласност општинските основни 

територијата на Општина Карпош да започнат постапки за издавање под закуп на училишни кујни 
и постапки за избор на понудувач за реализирање на организаирана исхрана (топол оброк и 
ужинка) за учениците во текот на престојот во училиштето. 

 
Член 2 

Се задолжуваат општинските основни  училиштата да ги реализираат постапките наведени во 
член 1 од оваа одлука, согласно позитивните законски прописи. 

Член 3 
За сите фази на спроведените постапки општинските основни училишта се задолжени 

го известуваат основачот – Општина Карпош. 
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од Законот за локалната 
а во врска со член 62 од Законот 

за основното образование („Службен весник на Република Макеоднија“ бр.103/08, 33/10, 116/10, 
116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 67/17 

и 64/18) и одредбите од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и 
со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 

дваесет и четвртата седница, одржана 

за давање согласност за започнување постапки за издавање под закуп на учлишни кујни и за 
увач за реализирање на организирана исхрана (топол оброк и ужинка) во текот 

на престојот во училиштето на општинските основни училишта од територијата на Општина 

Советот на Општина Карпош дава согласност општинските основни училишта од 
територијата на Општина Карпош да започнат постапки за издавање под закуп на училишни кујни 
и постапки за избор на понудувач за реализирање на организаирана исхрана (топол оброк и 

Се задолжуваат општинските основни  училиштата да ги реализираат постапките наведени во 

За сите фази на спроведените постапки општинските основни училишта се задолжени 



                        
 

  19 јуни 2019 година         
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на 
Општина Карпош“.  
 
                              
 
 
 
Број: 09-4733/17    
Датум: 18.06.2019 година            
Скопје                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                 

        „Службен гласник на Општина Карпош“

  

 
Член 4 

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

                        ПРЕТСЕДАТЕЛ
             НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,

Скопје                                                                                             Андреј Манолев
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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.    



                        
 

  19 јуни 2019 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 Одлука за давање согласност за започнување постапка за издавање под 
на спортските сали на општинските основни училишта од територијата на Општина Карпош 

за учебната 2019/2020 година

1. Се објавува Одлуката за давање согласност за започнување постапка за издавање под закуп на 
спортските сали на општинските основни 
учебната 2019/2020 година, донесен
Карпош, одржана на 18 јуни 2019 година.
  
2. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 
 
 
Број: 11-4881/15    
Датум: 19.06.2019 година   
Скопје                                                      
      

 

                 

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

 
ЗАКЛУЧОК  

за давање согласност за започнување постапка за издавање под 
на спортските сали на општинските основни училишта од територијата на Општина Карпош 

за учебната 2019/2020 година 
 
 
 

за давање согласност за започнување постапка за издавање под закуп на 
спортските сали на општинските основни училишта од територијата на Општина Карпош за 

донесена на дваесет и четвртата седница на Советот на Општина 
година. 

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

              ГРАДОНАЧАЛНИК
             НА ОПШТИНА КАРПОШ,
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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 
и 15/2014), Градоначалникот на Општина 

за давање согласност за започнување постапка за издавање под закуп 
на спортските сали на општинските основни училишта од територијата на Општина Карпош 

за давање согласност за започнување постапка за издавање под закуп на 
училишта од територијата на Општина Карпош за 

седница на Советот на Општина 

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

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



                        
 

  19 јуни 2019 година         
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 

Врз основа на член 36, став 1, точка 10
самоуправа („Службен весник на Република Македонија” 
Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во 
општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 
21/18 и 101/19), Советот на Општина Карпош, на 
2019 година, ја донесе следната 

за давање согласност за започнување постапка за издавање под закуп на спортските сали 
на општинските основни училишта од територијата на Општина Карпо

Со оваа одлука Советот на Општина Карпош дава согласност општинските основни училишта од 
територијата на Општина Карпош да започнат постапки за издавање под закуп на спортските сали 
на општинските основни училишта од 
година. 

Се задолжуваат општинските основни  училиштата да ги реализираат постапките наведени во 
член 1 од оваа одлука, согласно позитивните законски прописи.
 

За сите фази на спроведените 
благовремено да го известуваат основачот 
 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на 
Општина Карпош“.  
                             
 
Број: 09-4733/18    
Датум: 18.06.2019 година            
Скопје                                                           
                                              

 

                 

        „Службен гласник на Општина Карпош“

  

 
, точка 10 и член 62 , член 64 и член 67 од Законот за локалната 

самоуправа („Службен весник на Република Македонија” бр.5/02), а во врска со одредбите од 
Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во 
општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 

а Карпош, на дваесет и четвртата седница, одржана на 

 
О Д Л У К А 

за давање согласност за започнување постапка за издавање под закуп на спортските сали 
на општинските основни училишта од територијата на Општина Карпо

2019/2020 година 
 

Член 1 
Советот на Општина Карпош дава согласност општинските основни училишта од 

територијата на Општина Карпош да започнат постапки за издавање под закуп на спортските сали 
на општинските основни училишта од територијата на Општина Карпош за учебната 2019/2020 

Член 2 
Се задолжуваат општинските основни  училиштата да ги реализираат постапките наведени во 
член 1 од оваа одлука, согласно позитивните законски прописи. 

Член 3 
За сите фази на спроведените постапки општинските основни училишта се задолжени 
благовремено да го известуваат основачот – Општина Карпош. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на 

                                 ПРЕТСЕДАТЕЛ
             НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,

Скопје                                                                                           Андреј Манолев
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од Законот за локалната 
а во врска со одредбите од 

Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во 
општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 

седница, одржана на 18 јуни 

за давање согласност за започнување постапка за издавање под закуп на спортските сали 
на општинските основни училишта од територијата на Општина Карпош за учебната 

Советот на Општина Карпош дава согласност општинските основни училишта од 
територијата на Општина Карпош да започнат постапки за издавање под закуп на спортските сали 

територијата на Општина Карпош за учебната 2019/2020 

Се задолжуваат општинските основни  училиштата да ги реализираат постапките наведени во 

постапки општинските основни училишта се задолжени 

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.                                                 



                        
 

  19 јуни 2019 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 Одлука за давање согласност за започнување постапка за издавање под закуп 
на училишен простор (училници, холови, продавници, магацински простор, помошни 

училници, подрумски простори и друго) на 
на Општина Карпош за учебната 2019/2020 година

1. Се објавува Одлуката за давање согласност за започнување постапка за издавање под закуп на 
училишен простор (училници, холови, продавници, магацински простор, 
подрумски простори и друго) на општинските основни училишта од територијата на Општина 
Карпош за учебната 2019/2020 година
Општина Карпош, одржана на 18 јуни
  
2. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 
 
 
Број: 11-4881/16    
Датум: 19.06.2019 година   
Скопје                                                      
      

 

                 

        „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 давање согласност за започнување постапка за издавање под закуп 
на училишен простор (училници, холови, продавници, магацински простор, помошни 

училници, подрумски простори и друго) на општинските основни училишта од територијата 
на Општина Карпош за учебната 2019/2020 година 

 
 

за давање согласност за започнување постапка за издавање под закуп на 
училишен простор (училници, холови, продавници, магацински простор, 
подрумски простори и друго) на општинските основни училишта од територијата на Општина 
Карпош за учебната 2019/2020 година, донесена на дваесет и четвртата седница на Советот на 

18 јуни 2019 година. 

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

              ГРАДОНАЧАЛНИК
             НА ОПШТИНА КАРПОШ,
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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 
и 15/2014), Градоначалникот на Општина 

за давање согласност за започнување постапка за издавање под закуп 
на училишен простор (училници, холови, продавници, магацински простор, помошни 

општинските основни училишта од територијата 
 

за давање согласност за започнување постапка за издавање под закуп на 
училишен простор (училници, холови, продавници, магацински простор, помошни училници, 
подрумски простори и друго) на општинските основни училишта од територијата на Општина 

седница на Советот на 

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

ГРАДОНАЧАЛНИК 
НА ОПШТИНА КАРПОШ, 

         Стефан Богоев, с.р.  



                        
 

  19 јуни 2019 година         
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
Врз основа на член 36, став 1, точка 10
самоуправа („Службен весник на Република Македонија” бр.5/02),
Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во 
општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 
21/18 и 101/19), Советот на Општина Карпош,
2019 година, ја донесе следната 

за давање согласност за започнување постапка за издавање под закуп на училишен 
простор (училници, холови, продавници, магацински простор, помошни училници, 

подрумски простори и друго) на општинските основни училишта од територијата на 
Општина Карп

Со оваа одлука Советот на Општина Карпош дава согласност општинските основни училишта од 
територијата на Општина Карпош да започн
простор (училници, холови, продавници, магацински простор, помошни училници, подрумски 
простори и друго) на општинските основни училишта од територијата на Општина Карпош за 
учебната 2019/2020 година. 

Се задолжуваат општинските основни  училиштата да ги реализираат постапките наведени во 
член 1 од оваа одлука, согласно позитивните законски прописи.
 

За сите фази на спроведените постапки општинските основни училишта се задолжени 
благовремено да го известуваат основачот 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на 
Општина Карпош“.  
 
 
Број: 09-4733/19    
Датум: 18.06.2019 година            
Скопје                                                           
 

 

                 

        „Службен гласник на Општина Карпош“

  

, точка 10 и член 62 , член 64 и член 67 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на Република Македонија” бр.5/02), а во врска со одредбите од 
Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во 
општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 

Советот на Општина Карпош, на дваесет и четвртата седница, одржана на 

О Д Л У К А 
за давање согласност за започнување постапка за издавање под закуп на училишен 
простор (училници, холови, продавници, магацински простор, помошни училници, 

умски простори и друго) на општинските основни училишта од територијата на 
Општина Карпош за учебната 2019/2020 година 

 
Член 1 

Советот на Општина Карпош дава согласност општинските основни училишта од 
територијата на Општина Карпош да започнат постапки за издавање под закуп на 
простор (училници, холови, продавници, магацински простор, помошни училници, подрумски 
простори и друго) на општинските основни училишта од територијата на Општина Карпош за 

Член 2 
задолжуваат општинските основни  училиштата да ги реализираат постапките наведени во 

член 1 од оваа одлука, согласно позитивните законски прописи. 

Член 3 
За сите фази на спроведените постапки општинските основни училишта се задолжени 

звестуваат основачот – Општина Карпош. 
 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на 

                        ПРЕТСЕДАТЕЛ
             НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,

Скопје                                                                                            Андреј Манолев
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од Законот за локалната 
а во врска со одредбите од 

Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во 
општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 

седница, одржана на 18 јуни 

за давање согласност за започнување постапка за издавање под закуп на училишен 
простор (училници, холови, продавници, магацински простор, помошни училници, 

умски простори и друго) на општинските основни училишта од територијата на 
 

Советот на Општина Карпош дава согласност општинските основни училишта од 
ат постапки за издавање под закуп на училишен 

простор (училници, холови, продавници, магацински простор, помошни училници, подрумски 
простори и друго) на општинските основни училишта од територијата на Општина Карпош за 

задолжуваат општинските основни  училиштата да ги реализираат постапките наведени во 

За сите фази на спроведените постапки општинските основни училишта се задолжени 

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

ПРЕТСЕДАТЕЛ 
СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 

Андреј Манолев, с.р.     



                        
 

  19 јуни 2019 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 Одлука за одобрување средства за плаќање надоместок за персонале
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
Општина Карпош, одржана на 18 јуни
  
2. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 
 
 
Број: 11-4881/17    
Датум: 19.06.2019 година   
Скопје                                                      
      

 

                 

        „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  

за одобрување средства за плаќање надоместок за персонале
доход и осигурување во случај на несреќа при работа и професионално заболување за 

невработени лица ангажирани за вршење јавни работи
 
 

за одобрување средства за плаќање надоместок за персонален данок на доход 
во случај на несреќа при работа и професионално заболување за невработени лица 

ангажирани за вршење јавни работи, донесена на дваесет и четвртата седница на Советот на 
18 јуни 2019 година. 

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

             ГРАДОНАЧАЛНИК
             НА ОПШТИНА КАРПОШ,
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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 
и 15/2014), 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 

невработени лица ангажирани за вршење јавни работи 

за одобрување средства за плаќање надоместок за персонален данок на доход 
во случај на несреќа при работа и професионално заболување за невработени лица 

седница на Советот на 

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

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



                        
 

  19 јуни 2019 година         
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 

Врз основа на член 36, став 1, точка 1
весник на Република Македонија“ бр.5/2002),  Советот на 
седница, одржана на 18 јуни 2019 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 

ангажирани за вршење јавни работи

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 
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: 09-4733/20    
Датум: 18.06.2019 година            
Скопје                                                           
 

 

                 

        „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, на дваесет и четвртата 
седница, одржана на 18 јуни 2019 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 

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

                                                                      

                        ПРЕТСЕДАТЕЛ
             НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,

Скопје                                                                                            Андреј Манолев
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и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен 
Општина Карпош, на дваесет и четвртата 

за одобрување средства за плаќање надоместок за персонален данок на доход и осигурување 
невработени лица 

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 

ионално заболување за невработени лица ангажирани за вршење јавни работи во 

Се овластува Градоначалникот на Општина Карпош да потпише Договор и Анекс-Договор со 

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.                                                  



                        
 

  19 јуни 2019 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 Одлука за одобрување финансиска поддршка за реализација на проектот 
„Пливачка ШКОЛА Општина Карпош“

1. Се објавува Одлука за одобрување финансиска поддршка за реализација на проектот „Пливачка 
ШКОЛА Општина Карпош“, донесен
Карпош, одржана на 18 јуни 2019 година.
  
2. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 
 
 
Број: 11-4881/18    
Датум: 19.06.2019 година   
Скопје                                                      
      

 

                 

        „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 

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

 
ЗАКЛУЧОК  

одобрување финансиска поддршка за реализација на проектот 
„Пливачка ШКОЛА Општина Карпош“ 

 
 

одобрување финансиска поддршка за реализација на проектот „Пливачка 
донесена на дваесет и четвртата седница на Советот на Општина 

година. 

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 
и 15/2014), Градоначалникот на Општина 

одобрување финансиска поддршка за реализација на проектот 

одобрување финансиска поддршка за реализација на проектот „Пливачка 
седница на Советот на Општина 

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

ГРАДОНАЧАЛНИК 
НА ОПШТИНА КАРПОШ, 

Стефан Богоев, с.р.  



                        
 

  19 јуни 2019 година         
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 

Врз основа на член 36, став 1, точка 1
весник на Република Македонија
рекреативни и здрацствени проекти и за физички и правни лица од Општина Карпош од 
Програмата за активностите на Општина
гласник на Општина Карпош бр.13/18) и 
финансиска поддршка за спортско рекреативни и здравствени проекти за физички и правни лица 
од Општина Карпош бр.09-573/7 од 31.01.2019 година („Службен гласник на Општина Карпош“ 
бр.2/2019), Советот на Општина Карпош, на дваесет и четвртата седница
година, донесе  

одобрување финансиска поддршка за реализација на проектот „Пливачка ШКОЛА Општина 

Со оваа одлука се усвојува Барањето бр.55
Миленковиќ, за реализација на проектот одобрување финансиска поддршка за реализација на 
проектот „Пливачка ШКОЛА Општина Карпош
поддршка за спортско рекреативни и здравствени проекти
Карпош, врз основа на точка точка 8. Финансиска поддршка за спортско рекреативни и 
здрацствени проекти и за физички и правни лица од Општина Карпош од Програмата 
активностите на Општина Карпош
Општина Карпош бр.13/18) 

За реализација на барањето од член 1 на оваа одлука се одобруваат средства во износ од 250.000,00 
денари. 

Средствата од член 2 на оваа одлука се обезбедени од Буџетот на Општина Карпош за 2019 година 
од Програмата за активностите на Општина
 

Се задолжува Градоначалникот на Општина Карпош да ја спроведе оваа одлука и да потпише 
договор со Нино Миленковиќ. 

 

                 

        „Службен гласник на Општина Карпош“

  

 
6, став 1, точка 1 и член 62 од Законот за локалната самоуправа 

акедонија“ бр.5/2002), точка 8. Финансиска поддршка за спортско 
рекреативни и здрацствени проекти и за физички и правни лица од Општина Карпош од 

Општина Карпош во областа на спортот за 201
гласник на Општина Карпош бр.13/18) и Одлуката за објавување оглас за доделување на 
финансиска поддршка за спортско рекреативни и здравствени проекти за физички и правни лица 

573/7 од 31.01.2019 година („Службен гласник на Општина Карпош“ 
Карпош, на дваесет и четвртата седница, одржана на

 
О Д Л У К А 

одобрување финансиска поддршка за реализација на проектот „Пливачка ШКОЛА Општина 
Карпош“ 

 
 

Член 1 
Со оваа одлука се усвојува Барањето бр.55-1444/1 од 14.02.2019 година, доставено од

, за реализација на проектот одобрување финансиска поддршка за реализација на 
Пливачка ШКОЛА Општина Карпош“ со која се одобруваат финансиски средства како 

поддршка за спортско рекреативни и здравствени проекти за физички и правни лица од Општина 
точка 8. Финансиска поддршка за спортско рекреативни и 

здрацствени проекти и за физички и правни лица од Општина Карпош од Програмата 
Карпош во областа на спортот за 2019 година („Службен гласник на 

Член 2 
За реализација на барањето од член 1 на оваа одлука се одобруваат средства во износ од 250.000,00 

Член 3 
Средствата од член 2 на оваа одлука се обезбедени од Буџетот на Општина Карпош за 2019 година 

Општина Карпош во областа на спортот за 

Член 4 
Се задолжува Градоначалникот на Општина Карпош да ја спроведе оваа одлука и да потпише 
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од Законот за локалната самоуправа („Службен 
), точка 8. Финансиска поддршка за спортско 

рекреативни и здрацствени проекти и за физички и правни лица од Општина Карпош од 
2019 година („Службен 

Одлуката за објавување оглас за доделување на 
финансиска поддршка за спортско рекреативни и здравствени проекти за физички и правни лица 

573/7 од 31.01.2019 година („Службен гласник на Општина Карпош“ 
, одржана на 18 јуни 2019 

одобрување финансиска поддршка за реализација на проектот „Пливачка ШКОЛА Општина 

година, доставено од Нино 
, за реализација на проектот одобрување финансиска поддршка за реализација на 

со која се одобруваат финансиски средства како 
за физички и правни лица од Општина 

точка 8. Финансиска поддршка за спортско рекреативни и 
здрацствени проекти и за физички и правни лица од Општина Карпош од Програмата за 

(„Службен гласник на 

За реализација на барањето од член 1 на оваа одлука се одобруваат средства во износ од 250.000,00 

Средствата од член 2 на оваа одлука се обезбедени од Буџетот на Општина Карпош за 2019 година 
 2019 година. 

Се задолжува Градоначалникот на Општина Карпош да ја спроведе оваа одлука и да потпише 



                        
 

  19 јуни 2019 година         
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

Се задолжува барателот Нино Миленковиќ
култура и спорт да достави детален финансиски извештај 
ќе ги содржат следните документи
потврди, согласно приложениот 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: 09-4733/21    
Датум: 18.06.2019 година            
Скопје                                                           

 

                 

        „Службен гласник на Општина Карпош“

  

Член 5 
Нино Миленковиќ до Советот на Општина Карпош и до  Одделението за 

култура и спорт да достави детален финансиски извештај за потрошените средства, кои во прилог 
ќе ги содржат следните документи: фактури со сметко-потврди или фискални сметки со сметко 

ложениот 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,

Скопје                                                                                          Андреј Манолев
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до Советот на Општина Карпош и до  Одделението за 
за потрошените средства, кои во прилог 

потврди или фискални сметки со сметко 
ложениот 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 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 

Андреј Манолев, с.р.                                                  



                        
 

  19 јуни 2019 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 Одлука за одобрување финансиска поддршка за реализација на проектот „Со 
игри без граници до разрешување на конфликтите“

1. Се објавува Одлука за одобрување финансиска поддршка за реализација на проектот „Со игри 
без граници до разрешување на конфликтите“
Советот на Општина Карпош, одржана на 
  
2. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 
 
 
Број: 11-4881/19    
Датум: 19.06.2019 година   
Скопје                                                      
      

 

                 

        „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  

одобрување финансиска поддршка за реализација на проектот „Со 
игри без граници до разрешување на конфликтите“ 

 
 
 

одобрување финансиска поддршка за реализација на проектот „Со игри 
без граници до разрешување на конфликтите“, донесена на дваесет и четвртата 
Советот на Општина Карпош, одржана на 18 јуни 2019 година. 

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 
радоначалникот на Општина 

одобрување финансиска поддршка за реализација на проектот „Со 
 

одобрување финансиска поддршка за реализација на проектот „Со игри 
четвртата седница на 

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

ГРАДОНАЧАЛНИК 
НА ОПШТИНА КАРПОШ, 

Стефан Богоев, с.р.  



                        
 

  19 јуни 2019 година         
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 

Врз основа на член 36, став 1, точка 1
весник на Република Македонија
рекреативни и здрацствени проекти и за физички и правни лица од Општина Карпош од 
Програмата за активностите на Општина
гласник на Општина Карпош бр.13/18) и Одлуката за објавување оглас за доделување на 
финансиска поддршка за спортско рекреативни и здравствени проекти за физички и правни лица 
од Општина Карпош бр.09-573/7 од 31.01.2019 година („Службен гласник н
бр.2/2019), Советот на Општина Карпош, на дваесет и четвртата седница
година, донесе  

одобрување финансиска поддршка за реализација на проектот „Со игри без граници до 
разрешување на конфликтите“

Со оваа одлука се усвојува Барањето бр.55
Георгиевска, за реализација на проектот „Со игри без граници до разрешување на конфликтите“ со 
која се одобруваат финансиски средства како поддршка за спортс
проекти за физички и правни лица од Општина Карпош, врз основа на
поддршка за спортско рекреативни и здра
Карпош од Програмата за активностите
(„Службен гласник на Општина Карпош бр.13/18).
 

За реализација на барањето од член 1 на оваа одлука се одобруваат средства во износ од 
денари. 

Средствата од член 2 на оваа одлука се обезбедени од Буџетот на Општина Карпош за 2019 година 
од Програмата за активностите на Општина
 

Се задолжува Градоначалникот на Општина Карпош да ја спроведе оваа одлука и да потпише 
договор со Татјана Георгиевска. 
 

 

                 

        „Службен гласник на Општина Карпош“

  

 
6, став 1, точка 1 и член 62 од Законот за локалната самоуправа 

акедонија“ бр.5/2002), точка 8. Финансиска поддршка за спортско 
рекреативни и здрацствени проекти и за физички и правни лица од Општина Карпош од 

Општина Карпош во областа на спортот за 201
гласник на Општина Карпош бр.13/18) и Одлуката за објавување оглас за доделување на 
финансиска поддршка за спортско рекреативни и здравствени проекти за физички и правни лица 

573/7 од 31.01.2019 година („Службен гласник н
Општина Карпош, на дваесет и четвртата седница, одржана на

 
О Д Л У К А 

одобрување финансиска поддршка за реализација на проектот „Со игри без граници до 
разрешување на конфликтите“ 

 
Член 1 

Со оваа одлука се усвојува Барањето бр.55-1164/1 од 07.02.2019 година, доставено од
Георгиевска, за реализација на проектот „Со игри без граници до разрешување на конфликтите“ со 
која се одобруваат финансиски средства како поддршка за спортско рекреативни и здравствени 
проекти за физички и правни лица од Општина Карпош, врз основа на 
поддршка за спортско рекреативни и здравствени проекти за физички и правни лица од Општина 

активностите на Општина Карпош во областа на спортот 
(„Службен гласник на Општина Карпош бр.13/18). 

Член 2 
За реализација на барањето од член 1 на оваа одлука се одобруваат средства во износ од 

Член 3 
Средствата од член 2 на оваа одлука се обезбедени од Буџетот на Општина Карпош за 2019 година 

Општина Карпош во областа на спортот за 

Член 4 
Се задолжува Градоначалникот на Општина Карпош да ја спроведе оваа одлука и да потпише 
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од Законот за локалната самоуправа („Службен 
), точка 8. Финансиска поддршка за спортско 

рекреативни и здрацствени проекти и за физички и правни лица од Општина Карпош од 
2019 година („Службен 

гласник на Општина Карпош бр.13/18) и Одлуката за објавување оглас за доделување на 
финансиска поддршка за спортско рекреативни и здравствени проекти за физички и правни лица 

573/7 од 31.01.2019 година („Службен гласник на Општина Карпош“ 
, одржана на 18 јуни 2019 

одобрување финансиска поддршка за реализација на проектот „Со игри без граници до 

1164/1 од 07.02.2019 година, доставено од Татјана 
Георгиевска, за реализација на проектот „Со игри без граници до разрешување на конфликтите“ со 

ко рекреативни и здравствени 
 точка 8. Финансиска 

ствени проекти за физички и правни лица од Општина 
спортот за 2019 година 

За реализација на барањето од член 1 на оваа одлука се одобруваат средства во износ од 210.000,00 

Средствата од член 2 на оваа одлука се обезбедени од Буџетот на Општина Карпош за 2019 година 
 2019 година. 

Се задолжува Градоначалникот на Општина Карпош да ја спроведе оваа одлука и да потпише 



                        
 

  19 јуни 2019 година         
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 

Се задолжува барателот  Татјана Георгиевска 
култура и спорт да достави детален финансиски извештај 
ќе ги содржат следните документи
потврди, согласно приложениот 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: 09-4733/22    
Датум: 18.06.2019 година            
Скопје                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                 

        „Службен гласник на Општина Карпош“

  

Член 5 
Татјана Георгиевска до Советот на Општина Карпош и до  Одделението за 

култура и спорт да достави детален финансиски извештај за потрошените средства, кои во прилог 
ќе ги содржат следните документи: фактури со сметко-потврди или фискални сметки со сметко 

ожениот 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,

Скопје                                                                                          Андреј Манолев
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до Советот на Општина Карпош и до  Одделението за 
за потрошените средства, кои во прилог 

потврди или фискални сметки со сметко 
ожениот 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 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 

Андреј Манолев, с.р.      



                        
 

  19 јуни 2019 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 Одлука за одобрување финансиска поддршка за реализација на проектот 

1. Се објавува Одлука за одобрување финансиска поддршка за реализација на проектот „Забавни 
спортски игри“, донесена на дваесет 
на 18 јуни 2019 година. 
  
2. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 
 
 
Број: 11-4881/20    
Датум: 19.06.2019 година   
Скопје                                                      
      

 

                 

        „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  

одобрување финансиска поддршка за реализација на проектот 
„Забавни спортски игри“ 

 
 
 

одобрување финансиска поддршка за реализација на проектот „Забавни 
дваесет и четвртата седница на Советот на Општина Карпош, одржана 

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 
о член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош 

и 15/2014), Градоначалникот на Општина 

одобрување финансиска поддршка за реализација на проектот 

одобрување финансиска поддршка за реализација на проектот „Забавни 
седница на Советот на Општина Карпош, одржана 

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

ГРАДОНАЧАЛНИК 
НА ОПШТИНА КАРПОШ, 

Стефан Богоев, с.р.  



                        
 

  19 јуни 2019 година         
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
Врз основа на член 36, став 1, точка 1
весник на Република Македонија
рекреативни и здрацствени проекти и за физички и правни лица од Општина Карпош од 
Програмата за активностите на Општина
гласник на Општина Карпош бр.13/18) и Одлуката за објавување оглас за доделување на 
финансиска поддршка за спортско рекреативни и здравствени проекти за физички и правни лица 
од Општина Карпош бр.09-573/7 од 31.01.2019 година („Службен гласник 
бр.2/2019), Советот на Општина Карпош, на дваесет и четвртата седница
година, донесе  

одобрување финансиска поддршка за реализација на проектот „Забавни спортски игри“

Со оваа одлука се усвојува Барањето бр.55
граѓани за спортски, едукативни и хуманитарни активности ЗАБАВА И СПОРТ Скопје
реализација на проектот„Забавни спортски игри“
поддршка за спортско рекреативни и здравствени проекти за физички и правни лица од Општина 
Карпош, врз основа на точка 8. Финансиска поддршка за спортско рекреативни и здравствени 
проекти за физички и правни лица од Општина Карпош од Програмата 
Општина Карпош во областа на спортот 
бр.13/18) 

За реализација на барањето од член 1 на оваа одлука се одобруваат средства во износ од 
денари. 

Средствата од член 2 на оваа одлука се обезбедени од Буџетот на Општина Карпош за 2019 година 
од Програмата за активностите на Општина
 

Се задолжува Градоначалникот на Општина Карпош да ја спроведе оваа одлука и да потпише 
договор со Здружение на граѓани за спортски, едукативни и хуманитарни активности ЗАБАВА И 
СПОРТ Скопје. 
 
 

 

                 

        „Службен гласник на Општина Карпош“

  

6, став 1, точка 1 и член 62 од Законот за локалната самоуправа 
акедонија“ бр.5/2002), точка 8. Финансиска поддршка за спортско 

рекреативни и здрацствени проекти и за физички и правни лица од Општина Карпош од 
Општина Карпош во областа на спортот за 201

гласник на Општина Карпош бр.13/18) и Одлуката за објавување оглас за доделување на 
финансиска поддршка за спортско рекреативни и здравствени проекти за физички и правни лица 

573/7 од 31.01.2019 година („Службен гласник на Општина Карпош“ 
Општина Карпош, на дваесет и четвртата седница, одржана на

 
О Д Л У К А 

одобрување финансиска поддршка за реализација на проектот „Забавни спортски игри“
 

Член 1 
усвојува Барањето бр.55-1359/1 од 12.02.2019 година, доставено од

граѓани за спортски, едукативни и хуманитарни активности ЗАБАВА И СПОРТ Скопје
„Забавни спортски игри“ со која се одобруваат финансиски средства како 

поддршка за спортско рекреативни и здравствени проекти за физички и правни лица од Општина 
точка 8. Финансиска поддршка за спортско рекреативни и здравствени 

проекти за физички и правни лица од Општина Карпош од Програмата 
спортот за 2019 година („Службен гласник на Општина Карпош 

Член 2 
За реализација на барањето од член 1 на оваа одлука се одобруваат средства во износ од 

Член 3 
Средствата од член 2 на оваа одлука се обезбедени од Буџетот на Општина Карпош за 2019 година 

Општина Карпош во областа на спортот за 

Член 4 
Се задолжува Градоначалникот на Општина Карпош да ја спроведе оваа одлука и да потпише 

Здружение на граѓани за спортски, едукативни и хуманитарни активности ЗАБАВА И 
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од Законот за локалната самоуправа („Службен 
), точка 8. Финансиска поддршка за спортско 

рекреативни и здрацствени проекти и за физички и правни лица од Општина Карпош од 
2019 година („Службен 

гласник на Општина Карпош бр.13/18) и Одлуката за објавување оглас за доделување на 
финансиска поддршка за спортско рекреативни и здравствени проекти за физички и правни лица 

на Општина Карпош“ 
, одржана на 18 јуни 2019 

одобрување финансиска поддршка за реализација на проектот „Забавни спортски игри“ 

1359/1 од 12.02.2019 година, доставено од Здружение на 
граѓани за спортски, едукативни и хуманитарни активности ЗАБАВА И СПОРТ Скопје, за 

со која се одобруваат финансиски средства како 
поддршка за спортско рекреативни и здравствени проекти за физички и правни лица од Општина 

точка 8. Финансиска поддршка за спортско рекреативни и здравствени 
проекти за физички и правни лица од Општина Карпош од Програмата за активностите на 

(„Службен гласник на Општина Карпош 

За реализација на барањето од член 1 на оваа одлука се одобруваат средства во износ од 210.000,00 

Средствата од член 2 на оваа одлука се обезбедени од Буџетот на Општина Карпош за 2019 година 
 2019 година. 

Се задолжува Градоначалникот на Општина Карпош да ја спроведе оваа одлука и да потпише 
Здружение на граѓани за спортски, едукативни и хуманитарни активности ЗАБАВА И 



                        
 

  19 јуни 2019 година         
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 

Се задолжува барателот  Здружение на граѓани за 
активности ЗАБАВА И СПОРТ Скопје
и спорт да достави детален финансиски извештај 
содржат следните документи: фактури со
потврди, согласно приложениот 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: 09-4733/23    
Датум: 18.06.2019 година            
Скопје                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                 

        „Службен гласник на Општина Карпош“

  

Член 5 
Здружение на граѓани за спортски, едукативни и хуманитарни 

активности ЗАБАВА И СПОРТ Скопје до Советот на Општина Карпош и до  Одделението за култура 
и спорт да достави детален финансиски извештај за потрошените средства, кои во прилог ќе ги 

фактури со сметко-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,

Скопје                                                                                          Андреј Манолев
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спортски, едукативни и хуманитарни 
до Советот на Општина Карпош и до  Одделението за култура 

за потрошените средства, кои во прилог ќе ги 
потврди или фискални сметки со сметко 

потврди, согласно приложениот 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 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 

Андреј Манолев, с.р.          



                        
 

  19 јуни 2019 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 Заклучок за констатација дека Одлука 
реализација на проектот „Со фи

1. Се објавува Заклучокот за констатација дека Одлука 
реализација на проектот „Со физичко здравје до 
четвртата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 
  
2. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 
 
 
Број: 11-4881/21    
Датум: 19.06.2019 година   
Скопје                                                      
      

 

                 

        „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 констатација дека Одлука за одобрување финансиска поддршка за 
реализација на проектот „Со физичко здравје до подобро учење“ не е усвоена

 
 
 

за констатација дека Одлука за одобрување финансиска поддршка за 
реализација на проектот „Со физичко здравје до подобро учење“ не е усвоена, 

седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 18 јуни 2019 година.

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 
и 15/2014), Градоначалникот на Општина 

одобрување финансиска поддршка за 
зичко здравје до подобро учење“ не е усвоена 

за одобрување финансиска поддршка за 
, донесен на дваесет и 

година. 

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

ГРАДОНАЧАЛНИК 
НА ОПШТИНА КАРПОШ, 

Стефан Богоев, с.р.  



                        
 

  19 јуни 2019 година         
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 

Врз основа на член 36, став 1, точка 1
весник на Република Македонија
рекреативни и здрацствени проекти и за физички и правни лица од Општина Карпош од 
Програмата за активностите на Општина
гласник на Општина Карпош бр.13/18) и Одлуката за објавување оглас за доделување на 
финансиска поддршка за спортско рекреативни и здравствени проекти за физички и правни лица 
од Општина Карпош бр.09-573/7 од 31.01.2019 година („Службен гласник на Општина Карпош“ 
бр.2/2019), Советот на Општина Карпош, на дваесет и четвртата седница
година, донесе  
 

за констатација дека Одлука 
проектот „Со физичко здравје до подобро учење“ не е усвоена

1. На дваесет и четвртата седница на Советот на Општина Карпош беше разгледано
1163/1 од 07.02.2019 година, доставено од
одобрување финансиска поддршка за реализација на проектот „Со физичко здравје до подобро 
учење“ со кое беше побарано да се одобрат финансиски средства како поддршка на проектот.
 
2. Советот на Општина Карпош со 15 гласови ПРОТИВ
Одлуката за одобрување финансиска поддршка за реализација на проектот „Со физичко здравје до 
подобро учење“. 
 
3. Овој одлука влегува во сила од денот на донесување, а ќе се објави  во „Службен гласник на 
Општина Карпош“.  
                  
 
Број: 09-4733/24    
Датум: 18.06.2019 година            
Скопје                                                           
 
 
 

 

                 

        „Службен гласник на Општина Карпош“

  

 
став 1, точка 1 и член 62 од Законот за локалната самоуправа 

акедонија“ бр.5/2002), точка 8. Финансиска поддршка за спортско 
рекреативни и здрацствени проекти и за физички и правни лица од Општина Карпош од 

Општина Карпош во областа на спортот за 201
гласник на Општина Карпош бр.13/18) и Одлуката за објавување оглас за доделување на 
финансиска поддршка за спортско рекреативни и здравствени проекти за физички и правни лица 

573/7 од 31.01.2019 година („Службен гласник на Општина Карпош“ 
Општина Карпош, на дваесет и четвртата седница, одржана на

ЗАКЛУЧОК 
за констатација дека Одлука за одобрување финансиска поддршка за реализација на 

зичко здравје до подобро учење“ не е усвоена
 
 

1. На дваесет и четвртата седница на Советот на Општина Карпош беше разгледано
1163/1 од 07.02.2019 година, доставено од Татјана Георгиевска, за реализација на проектот 
одобрување финансиска поддршка за реализација на проектот „Со физичко здравје до подобро 

со кое беше побарано да се одобрат финансиски средства како поддршка на проектот.

2. Советот на Општина Карпош со 15 гласови ПРОТИВ и 5 гласови ВОЗДРЖАНИ не ја усвои 
Одлуката за одобрување финансиска поддршка за реализација на проектот „Со физичко здравје до 

3. Овој одлука влегува во сила од денот на донесување, а ќе се објави  во „Службен гласник на 

                        ПРЕТСЕДАТЕЛ
             НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,

Скопје                                                                                             Андреј 
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од Законот за локалната самоуправа („Службен 
), точка 8. Финансиска поддршка за спортско 

рекреативни и здрацствени проекти и за физички и правни лица од Општина Карпош од 
2019 година („Службен 

гласник на Општина Карпош бр.13/18) и Одлуката за објавување оглас за доделување на 
финансиска поддршка за спортско рекреативни и здравствени проекти за физички и правни лица 

573/7 од 31.01.2019 година („Службен гласник на Општина Карпош“ 
, одржана на 18 јуни 2019 

финансиска поддршка за реализација на 
зичко здравје до подобро учење“ не е усвоена 

1. На дваесет и четвртата седница на Советот на Општина Карпош беше разгледано Барањето бр.55-
за реализација на проектот 

одобрување финансиска поддршка за реализација на проектот „Со физичко здравје до подобро 
со кое беше побарано да се одобрат финансиски средства како поддршка на проектот. 

и 5 гласови ВОЗДРЖАНИ не ја усвои 
Одлуката за одобрување финансиска поддршка за реализација на проектот „Со физичко здравје до 

3. Овој 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.    



                        
 

  19 јуни 2019 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 Одлука за прифаќање на 

1. Се објавува Одлуката за прифаќање на спонзорство од Друштво за трговија и услуги Були Гоца 
Плус Дооел Скопје, донесена на дваесет 
одржана на 18 јуни 2019 година. 
  
2. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 
 
 
Број: 11-4881/22    
Датум: 19.06.2019 година   
Скопје                                                      
      

 

                 

        „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 прифаќање на спонзорство од Друштво за трговија и услуги Були 
Гоца Плус Дооел Скопје 

 
 
 

за прифаќање на спонзорство од Друштво за трговија и услуги Були Гоца 
дваесет и четвртата седница на Советот на Општина Карпош, 

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 
и 15/2014), Градоначалникот на Општина 

Друштво за трговија и услуги Були 

за прифаќање на спонзорство од Друштво за трговија и услуги Були Гоца 
седница на Советот на Општина Карпош, 

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

ГРАДОНАЧАЛНИК 
НА ОПШТИНА КАРПОШ, 

Стефан Богоев, с.р.  



                        
 

  19 јуни 2019 година         
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
Врз основа на член 36, став 1, точка 15 
весник на Република Македонија” бр
спонзорства во јавните дејности („Службен весник на Република Македонија” бр
28/14 и 153/15), Советот на Општина Карпош
2019 година, донесе 
 
 

за прифаќање на спонзорство од 

Со оваа одлука, Општина Карпош во својство на примател на спонзорство го прифаќа 
спонзорството од Друштво за трговија и услуги Були Гоца Плус Дооел Скопје
спонзорство, во смисла на давање услуга за конкретна активност
миленици на К.П.7633, КО Ѓорче Петров
Карпош ќе овозможи директна корист на давателот на спонзорството 
заштитен знак на давателот на спонзорството. 

Се задолжува Секторот за правни работи на Општина Карпош да изготви Договор за 
да го реализира потпишувањето на истиот
пред надлежните органи во Република 
                                                            

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

                                
   
 
Број: 09-4733/25    
Датум: 18.06.2019 година            
Скопје                                                           
 

 

                 

        „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 одредбите од Законот за 

(„Службен весник на Република Македонија” бр
), Советот на Општина Карпош, на дваесет и четвртата седницата, одржана на 18 јуни 

ОДЛУКА  
од Друштво за трговија и услуги Були Гоца Плус Дооел Скопје

  
 

Член 1 
Со оваа одлука, Општина Карпош во својство на примател на спонзорство го прифаќа 

Друштво за трговија и услуги Були Гоца Плус Дооел Скопје
давање услуга за конкретна активност- одржување на паркот за 

миленици на К.П.7633, КО Ѓорче Петров-Влае, УЗ Влае, а примателот на спонзорството
Карпош ќе овозможи директна корист на давателот на спонзорството – промоција 
заштитен знак на давателот на спонзорството.  

 
Член 2 

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

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на 

                        ПРЕТСЕДАТЕЛ
             НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,

Скопје                                                                                              Андреј Манолев

 

“     број 11 

  50 

од Законот за локалната самоуправа („Службен 
од Законот за донации и 

(„Службен весник на Република Македонија” бр.47/06, 86/08, 51/11, 
на дваесет и четвртата седницата, одржана на 18 јуни 

Друштво за трговија и услуги Були Гоца Плус Дооел Скопје 

Со оваа одлука, Општина Карпош во својство на примател на спонзорство го прифаќа 
Друштво за трговија и услуги Були Гоца Плус Дооел Скопје-давател на 

одржување на паркот за 
Влае, УЗ Влае, а примателот на спонзорството-Општина 

промоција на име, фирма и 

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

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.                                                  



                        
 

  19 јуни 2019 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 Одлука за прифаќање на донација од
услуги ПРИНТЕХ ТЕХНОЛОЏИ ДООЕЛ експорт

1. Се објавува Одлуката за прифаќање на донација од
ПРИНТЕХ ТЕХНОЛОЏИ ДООЕЛ експорт
на Советот на Општина Карпош, одржана на 
  
2. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 
 
 
Број: 11-4881/23    
Датум: 19.06.2019 година   
Скопје                                                      
      

 

                 

        „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  
прифаќање на донација од Друштво за производство, трговија и 

услуги ПРИНТЕХ ТЕХНОЛОЏИ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
 
 
 

за прифаќање на донација од Друштво за производство, трговија и услуги 
ПРИНТЕХ ТЕХНОЛОЏИ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, донесена на дваесет 
на Советот на Општина Карпош, одржана на 18 јуни 2019 година. 

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

             ГРАДОНАЧАЛНИК
             НА ОПШТИНА КАРПОШ,
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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 
и 15/2014), Градоначалникот на Општина 

Друштво за производство, трговија и 
импорт Скопје 

производство, трговија и услуги 
дваесет и четвртата седница 

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

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



                        
 

  19 јуни 2019 година         
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 

Врз основа на член 36, став 1, точка 1
весник на Република Македонија” бр
спонзорства во јавните дејности („Службен весни
28/14 и 153/15), Советот на Општина Карпош
2019 година, донесе 
 
 

за прифаќање на донација од
ТЕХНОЛОЏИ ДООЕЛ експорт

Со оваа одлука, Советот на Општина Карпош во својство на примател на донација ја прифаќа 
донацијата од Друштво за производство, 
експорт-импорт Скопје во својсвтво на давател на донација
помош во жирални давања во износ од 40.000,00 денари (четириесет илјади денари).
Донацијата од став 1 на овој член се у
779014115763010 – Буџет на Општина Карпош, приходна шифра и програма 725939 00, цел на 
дознака: донација за ООУ Аврам Писевски .

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

Финансиските средства во вид на жирални давања
на истата, да се искористат за реновирање и реконструкција на просторија во општинското
основно училиште „Аврам Писевски“ за пренамена на просторијата во сензорна соба за современ 
третман на ученици со посебни потреби и нејзино опремување преку набавка на реквизити и 
дидактичка опрема за сензорна интеграција, психомоторна едукација, стимулац
моторика, релаксација, смирување и друго.

 

                 

        „Службен гласник на Општина Карпош“

  

 
, точка 1 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен 

весник на Република Македонија” бр. 5/02) и врз основа на одредбите од Законот за донации и за 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.47/06, 86/08, 51/11, 

), Советот на Општина Карпош, на дваесет и четвртата седница, одржана на 

О Д Л У К А 
прифаќање на донација од Друштво за производство, трговија и услуги ПРИНТЕХ 

ТЕХНОЛОЏИ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје 
 
 

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

Друштво за производство, трговија и услуги ПРИНТЕХ ТЕХНОЛОЏИ ДООЕЛ 
во својсвтво на давател на донација во смисла на доброволна и безусловна 

помош во жирални давања во износ од 40.000,00 денари (четириесет илјади денари).
Донацијата од став 1 на овој член се уплаќа на трезорска сметка 100000000063095, сметка 

Буџет на Општина Карпош, приходна шифра и програма 725939 00, цел на 
донација за ООУ Аврам Писевски . 

 
Член 2 

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

 
Член 3 

Финансиските средства во вид на жирални давања-предмет на оваа одлука дефинирани во член 1 
на истата, да се искористат за реновирање и реконструкција на просторија во општинското
основно училиште „Аврам Писевски“ за пренамена на просторијата во сензорна соба за современ 
третман на ученици со посебни потреби и нејзино опремување преку набавка на реквизити и 
дидактичка опрема за сензорна интеграција, психомоторна едукација, стимулац
моторика, релаксација, смирување и друго. 
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од Законот за локалната самоуправа („Службен 
од Законот за донации и за 

к на Република Македонија“ бр.47/06, 86/08, 51/11, 
седница, одржана на 18 јуни 

Друштво за производство, трговија и услуги ПРИНТЕХ 

Со оваа одлука, Советот на Општина Карпош во својство на примател на донација ја прифаќа 
трговија и услуги ПРИНТЕХ ТЕХНОЛОЏИ ДООЕЛ 

доброволна и безусловна 
помош во жирални давања во износ од 40.000,00 денари (четириесет илјади денари). 

плаќа на трезорска сметка 100000000063095, сметка 
Буџет на Општина Карпош, приходна шифра и програма 725939 00, цел на 

враќање од примателот на 

предмет на оваа одлука дефинирани во член 1 
на истата, да се искористат за реновирање и реконструкција на просторија во општинското 
основно училиште „Аврам Писевски“ за пренамена на просторијата во сензорна соба за современ 
третман на ученици со посебни потреби и нејзино опремување преку набавка на реквизити и 
дидактичка опрема за сензорна интеграција, психомоторна едукација, стимулација на фина 



                        
 

  19 јуни 2019 година         
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 

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 Северна Македонија. 
 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Карпош“.
 
                      
 
 
 
Број: 09-4733/26    
Датум: 18.06.2019 година            
Скопје                                                           

 

                 

        „Службен гласник на Општина Карпош“

  

 
Член 4 

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 

жните органи во Република Северна Македонија.  

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Карпош“.

                        ПРЕТСЕДАТЕЛ
             НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,

Скопје                                                                                            Андреј Манолев
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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.                                                  



                        
 

  19 јуни 2019 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 Решение за изменување и дополнување на Решението за формирање Ко
за давање согласност и проверка на донесените одлуки на училишниот одбор за давање на 

користење на училишен простор и спроведување на други активности во врска со основните 
училишта од територијата на Општина Карпош

1. Се објавува Решението за изменување и дополнување на Решението за формирање Комисија за 
давање согласност и проверка на донесените одлуки на училишниот одбор за давање на користење 
на училишен простор и спроведување на други активности во врска со основните училишта од 
територијата на Општина Карпош
Општина Карпош, одржана на 18 јуни
  
2. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 
 
 
Број: 11-4881/24    
Датум: 19.06.2019 година   
Скопје                                                      
      

 

                 

        „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  

Решение за изменување и дополнување на Решението за формирање Ко
за давање согласност и проверка на донесените одлуки на училишниот одбор за давање на 

користење на училишен простор и спроведување на други активности во врска со основните 
училишта од територијата на Општина Карпош 

 
 
 

за изменување и дополнување на Решението за формирање Комисија за 
давање согласност и проверка на донесените одлуки на училишниот одбор за давање на користење 
на училишен простор и спроведување на други активности во врска со основните училишта од 

ијата на Општина Карпош, донесено на дваесет и четвртата седница на Советот на 
18 јуни 2019 година. 

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

             ГРАДОНАЧАЛНИК
             НА ОПШТИНА КАРПОШ,
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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 
и 15/2014), Градоначалникот на Општина 

Решение за изменување и дополнување на Решението за формирање Комисија 
за давање согласност и проверка на донесените одлуки на училишниот одбор за давање на 

користење на училишен простор и спроведување на други активности во врска со основните 

за изменување и дополнување на Решението за формирање Комисија за 
давање согласност и проверка на донесените одлуки на училишниот одбор за давање на користење 
на училишен простор и спроведување на други активности во врска со основните училишта од 

седница на Советот на 

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

ГРАДОНАЧАЛНИК 
НА ОПШТИНА КАРПОШ, 

         Стефан Богоев, с.р.  



                        
 

  19 јуни 2019 година         
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 

Врз основа на член 36, став 1, точка 15
весник на Република Македонија бр. 5/2002), а во врска со член 
користење училишен простор и спроведување на други активности во врска со основните 
училишта на Општина Карпош, бр.09
Карпош“ бр.18/2017), Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за давање на користење 
училишен простор и спроведување на други активности во врска со основните у
Општина Карпош бр.09-1788/16 од 7.3.2018 година и Решението за формирање Комисија за давање 
согласност и проверка на донесените одлуки на училишниот одбор за давање на користење на 
училишен простор и спроведување на други активности во врска со 
територијата на Општина Карпош бр.
на дваесет и четвртата седница, одржана на 18 јуни 2019 година, донесе
 

за изменување и дополнување на Решението за формирање 
проверка на донесените одлуки на училишниот одбор за давање на користење на училишен 

простор и спроведување на други активности во врска со основните училишта од територијата 

1. Во Решението за формирање Коми
одлуки на училишниот одбор за давање на користење на училишен простор и спроведување 
на други активности во врска со основните училишта од територијата на Општина Карпош 
бр.09-1788/17 од 07.03.2019 година 
1 од истото се брише името наведено во алинеја 5 
место се запишува името на новиот член 

По изменувањето и дополнувањето точка 1 гласи
 
1. За давање согласност и проверка на донесените одлуки на училишниот одбор за давање на 

користење на училишен простор и спроведување на други активности во врска со основните 
училишта од територијата на Општина Карпош, Советот на Општина Карпош, на предлог на 
Комисијата за прашања на верификација, мандатни прашања, избори и менувања, формира 
Комисија во следниот состав:
 

 

                 

        „Службен гласник на Општина Карпош“

  

 
1, точка 15 и член 62 од Законот за локалната самоуправа (,,Службен 

весник на Република Македонија бр. 5/2002), а во врска со член 7, точка 5 од Одлуката за давање на 
користење училишен простор и спроведување на други активности во врска со основните 

ишта на Општина Карпош, бр.09-9287/28 од 26.12.2017 година („Службен гласник на Општина 
Карпош“ бр.18/2017), Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за давање на користење 
училишен простор и спроведување на други активности во врска со основните у

1788/16 од 7.3.2018 година и Решението за формирање Комисија за давање 
согласност и проверка на донесените одлуки на училишниот одбор за давање на користење на 
училишен простор и спроведување на други активности во врска со основните училишта на 
територијата на Општина Карпош бр.09-1788/17 од 07.03.2018 година, Советот на Општина Карпош, 
на дваесет и четвртата седница, одржана на 18 јуни 2019 година, донесе 

РЕШЕНИЕ 
за изменување и дополнување на Решението за формирање Комисија за давање согласност и 
проверка на донесените одлуки на училишниот одбор за давање на користење на училишен 

простор и спроведување на други активности во врска со основните училишта од територијата 
на Општина Карпош 

 
Во Решението за формирање Комисија за давање согласност и проверка на донесените 
одлуки на училишниот одбор за давање на користење на училишен простор и спроведување 
на други активности во врска со основните училишта од територијата на Општина Карпош 

1788/17 од 07.03.2019 година се врши изменување и дополнување на начин што во точка 
1 од истото се брише името наведено во алинеја 5 – Драгица Ивановска
место се запишува името на новиот член – Емилија Арсовска. 

По изменувањето и дополнувањето точка 1 гласи: 

давање согласност и проверка на донесените одлуки на училишниот одбор за давање на 
користење на училишен простор и спроведување на други активности во врска со основните 
училишта од територијата на Општина Карпош, Советот на Општина Карпош, на предлог на 

омисијата за прашања на верификација, мандатни прашања, избори и менувања, формира 
: 
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и член 62 од Законот за локалната самоуправа (,,Службен 
, точка 5 од Одлуката за давање на 

користење училишен простор и спроведување на други активности во врска со основните 
9287/28 од 26.12.2017 година („Службен гласник на Општина 

Карпош“ бр.18/2017), Одлуката 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 и Решението за формирање Комисија за давање 
согласност и проверка на донесените одлуки на училишниот одбор за давање на користење на 

основните училишта на 
од 07.03.2018 година, Советот на Општина Карпош, 

Комисија за давање согласност и 
проверка на донесените одлуки на училишниот одбор за давање на користење на училишен 

простор и спроведување на други активности во врска со основните училишта од територијата 

сија за давање согласност и проверка на донесените 
одлуки на училишниот одбор за давање на користење на училишен простор и спроведување 
на други активности во врска со основните училишта од територијата на Општина Карпош 

се врши изменување и дополнување на начин што во точка 
Драгица Ивановска-член, и на истотот 

давање согласност и проверка на донесените одлуки на училишниот одбор за давање на 
користење на училишен простор и спроведување на други активности во врска со основните 
училишта од територијата на Општина Карпош, Советот на Општина Карпош, на предлог на 

омисијата за прашања на верификација, мандатни прашања, избори и менувања, формира 
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 Филип Даскаловски - претседател
 Елена Антониевиќ -  член 
 Даниела Штерјова - член 
 Милена Марковиќ - член 
 Емилија Арсовска - член 

 
2. Оваа решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објаву во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 
 
 
 
Број: 09-4733/27    
Датум: 18.06.2019 година            
Скопје                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                 

        „Службен гласник на Општина Карпош“

  

претседател 

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

                                    ПРЕТСЕДАТЕЛ
             НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,

Скопје                                                                                            Андреј Манолев
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решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објаву во „Службен гласник на 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 

Андреј Манолев, с.р.           
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1. Програма за изменување и дополнување на Програма за активностите на Општина Карпош во 
областа на спортот за 2019 година, со Заклучок за објавување,

2. Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Карпош за 2019 година,
со Заклучок за објавување, 

3. Одлука за давање согласност за отпочнување со работа на објектот со проширени
услови на Јавната установа општинска детска градинка „МАЈСКИ ЦВЕТ“, во објектот „Јасмин“ 
на улица „Женевска“ бр.4, Општина Карпош, со Заклучок за објавување,

4. Одлука за давање на користење
просторни услови на Јавната установа општинска д
објектот „Јасмин“ на улица Женевска бр.4,

5. Решение за давање согласнсот на Правилникот за внатрешна организација на Јав
установа општинска детска градинка
година, со Заклучок за објавување,

6. Решение за давање согласност на Правилникот за систематизација на работните места во 
Јавната установа општинска детска градинка
07.06.2019 година, со Заклучок за објавување,

7. Решение за давање согласнсот на Правилникот за внатрешна организација во Јавната 
установа општинска детска градинка
година, со Заклучок за објавување,

8. Решение за давање согласност на Правилникот за систематизација на работните места во 
Јавната установа општинска детска градинка „Орце Николов“ Карпош Скопје бр.01
10.06.2019 година, со Заклучок за објавување,

9. Решение за давање согласнсот на Правилникот за внатрешна организација на Јавната 
установа општинска детска градинка
со Заклучок за објавување, 

10. Решение за давање согласност на Правилникот за систематиза
Јавната установа општинска детска градинка „Пролет“ Карпош Скопје бр.0102 
10.06.2019 година, со Заклучок за објавување,

 

                 

        „Службен гласник на Општина Карпош“

  

С О Д Р Ж И Н А 
 
 

Програма за изменување и дополнување на Програма за активностите на Општина Карпош во 
областа на спортот за 2019 година, со Заклучок за објавување, 
Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Карпош за 2019 година,

Одлука за давање согласност за отпочнување со работа на објектот со проширени
услови на Јавната установа општинска детска градинка „МАЈСКИ ЦВЕТ“, во објектот „Јасмин“ 
на улица „Женевска“ бр.4, Општина Карпош, со Заклучок за објавување, 

користење, одржување и управување на објектот
Јавната установа општинска детска градинка „МАЈСКИ ЦВЕТ

објектот „Јасмин“ на улица Женевска бр.4, Општина Карпош, со Заклучок за објавување,
за давање согласнсот на Правилникот за внатрешна организација на Јав

установа општинска детска градинка „Мајски Цвет“ Карпош-Скопје бр.
година, со Заклучок за објавување, 

за давање согласност на Правилникот за систематизација на работните места во 
Јавната установа општинска детска градинка „Мајски Цвет“ Карпош Скопје бр.01

со Заклучок за објавување, 
за давање согласнсот на Правилникот за внатрешна организација во Јавната 

установа општинска детска градинка „Орце Николов“ Карпош-Скопје бр.01
со Заклучок за објавување, 

за давање согласност на Правилникот за систематизација на работните места во 
Јавната установа општинска детска градинка „Орце Николов“ Карпош Скопје бр.01

со Заклучок за објавување, 
за давање согласнсот на Правилникот за внатрешна организација на Јавната 

установа општинска детска градинка „Пролет“ Карпош-Скопје бр.0102-306

за давање согласност на Правилникот за систематизација на работните места во 
Јавната установа општинска детска градинка „Пролет“ Карпош Скопје бр.0102 

со Заклучок за објавување, 
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Програма за изменување и дополнување на Програма за активностите на Општина Карпош во 

Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Карпош за 2019 година, 

Одлука за давање согласност за отпочнување со работа на објектот со проширени просторни 
услови на Јавната установа општинска детска градинка „МАЈСКИ ЦВЕТ“, во објектот „Јасмин“ 

објектот со проширени 
етска градинка „МАЈСКИ ЦВЕТ“, во 

со Заклучок за објавување, 
за давање согласнсот на Правилникот за внатрешна организација на Јавната 

бр.01-208/1 од 07.06.2019 

за давање согласност на Правилникот за систематизација на работните места во 
„Мајски Цвет“ Карпош Скопје бр.01-207/1 од 

за давање согласнсот на Правилникот за внатрешна организација во Јавната 
бр.01-167 од 10.06.2019 

за давање согласност на Правилникот за систематизација на работните места во 
Јавната установа општинска детска градинка „Орце Николов“ Карпош Скопје бр.01-166 од 

за давање согласнсот на Правилникот за внатрешна организација на Јавната 
306 од 10.06.2019 година, 

ција на работните места во 
Јавната установа општинска детска градинка „Пролет“ Карпош Скопје бр.0102 -307 од 
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11. Решение за давање согласнсот на Правилникот за внатрешна организација на Јавната 
установа општинска детска градинка
11.06.2019 година, со Заклучок за објавување,

12. Решение за давање согласност на Правилникот за систематизација на работните места во 
Јавната установа општинска детска градинка „Распеана Младост“ К
од 11.06.2019 година, со Заклучок за објавување,

13. Решение за разрешување и именување член во Управниот одбор на Јавната установа 
општинска детска градинка „Пролет“, Општина Карпош

14. Одлука за давање согласност за започнување постапки за издавање под закуп на учлишни 
кујни и за избор на понудувач за реализирање на организирана исхрана (топол оброк и 
ужинка) во текот на престојот во 
територијата на Општина Карпош,

15. Одлука за давање согласност за започнување постапка за издавање под закуп на спортските 
сали на општинските основни училишта од територијата на Општина
2019/2020 година, со Заклучок за објавување,

16. Одлука за давање согласност за започнување постапка за издавање под закуп на училишен 
простор (училници, холови, продавници, магацински простор, помошни училници, подрумски 
простори и друго) на општинските основни училишта од територијата на Општина Карпош за 
учебната 2019/2020 година, 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 проф
лица ангажирани за вршење јавни работи

18. Одлука за одобрување финансиска
Општина Карпош-Скопје, со Заклучок за објавување,

19. Одлука за одобрување финансиска поддршка за реализација на Проект ”Со игри без граници 
до разрешување на конфликтите “,

20. Одлука за одобрување финансиска поддршка за реализација на Проект “Забавни спортски 
игри”, со Заклучок за објавување,

21. Заклучок за констатација дека Одлуката за одобрување финансиска поддршка за реализација 
на проект “Со физичко здравје до подобро учење”, не е усвоена,

22. Одлука за давање согласност за прифаќање спонзорство од Друштво за трговија и усл
Гоца Плус Дооел Скопје, со Заклучок за објавување,

23. Одлука за прифаќање донација од Принтек Технолоџи ДООЕЛ Скопје
објавување и 

 

                 

        „Службен гласник на Општина Карпош“

  

за давање согласнсот на Правилникот за внатрешна организација на Јавната 
етска градинка „Распеана Младост“ Карпош-

со Заклучок за објавување, 
за давање согласност на Правилникот за систематизација на работните места во 

Јавната установа општинска детска градинка „Распеана Младост“ Карпош Скопје бр.01
со Заклучок за објавување, 

за разрешување и именување член во Управниот одбор на Јавната установа 
општинска детска градинка „Пролет“, Општина Карпош-Скопје,  со Заклучок за објавување,
Одлука за давање согласност за започнување постапки за издавање под закуп на учлишни 
кујни и за избор на понудувач за реализирање на организирана исхрана (топол оброк и 
ужинка) во текот на престојот во училиштето на општинските основни училишта од 
територијата на Општина Карпош, со Заклучок за објавување, 

за започнување постапка за издавање под закуп на спортските 
сали на општинските основни училишта од територијата на Општина 

со Заклучок за објавување, 
за започнување постапка за издавање под закуп на училишен 

простор (училници, холови, продавници, магацински простор, помошни училници, подрумски 
на општинските основни училишта од територијата на Општина Карпош за 

со Заклучок за објавување, 
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, 

финансиска поддршка за реализација на проектот на Пливачка Школа 
со Заклучок за објавување, 

ање финансиска поддршка за реализација на Проект ”Со игри без граници 
до разрешување на конфликтите “, со Заклучок за објавување, 
Одлука за одобрување финансиска поддршка за реализација на Проект “Забавни спортски 

со Заклучок за објавување, 
за констатација дека Одлуката за одобрување финансиска поддршка за реализација 

на проект “Со физичко здравје до подобро учење”, не е усвоена, со Заклучок за објавување,
вање согласност за прифаќање спонзорство од Друштво за трговија и усл

со Заклучок за објавување, 
Одлука за прифаќање донација од Принтек Технолоџи ДООЕЛ Скопје
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за давање согласнсот на Правилникот за внатрешна организација на Јавната 
-Скопје бр.01-68/9 од 

за давање согласност на Правилникот за систематизација на работните места во 
арпош Скопје бр.01-68/10 

за разрешување и именување член во Управниот одбор на Јавната установа 
со Заклучок за објавување,                                                     

Одлука за давање согласност за започнување постапки за издавање под закуп на учлишни 
кујни и за избор на понудувач за реализирање на организирана исхрана (топол оброк и 

училиштето на општинските основни училишта од 

за започнување постапка за издавање под закуп на спортските 
 Карпош за учебната 

за започнување постапка за издавање под закуп на училишен 
простор (училници, холови, продавници, магацински простор, помошни училници, подрумски 

на општинските основни училишта од територијата на Општина Карпош за 

за одобрување средства за плаќање надоместок за персонален данок на доход и 
есионално заболување за невработени 

за реализација на проектот на Пливачка Школа 

ање финансиска поддршка за реализација на Проект ”Со игри без граници 

Одлука за одобрување финансиска поддршка за реализација на Проект “Забавни спортски 

за констатација дека Одлуката за одобрување финансиска поддршка за реализација 
со Заклучок за објавување, 

вање согласност за прифаќање спонзорство од Друштво за трговија и услуги Були 

Одлука за прифаќање донација од Принтек Технолоџи ДООЕЛ Скопје со Заклучок за 
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24. Решение за изменување и дополнување
согласност и проверка на донесените
училишен простор и спроведување
територијата на Општина Карпош

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

 

                 

        „Службен гласник на Општина Карпош“

  

дополнување на Решението за формирање
донесените одлуки на училишниот одбор за давање

спроведување на други активности во врска со основните
територијата на Општина Карпош, со Заклучок за објавување. 

ул.Радика бр.9, бараки бр.1 и бр.2 

“     број 11 
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формирање Комисија за давање 
давање на користење на 
основните училишта од 




