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број 13

10 октомври 2016 година „Службен гласник на Општина Карпош“

број 13

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

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлука за одобрување на финансиски средства за ремонт на лифт во
колективен станбен објект на булевар Партизански одреди бр.133, влез 2, Општина Карпош

1. Се објавува Одлуката за одобрување на финансиски средства за замена на стар со нов лифт во
колективен станбен објект на булевар Партизански одреди бр.133, влез 2 донесена на педесет и
шеста седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 07 октомври 2016 година.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на
Општина Карпош“.

Број: 11-8917/1
Датум: 10.11.2016 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски, с.р.
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број 13

Врз основа на член 36, став 1, точка 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр.5/2002), Советот на Општина Карпош, на педесет и шестта седница,
одржана на 7 октомври 2016 година, донесе

ОДЛУКА
за одобрување на финансиски средства за ремонт на лифт во колективен станбен објект на
булевар Партизански одреди бр.133, влез 2, Општина Карпош

Член 1
Со оваа одлука се одобрува барањето на финансиски средства како помош за ремонат на лифт во
колективен станбен објект на булевар Партизански одреди бр.133, влез 2, Општина Карпош,
доставено од Станбена зграда на бул.Партизански одреди бр.133, влез 2, претставник Менка
Павшиќ, Општина Карпош, Скопје, бр.11-5050/1 од 01.06.2016 година, во износ од 97.136,00 денари.
Член 2
Средствата од член 1 на оваа одлука да се исплатат од Буџетот на Општина Карпош за 2016 година.
Член 3
Се задолжува Градоначалникот на Општина Карпош да ја спроведе оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на
Општина Карпош“

Број: 09-8661/2
Датум:07.10.2016 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
м-р Сашо Лазаровски, с.р.
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број 13

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

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлука за одобрување на финансиски средства за ремонт на лифт во
колективен станбен објект на булевар Партизански одреди бр.155, Општина Карпош

1. Се објавува Одлуката за одобрување на финансиски средства за замена на стар со нов лифт во
колективен станбен објект на булевар Партизански одреди бр.155, донесена на педесет и шеста
седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 07 октомври 2016 година.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на
Општина Карпош“.

Број: 11-8917/2
Датум: 10.11.2016 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски, с.р.
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број 13

Врз основа на член 36, став 1, точка 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр.5/2002), Советот на Општина Карпош, на педесет и шестата седница,
одржана на 7 октомври 2016 година, донесе

ОДЛУКА
за одобрување на финансиски средства за ремонт и санација на лифтови во колективен
станбен објект на булевар Партизански одреди бр.155, Општина Карпош

Член 1
Со оваа одлука се одобрува барањето на финансиски средства како помош за ремонт и санација на
лифтови во колективен станбен објект на булевар Партизански одреди бр.155, Општина Карпош,
доставено од Заедница на сопственици на станови на бул.Партизански одреди бр.155, Општина
Карпош, Скопје, бр.11-8447/1 од 23.09.2016 година, во износ до 582.920,00 денари.
Член 2
Средствата од член 1 на оваа одлука да се исплатат од Буџетот на Општина Карпош за 2016 година.
Член 3
Се задолжува Градоначалникот на Општина Карпош да ја спроведе оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на
Општина Карпош“

Број: 09-8661/3
Датум:07.10.2016 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
м-р Сашо Лазаровски, с.р.
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број 13

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

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлука за одобрување на финансиски средства за ремонт на лифт во
колективен станбен објект на булевар Партизански одреди бр.149, Општина Карпош

1. Се објавува Одлуката за одобрување на финансиски средства за замена на стар со нов лифт во
колективен станбен објект на булевар Партизански одреди бр.149, донесена на педесет и шеста
седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 07 октомври 2016 година.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на
Општина Карпош“.

Број: 11-8917/3
Датум: 10.11.2016 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски, с.р.
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број 13

Врз основа на член 36, став 1, точка 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр.5/2002), Советот на Општина Карпош, на педесет и шестата седница,
одржана на 7 октомври 2016 година, донесе

ОДЛУКА
за одобрување на финансиски средства за ревитализација-ремонт на лифтови во колективен
станбен објект на улица Партизански одреди бр.149, Општина Карпош

Член 1
Со оваа одлука се одобрува барањето на финансиски средства како помош за ревитализацијаремонт на лифтови во колективен станбен објект на булевар Партизански одреди бр.149, Општина
Карпош, доставено од Заедница на сопственици на станбена зграда на бул.Партизански одреди
бр.149, Општина Карпош, Скопје, бр.11-8599/1 од 28.09.2016 година, во износ од 1.264.169,40 денари.
Член 2
Средствата од член 1 на оваа одлука да се исплатат од Буџетот на Општина Карпош за 2016 година.
Член 3
Се задолжува Градоначалникот на Општина Карпош да ја спроведе оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на
Општина Карпош“

Број: 09-8661/4
Датум:07.10.2016 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
м-р Сашо Лазаровски, с.р.
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број 13

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

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлука за одобрување на финансиски средства за ремонт на лифт во
колективен станбен објект на булевар Партизански одреди бр.107, влез 1, Општина Карпош

1. Се објавува Одлуката за одобрување на финансиски средства за замена на стар со нов лифт во
колективен станбен објект на булевар Партизански одреди бр.107, влез 1, Општина Карпош,
донесена на педесет и шеста седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 07 октомври
2016 година.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на
Општина Карпош“.

Број: 11-8917/4
Датум: 10.11.2016 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски, с.р.
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број 13

Врз основа на член 36, став 1, точка 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр.5/2002), Советот на Општина Карпош, на педесет и шесттата седница,
одржана на 7 октомври 2016 година, донесе

ОДЛУКА
за одобрување на финансиски средства за реконструкција на лифтови во колективен станбен
објект на улица Партизански одреди бр.107, влез 1, Општина Карпош

Член 1
Со оваа одлука се одобрува барањето на финансиски средства како помош за реконструкција на
лифтови во колективен станбен објект на булевар Партизански одреди бр.107, влез 1, Општина
Карпош, доставено од Заедница на сопственици на станбена зграда на бул.Партизански одреди
бр.107, влез 1, Општина Карпош, Скопје, бр.11-8816/1 од 07.10.2016 година, во износ до 688.689,30
денари.
Член 2
Средствата од член 1 на оваа одлука да се исплатат од Буџетот на Општина Карпош за 2016 година.
Член 3
Се задолжува Градоначалникот на Општина Карпош да ја спроведе оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на
Општина Карпош“

Број: 09-8661/5
Датум:07.10.2016 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
м-р Сашо Лазаровски, с.р.
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број 13

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

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлука за започнување на постапка за доделување на договор за
воспоставување на јавно приватно партнерство за модернизација, управување и одржување
на повеќенаменско игралиште во ООУ Вера Циривири Трена, Општина Карпош
1. Се објавува Одлуката за започнување на постапка за доделување на договор за воспоставување
на јавно приватно партнерство за модернизација, управување и одржување на повеќенаменско
игралиште во ООУ Вера Циривири Трена, Општина Карпош, донесена на педесет и шеста седница
на Советот на Општина Карпош, одржана на 07 октомври 2016 година.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на
Општина Карпош“.

Број: 11-8917/5
Датум: 10.11.2016 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски, с.р.
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број 13

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 и член 62, став 1 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02), Советот на Општина Карпош на педесет и
шесттата седница, одржана на 7 октомври 2016 година, донесе

ОДЛУКА
за започнување на постапка за доделување на договор за воспоставување
на јавно приватно партнерство за модернизација, управување и одржување на
повеќенаменско игралиште во ООУ Вера Циривири Трена, Општина Карпош

Член 1
Со оваа одлука се утврдува педметот и условите за во споставување на договорзајавно приватно
партнерство за модернизација, управување и одржување на повеќенаменско игралиште во ООУ
Вера Циривири Трена Општина Карпош.
Член 2
Се започнува постапка за доделување на договор за јавно приватно партнерство
(вонатамошниоттекст: ЈПП) предмет на ЈПП емодернизација, управување и одржување на
повеќенаменско игралиште во ООУ Вера Циривири Трена Општина Карпош, преку изградба
современи монтажни од отворен и затворен тип повеќенамеско игралиште и помошни монтажни
простории на површи на одмаксимум 2240 м2 (64x35) водворот на ООУ Вера Циривири Трена –
Општина Карпош, на КП бр. 7992 ДУП за УБ Карпош 2 одлука 07-2318/5 од 27.08.2008 година
восопственост на Општи на Карпош.
Општината Карпош има потреба од изградба на повеќенамеско игралиште и помошни
монтажнипростории за обезбедување на квалитетни услови на учениците за одвивање на
наставата по ФЗО во рамките на училишни теактивности и вон училишните /дополнителни/
спортски активности.
Поради зголемување на атрактивноста на проектот во делот на содржините на целиот комплекс се
планирани следниве инвестиции во објекти:
- Мултифункционално игралиште со конструкција,
-

Помошни простории модул 1 (тоалети, соблекувални, туш кабини),

-

Помошни простории модул 2 (простор спорски реквизити и опрема),

-

Помошни простории модул 3, (простор за фитнес и релаксација)

-

И останата комунална, енергетска и сообраќајна инфраструктура.

Од друга страна, заради неможноста на училиштето за вложување на финансискисредства во
капиталниинвестиции, но и поради специфичноста во одржување на ваков тип објекти и
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број 13

нивноуправување и одржување, истото не е во можност да плани рамодерни зација на постојното
игралиште.
Член 3
Цели кои треба да се остварат со ЈПП се:
-обезбедување на квалитетни услови на учениците и граѓаните на општината за водење на здрав
спортски живот кој ќе обезбеди квалитетен психофизички развој на младата популација,
-учество на општината воорганизирањето и збогатувањето на спортско- рекреативниот живот на
граѓаните,
-создавање услови за реализирање на спортско-рекреативните активности на граѓаните, особено
младите и здруженијата на граѓани од областа на спортот,
-афирмацијана Општина Карпош како развиенс портски центар во Република Македонија и
надвор од неа и
Афирмација на Општи на Карпош во која особено внимание се посветува на создавањето услови за
правилно насочување на младите и организирање на нивните слободниа ктивности.
Член 4
ПредметнаДоговоротза ЈПП е:
-дизајнирање /изведбен проект/ на монтажна спортскаинфраструктура повеќенаменско
игралиштеи помошнитеобјекти кои се утврдени во Член 2,
-изградба и финансирање,
-управување и вработувањенаструченкадарза воншколски спорски активности и
-одржувањенацелокупнатамонтажна спортскаинфраструктуракоја е изграденаназемја, а
којаќебидепредаденавоисправнасостојбавосопственостнаОпштинаКарпошпоистекотнаоперативн
иотпериоднадоговоротза ЈПП.
Член 5
Финансирањето на проектот е во целосна обврска (товар) и ризик на приватниот партнер, највисо
кпроцент во бодувањето при изборот на приватниот партнер ќе биде критериумот за месечниот на
доместок кој треба да гоплака приватниот партнер, а кој неможе да биде помалод 1.800 евра
годишно, но конечниот надоместок ќе се утврди при самата понуда, а ќе се исплаќа од годината
која ќе биде понудена на јавниот повик од страна на приватниот партнер.
Одржувањето на спортската инфраструктура, троошоците за енергија, комунални услуги и други
оперативни трошоци за тековно и комерцијално работење се на товар на приватниот партнер.
Приватниот партнер е потребно да ги предава на користење спортските објекти за време на
редовната настава на учениците и тоа од 08-12 и 12-16 часот.
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Член 6
Проценетата инвестицона вредност на ЈПП изнесува 8.500.000 денари без ДДВ, при што
оперативниот период на договорот на ЈПП се утврдува во времетраење од 35години, поради
зголемување на атрактивноста на проектот и интересот на приватниот сектор за влезат во
реализација на проектот.
Член 7
Договорот за ЈПП ќе се додели преку јавен повик кој што ќе се организира и спроведе како отворен
повик согласно одредбите од Законот за концесии и јавно приватно партнерство
(вонатамошниоттекст: Законот), во рок 180 дена од денот на стапување во сила на оваа одлука.

Член 8
Се овластува Градоначалникот на ОпштинаКарпош, да ја спроведе постапката за доделување на
договор за ЈПП, да формира Комисија за спроведување на постапката за доделување на Договорза
ЈПП согласно член 20 од Законот и подонесувањето на Одлуката за избор на најповолен понудувач
од странана Советот на Општина Карпош да го склучи договорот за ЈПП со избраниот најповолен
понудувач.
Член 9
Комисијата од член 8 на оваа одлука е должна да постапува согласно одредбите од Законот и во
рок од 30 дена од денот на влегување во сила на оваа одлука да изготви тендерска документација.
Поодобрувањето на тендерската документација одстрана на Градоначалникот на Општина
Карпош, Комисијата од член 8 на оваа одлука е должна јавниот повик за доставување на понуди за
доделување на договор за ЈПП да го објави во “Службен гласник на Општина Карпош“,“Службен
весник на РМ“ и во домашно јавно гласило.
Член 10
Висината на надоместокот за издавање на тендерска документација ќе изнесува 100 евра, во
денарска противвредност, според средниот курс на Народна банка на Република Македонија, на
денот на уплатата на средствата.
Член 11
Оваа одлука да се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
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Член 12
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на
Општина Карпош“.

Број: 09-8661/6
Датум:07.10.2016 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
м-р Сашо Лазаровски, с.р.
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина КарпошПречистен текст („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.13/2015), Градоначалникот на
Општина Карпош, донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување Одлука за доделување на финансиски средства на лица со инвалидност од
подрачјето на Општина Карпош по повод 3ти декември- Денот на лицата со хендикеп

1. Се објавува Одлуката за доделување на финансиски средства на лица со инвалидност од
подрачјето на Општина Карпош по повод 3 ти декември-Денот на лицата со хендикеп, донесена на
педесет и шеста седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 07 октомври 2016 година.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на
Општина Карпош“.

Број: 11-8917/6
Датум: 10.11.2016 година
Скопје

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

15

10 октомври 2016 година „Службен гласник на Општина Карпош“

број 13

Врз основа на член 36, став 1, точка 1, a во врска со член 22, став 1 точка 7 од Законот за локалната
самоуправа (,,Службен весник на Република Македонија‘‘ број 05/2002), Советот на Општина
Карпош, на педесет и шестата седница, одржана на 7 октомври 2016 година, донесе
О Д Л УК А
за доделување на финансиски средства на лица со инвалидност од подрачјето на Општина
Карпош по повод 3-ти декември- Денот на лицата со хендикеп

Член 1
По повод 3-ти декември- Денот на лицата со инвалидност како помош се одобруваат средства во
износ од нето 255.000,00денари или 285.000,00 денари бруто износ, со пресметан персонален данок,
за 85 лица со хендикеп од подрачјето на Општина Карпош, односно поединечно по 3.000,00 денари.
Член 2
Средствата од член 1 на оваа одлука да се исплатат од Буџетот на Општина Карпош, Програма ЕО –
Општинска администрација, ставка 471-социјални надоместоци и потставка 471990-друга
социјална помош.
Член 3
Се задолжува Градоначалникот на Општина Карпош по претходно доставен список за лица со
хендикеп од подрачјето на Општина Карпош од страна на Секторот за дејности од јавен интересОдделение за детска, социјална и здравствена заштита во Општина Карпош да донесе поединечни
решенија за исплата.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,, Службен гласник на
Општина Карпош‘‘.

Број: 09-8661/7
Датум:07.10.2016 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
м-р Сашо Лазаровски, с.р.
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина КарпошПречистен текст („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.13/2015), Градоначалникот на
Општина Карпош, донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за издавање под закуп на
училишни спортски сали и друг простор (холови и училници) во основните училишта на
територијата на Општина Карпош

1. Се објавува Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за издавање под закуп на
училишни спортски сали и друг простор (холови и училници) во основните училишта на
територијата на Општина Карпош, донесена на педесет и шеста седница на Советот на Општина
Карпош, одржана на 07 октомври 2016 година.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на
Општина Карпош“.

Број: 11-8917/7
Датум: 10.11.2016 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски, с.р.
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Врз основа на член 36, став 1, точка 10 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на
Република Македонија” број 05/02), Советот на Општина Карпош на педесет и шесттата седница,
одржана на 7 октомври 2016 година, донесе

ОДЛУКА
за изменување и дополнување на Одлуката за издавање под закуп на училишни спортски сали
и друг простор (холови и училници) во основните училишта на територијата на Општина
Карпош

Член 1
Со оваа одлука се врши изменување и дополнување на Одлуката за издавање под закуп на
училишни спортски сали и друг простор (холови и училници) во основните училишта на
територијата на Општина Карпош, бр.09-0000, од 00.06.2016 година, донесена на педесеттата
седница на Советот на Општина Карпош, на така што во член 1, по став 1 се додава нов став 2, кој
гласи:
„ За време на зимскиот распуст мируваат обврските за плаќање закупнина.“
По изменувањето и дополнувањето, член 1 гласи:
„Со оваа Одлука се уредува издавањето под закуп на училишни спортски сали и другиот простор во
општинските основни училишта на територијата на Општина Карпош:
- ООУ „Аврам Писевски“-Бардовци
- ООУ „Братство“
- ООУ „Вера Циривири-Трена“
- ООУ „Владо Тасевски“
- ООУ „Димо Хаџи Димов“
- ООУ „Јан Амос Коменски“
- ООУ „Лазо Трповски“
- ООУ „Петар Поп Арсов“
- ООУ „Христијан Тодоровски-Карпош“ и
- ООУ „Војдан Чернодрински“ – холови и училници
Училишни спортски сали и другиот простор, предмет на издавање под закуп од став 1 на овој член
ќе се издаваат за периодот од една учебна година - 2016/2017.

За време на зимскиот распуст мируваат обврските за плаќање закупнина.“
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Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на
Општина Карпош“

Број: 09-8661/8
Датум:07.10.2016 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
м-р Сашо Лазаровски , с.р.
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина КарпошПречистен текст („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.13/2015), Градоначалникот на
Општина Карпош, донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлука за одобрување на финансиски средства

1. Се објавува Одлуката за објавување на Одлука за одобрување на финансиски средства, донесена
на педесет и шеста седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 07 октомври 2016 година.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на
Општина Карпош“.

Број: 11-8917/8
Датум: 10.11.2016 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски, с.р.
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Врз основа на член 36, став 1, точка 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 5/2002), Советот на Општина Карпош, на педесет и шестата седница,
одржана на 7 октомври 2016 година, донесе

ОДЛУКА
за одобрување на финансиски средства
Член 1
Се усвојува барањето за финансиска помош за лекување, бр.11-8700/1 од 04.10.2016 година,
доставено од Раде Тасевски.
Член 2
За реализација на барањето од член 1 на оваа одлука се одобруваат средства во износ од 100.000,00
денари.
Член 3
Средствата од член 2 на оваа одлука да се исплатат од Буџетот на Општина Карпош за 2016 година.
Член 4
Се задолжува Градоначалникот на Општина Карпош да ја спроведе оваа одлука.
Член 5
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на
Општина Карпош“.

Број: 09-8661/9
Датум:07.10.2016 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
м-р Сашо Лазаровски, с.р.
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СОДРЖИНА

1. Одлука за одобрување на финансиски средства за ремонт на лифт во колективен станбен
објект на булевар Партизански одреди бр.133, влез 2, Општина Карпош, со Решение за објава,
2. Одлука за одобрување на финансиски средства за ремонт и санација на лифтови во
колективен станбен објект на булевар Партизански одреди бр.155, Општина Карпош, со
Решение за објава,
3. Одлука за одобрување на финансиски средства за ревитализација-ремонт на лифтови во
колективен станбен објект на булевар Партизански одреди бр.149, Општина Карпош, со
Решение за објава,
4. Одлука за одобрување на финансиски средства за реконструкција на лифтови во колективен
станбен објект на булевар Партизански одреди бр.107, влез 1, Општина Карпош, со Решение
за објава,
5. Одлука за започнување на постапка за доделување на договор за воспоставување на јавно
приватно партнерство за модернизација, управување и одржување на повеќенаменско
игралиште во ООУ Вера Циривири Трена, Општина Карпош, со Решение за објава,
6. Одлука за доделување на финансиски средства на лица со инвалидност од подрачјето на
Општина Карпош по повод 3ти декември-Денот на лицата со хендикеп, со Решение за објава,
7. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за издавање под закуп на училишни
спортски сали и друг простор (холови и учулници) во основните училишта на територијата на
Општина Карпош, со Решение за објава,
8. Одлука за одобрување на финансиски средства, со Решение за објава.

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