28 декември 2016 година „Службен гласник на Општина Карпош“

Број 19

Година XI

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК
НА
ОПШТИНА КАРПОШ

СКОПЈЕ

ул.Радика бр.9 бараки бр.1 и бр.2 тел. 02/3055 -903, факс: 02/3062-925
www.karpos.gov.mk; sovet@karpos.gov.mk

број 19

28 декември 2016 година „Службен гласник на Општина Карпош“

број 19

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 донесување на урбанистички план за село Бардовци, измена и
дополна Блок 12 - Општина Карпош - Скопје

1.Се објавува Одлуката за донесување на урбанистички план за село Бардовци, измена и дополна
Блок 12 - Општина Карпош - Скопје, донесена на шеесеттата седница на Советот на Општина
Карпош, одржана на 27 декември 2016 година.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на
Општина Карпош“.

Број: 11-11075/1
Датум: 28.12.2016 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски, с.р.
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Врз основа на член 22, став 1, точка 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр.5/2002) и член 123 од Законот за просторно и урбанистичко планирање
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 199/14, 44/15, 44/15, 193/15, 31/16 и 163/16), Советот
на Општина Карпош, на шеесетата седница одржана на 27 декември 2016 година, донесе

ОДЛУКА
за донесување на урбанистички план, за село Бардовци, измена и дополна Блок 12 Општина Карпош - Скопје
Член 1
Со оваа Одлука се донесува урбанистички план за село Бардовци, измена и дополна Блок 12 Општина Карпош - Скопје. Урбанистичкиот план е изработен согласно Законот за просторно и
урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 199/14, 44/15, 44/15,
193/15, 31/16 и 163/16), Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 15/16, 99/16 и 134/16) и
Правилникот за поблиска содржина и начинот на графичка обработка на плановите и за начинот и
постапката за донесување на урбанистички планови („Службен весник на Република Македонија“
78/06, 37/14).

Член 2
Просторот за кој се Урбанистичкиот план е дефиниран помеѓу;
-

-

На запад: границата се движи по постојната улица, односно по источната граница на
катастарската парцела КП 903, и катастарската парцела КП 904/1;
На југ: границата се движи по постојната пристапна сообраќајница, односно минува низ
катастарската парцела КП 897/3, КП 896/2, КП 896/10, КП 877/5, КП 877/4, скршнува кон
југ низ катастарската парцела КП 905, продолжува на исток по постојната сообраќајница
односно низ катастарската парцела КП 909/3 ;
На исток: границата се движи по осовината на постојната улица и продолжува низ
катастарската парцела КП 887;
На север: границата се движи по северните граници на катастарските парцели КП 887,
КП 888/2, КП 889/1, КП 889/2;

Површината на урбаниот опфат изнесува П= 4.69 ха.
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Член 3
Опфатот на урбанистичкиот план ги содржи следните намени: домување со посебен режим,
домување во станбени куќи, комунална инфраструктура, комунална супраструктура.
Во рамките на планот се предвидени следните класи и намени на земјиштето:
•
•
•
•

A0– домување со посебен режим;
A1– домување во станбени куќи;
Е1 - комунална инфраструктура;
Е2 – комунална супраструктура.

Со планот се одредени
- облик и големина на градежна парцела /м2/
- регулациона линија,
- градежна линија која го дефинира просторот во кој може да се гради,
- максимална површина за градба во која може да се развие основата на објектот /м2/
- процент на изграденост /%/,
- максимална развиена површина на објектот /м2/,
- коефициент на искористеност /К/,
-намена на објектот,
-максимална висина на објектот / до завршниот венец / од ниво на тротоар, сообраќајница
или пристапна патека,
- паркирање-гаражирање на возилата во рамките на парцелите.
Член 4
Составен дел на оваа Одлука се:
- Текстуален дел ,
- Графички прилози
- Основни параметри за уредување на просторот о
- Табеларен приказ на урбанистичките параметри.
Член 5
Урбанистички план се заверува со печат на Општина Карпош и потпис на Претседателот на
Советот на Општината.
Член 6
Урбанистичкиот план со сите негови делови се чува во Секторот за урбанизам, Одделение за
просторно и урбанистичко планирање на Општина Карпош.
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Член 7
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Карпош“.

Број: 09- 10567/3
Датум: 27.12.2016 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 извршување на Буџетот на Општина Карпош за 2017 година

1. Се објавува Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за извршување на Буџетот на
Општина Карпош за 2017 година, донесена на шеесеттата седница на Советот на Општина Карпош,
одржана на 27 декември 2016 година.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на
Општина Карпош“.

Број: 11-11075/2
Датум: 28.12.2016 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски, с.р.
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Врз основа на член 36, став 1, точка 2 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на
Република Македонија” бр. 05/2002), а во врска со член 23 став 8 од Законот за финансирање на
единиците на локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија” бр.61/04, 96/04,
67/07, 156/09, 47/11 и 192/15), Советот на Општината Карпош, на шеесеттата седница, одржана на 27
декември 2016 година, донесе

О Д Л У К А
за изменување и дополнување на Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Карпош за
2017 година

Член 1
Со оваа Одлука се врши изменување и дополнување на преамбулата на Одлуката за извршување
на Буџетот на Општина Карпош за 2017 година, на начин што после зборовите „Законот за
финансирање на единиците на локалната самоуправа (“Службен весник на Република Македонија”
бр.61/04, бр.96/04, бр,67/07, бр. 156/09), се брише заградата и по бр.156/09 се додаваат бр. 47/11 и
бр.192/15).
По изменувањето и дополнувањето, преамбулата гласи:
„Врз основа на член 36, став 1, точка 2 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на
Република Македонија” бр. 05/2002), а во врска со член 23, став 8 од Законот за финансирање на
единиците на локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија” бр.61/04, 96/04,
67/07, 156/09, 47/11 и 192/15), Советот на Општината Карпош на педесет и седмата седница, одржана
на 27 октомври 2016 година, донесе“
Член 2
Во член 5, ставот 4 се брише.
По изменувањето и дополнувањето, членот 5 гласи:
„Планираните расходи во Буџетот за 2017 година не смеат да ги надминат планираните приходи во
истиот.
За да се преземат нови обврски мора да се предложи нов извор на средства или да се намалат
другите расходи во сразмерен износ.
Прераспределбата на планираните расходи во текот на фискалната година ја врши Советот на
Општина Карпош, во рамките на вкупно утврдениот лимит на приходите во Буџетот.“
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Член 3
Во член 9, ставот 3 се брише и заменува со нов став 3 кој гласи:
„Вредноста на бодот за пресметување на платата на држвните службеници се утврдува секоја
година со Одлука за утврдување на вредноста на бодот за платите на државните службеници која
ја донесува Советот на општината.“
По изменувањето и дополнувањето членот 9 гласи:
Исплатата на платата на вработените ќе се извршува во рамките на обезбедените средства во
Буџетот на општината.
Основица за пресметување на платата на Градоначалникот на Општината се утврдува согласно
Законот за изменување и дополнување на законот за плата и други надоместоци на избрани и
именувани лица во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија бр.
97/10,11/12 и 145/12) и тоа според законски утврдениот коефициент за утврдување на платата на
градоначалникот кој изнесува 3,4.
Вредноста на бодот за пресметување на платата на држвните службеници се утврдува секоја
година со Одлука за утврдување на вредноста на бодот за платите на државните службеници која
ја донесува Советот на општината.
Вредноста на бодот за утврдување на платите на вработените во општинската администрација во
Општина Карпош кој немаат статус на државни службеници, за 2017 година ќе изнесува 20,54
денари .
Член 4
Во член 14 зборовите Агенцијата за државните службеници“ се бришат и заменуваат со зборовите
„Министерство за информатичко општество и администрација“
По изменувањето и дополнувањето членот 14 гласи:
„При ново вработување во
јавните
установи на општината, за обезбедените средства
Градоначалникот дава писмено известување до надлежните министерства, а за вработувањата од
редот на државните службеници во општинската администрација, Градоначалникот бара
претходно мислење од Министерство за информатичко општество и администрација.“
Член 5
Во член 23 зборовите „Закон за државни службеници“ се бришат и заменуваат со зборовите „Закон
за административни службеници“.
По изменувањето и дополнувањето член 23 гласи:
„За се што не е регулирано со оваа Одлука, соодветно ќе се применуваат одредбите од Законот за
буџетите, Законот за административни службеници, Законот за работните односи и Општ
колективен договор за јавниот сектор на Република Македонија.“
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Член 6
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен гласник на
Општина Карпош”.

Број: 09-10567/4
Датум: 27.12.2016 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 Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Карпош за 2017 година

1. Се објавува Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Карпош за 2017 година, донесена на
шеесеттата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 27 декември 2016 година.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на
Општина Карпош“.

Број: 11-11075/3
Датум: 28.12.2016 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски, с.р.
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Врз основа на член 36, став 1, точка 2 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на
Република Македонија” бр. 05/2002), а во врска со член 23, став 8 од Законот за финансирање на
единиците на локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија” бр.61/04, 96/04,
67/07, 156/09, 47/11 и 192/15) и врз основа на Одлуката за извршување на Буџетот на Општина
Карпош бр.09-9200/23 од 27.10.2016 година, како и Одлуката за изменување и дополнување на
Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Карпош за 2017 година бр.11-10567/4, Советот на
Општината Карпош, на шеесеттата седница, одржана на 27 декември 2016 година, донесе

О Д Л У К А
за извршување на Буџетот на Општина Карпош за 2017 година
(пречистен текст)
Член 1
Буџетот на Општина Карпош за 2017 година (во понатамошен текст: Буџет), се извршува според
одредбите на оваа Одлука.
Член 2
Буџетот на Општина Карпош се состои од: општ, посебен и развоен дел:
- општиот дел ги содржи вкупните приходи и други приливи и вкупните расходи и други
одливи на Буџетот за фискалната година, како и глобални проекции на приходите,
приливите, расходите и одливите за наредната година,
- посебниот дел содржи план на одобрени средства на буџетските корисници по програми
и ставки за финансиската година, и
- развојниот дел ги содржи плановите и програмите за развој на буџетските корисници.
Буџетот на Општината е консолидиран и се состои од: основен Буџет, Буџет на самофинансирачки
активности; Буџет на донации; Буџет на дотации и Буџет на кредити.
Планот на програмите за развој ги содржи среднорочните проекции на одобрени средства по:
- одделни буџетски програми и подпрограми,
- години во кои истите ќе се реализираат и
- изворите на финансирање, односно буџети
Член 3
Општинските буџетски корисници на средствата на Буџетот се должни утврдените средства во
Буџетот да ги користат наменски, рационално и економично.
Член 4
Износите на приходите наведени во Буџетот за 2017 година се определени врз основа на извршена
процена на сопствените финансиски ресурси согласно законските прописи.
Промените во Буџетот треба да бидат во рамките на вкупниот износ на утврдените приходи.
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Доколку
во текот на годината планираните приходи, се остваруваат во поголем износ од планираниот
Буџет за 2017 година, истите ќе се прераспределат и ќе се користат во согласност со Измени на
Буџетот на Општината за 2017 година, донесени од страна на Советот на Општина Карпош.
Член 5
Планираните расходи во Буџетот за 2017 година не смеат да ги надминат планираните приходи во
истиот.
За да се преземат нови обврски мора да се предложи нов извор на средства или да се намалат
другите расходи во сразмерен износ.
Прераспределбата на планираните расходи во текот на фискалната година ја врши Советот на
Општина Карпош, во рамките на вкупно утврдениот лимит на приходите во Буџетот.
Член 6
Градоначалникот ја следи реализацијата на Планот на приходите и другите приливи на Буџетот на
Општината.
Градоначалникот на Општината е одговорен за извршување на средствата утврдени во Буџетот на
Општината Карпош, во рамките на тековната буџетска година.
Член 7
Пренамената во рамките на одобрените буџети на општинските буџетски корисници ја одобрува
Советот на Општината.
Одобрените средства со Буџетот на ниво на ставка во рамките на потпрограма и Буџет, не може да
бидат намалени повеќе од 20% со прераспределбите во тековната фискална година, а одобрените
средства за плати и надоместоци на ниво на ставки во рамките на Буџетот не можат со
прерарспределба да се зголемат повеќе од 10%.
Во рамките на расходите утврдени во Буџетот на општинскиот буџетски корисник, корисникот
може да врши прераспределба меѓу расходните ставки, програми и подпрограми по претходно
одобрување од Советот на Општината.
Општинските буџетски корисници, во услови кога во Буџетот на самофинансирачки активности,
Буџетот на донации или Буџетот на дотации, планираните приходи и други приливи не се
реализираат, односно се реализираат над планираниот износ, доставуваат барање за намалување зголемување на Планот на приходите и другите приливи и Планот на одобрените средства во овие
буџети, кои Градоначалникот ги доставува до Советот на Општината.
Член 8
Општинските буџетски корисници по усвојување на Буџетот изготвуваат годишен финансиски
план по квартали за користење на одобрените средства.
Користењето на средствата во даден квартал буџетскиот корисник го извршува врз основа на
финансиски план по месеци.
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Член 9
Исплатата на платата на вработените ќе се извршува во рамките на обезбедените средства во
Буџетот на општината.
Основица за пресметување на платата на Градоначалникот на Општината се утврдува согласно
Законот за изменување и дополнување на законот за плата и други надоместоци на избрани и
именувани лица во Република Македонија (Службен весник на РМ бр. 97/2010,11/2012 и 145/2012) и
тоа според законски утврдениот коефициент за утврдување на платата на градоначалникот кој
изнесува 3,4.
Вредноста на бодот за пресметување на платата на држвните службеници се утврдува секоја
година со Одлука за утврдување на вредноста на бодот за платите на државните службеници која
ја донесува Советот на општината
Вредноста на бодот за утврдување на платите на вработените во општинската администрација во
Општина Карпош кој немаат статус на државни службеници, за 2017 година ќе изнесува 20,54
денари .
Член 10
На вработените во општинската администрација се исплаќа надоместок за годишен одмор во
висина од 60% од просечна нето плата исплатена во последните три месеци во Републиката.
Член 11
Во случај на боледување подолго од 6 месеци и во случај на потешки последици од елементарни
непогоди во смисла на Законот за заштита и спасување и други случаи на работникот му се
исплатува помош во висина од една последно исплатена просечна месечна плата во органот каде
што е вработен.
Член 12
Исплатата на платите и надоместоците до основните училишта и детските градинки (во
понатамошен текст: локални и јавни установи) ќе се финансираат од блок дотациите од
Општинскиот буџет, согласно позитивните законски прописи, под контрола и одобрување на
соодветните министерства.
Локалните јавни установи се должни најдоцна 3 (три) дена пред исплатата на платите до
Општината да достават барање за одобрување на средства за плати и надоместоци кон кои ќе ги
приложат пропишаните обрасци, копија од рекапитуларот за пресметување нето и бруто плата,
образец за бројот на вработените по име и презиме и други податоци во електронска или пишана
форма, за односниот месец за секого поединечно на кого се однесува исплатата.
Член 13
Во случај на потреба за нови вработувања општинските буџетски корисници претходно се должни
да достават известување за обезбедени финансиски средства до Градоначалникот на Општината.
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Член 14
При ново вработување во
јавните
установи на општината, за обезбедените средства
Градоначалникот дава писмено известување до надлежните министерства, а за вработувањата од
редот на државните службеници во општинската администрација, Градоначалникот бара
претходно мислење од Министерство за информатичко општество и администрација
Член 15
Во случај на смрт на вработен во локалната општинска администрација и локална јавна установа
на неговото семејство му се исплата парична помош во висина од две последи исплатени просечни
месечни плати во органот каде што е вработен, но не повеќе од 30.000,00 денари.
На вработен во локалната општинска администрација и локална јавна установа во случај на смрт
на член од семејство (родител, брачен другар, деца родени во брак или вон брак, посинок, посвоено
дете и дете земено на издржување) доколку живеел во заедница му припаѓа парична помош во
висина на една последна исплатена просечна месечна плата во органот во кој е вработен, но не
повеќе од 15.000,00 денари. Живеењето во заедница подразбира да се со исто место на живеење на
иста адреса што се докажува со документ за идентификација (лична карта или пасош).
Член 16
На вработен во локалната општинска администрација и локална јавна установа кој ќе замине во
пензија му следува надоместок во вид на отпремнина во висина од две просечно месечни нето
плати. Висината на овој надоместок се пресметува врз основа на просечна месечна нето плата во
Републиката објавена до денот на исплатата.
Надоместокот од став 1 од овој член се исплатува по претходно доставено барање во тековната,
односно наредната година.
Исплатата на надоместокот од претходниот став се вршат по претходно оформена и комплетирана
документација и донесено решение од страна на Градоначалникот на Општината, а од програмата
ДО- Градоначалник, позиција 464 – Други трансфери.
Член 17
Исплатата на надоместоците од член 16 се врши врз основа на предходно оформена и
комплетирана документација и донесено решение од страна на Градоначалникот на Општината.
Член 18
Вработените во општината имаат право на јубилејни награди според условите и во висина
определени во Правилникот за доделување парични награди за јубилеи и пригодни настани.
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Член 19
Средствата за стоки и услуги потребни за вршење на редовните функции на општинските
буџетски корисници се набавуваат со фактури во кои посебно се искажуват трошоците по
поодделни ставки.
Набавката на стоки и вршењето на услуги се врши и со сметкопотврди, но само во ограничени
поединечни износи, во износ од 6.000,00 денари, каде задолжително мора да биде приложена
фискална сметка, при што трошоците треба да бидат искажани по класификација на соодветниот
расход.
Член 20
За средствата утврдени во Буџетот на Општината, кои се распоредуваат во програмите за:
- Програма за Совет на Општината;
- Програма за Градоначалник;
- Програма за општинска администрација;
- Програма за урбанистичко планирање и уредување на просторот;
- Програма за локален економски развој;
- Програма за комунални дејности;
- Програма за култура;
- Програма за спорт и рекреација;
- Програма за социјална заштита и заштита на децата; и
- Програма за образование
- Програма за заштита на животна средина и природа
одлучува Советот на Општината Карпош, а за извршувањето на Буџетот на Општината е одговорен
Градоначалникот на Општината Карпош.
Член 21
За користење на средствата утврдени во Буџетот на Општината во рамките на резервите / постојна
и тековна буџетска резерва /, која неможе да надмине износ од 3% од вкупно планираните средства

во основниот буџет на Општината, одлучува Советот на Општината а ги извршува
Градоначалникот на Општината.
По исклучок од став 1 на овој член, за користењето на средствата од тековната резерва одлучува
Градоначалникот, но најмногу до износ од 50.000,00 денари.
За искористените средства Градоначалникот поднесува Годишен извештај за користењето на
средствата од резервите.
Член 22
На членовите на Советот на Општината им припаѓа месечен надоместок за присуство на седниците
на Советот и надоместок на патните и дневните трошоци, во нрамките утврдени со закон.
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Месечниот надоместок на членовите на Советот за присуство на седници на Советот се утврдува во
процентуален износ од 70% од просечната месечна нето плата во Република Македонија, исплатена
за претходната година.
На Претседателот на Советот на Општина Карпош за раководењето и организирањето на работата
на Советот, надоместокот од став 2 на овој член се зголемува за 30%.
Овие надоместоци се регулирани со посебна Одлука донесена од Советот на Општината Карпош.
Член 23
За се што не е регулирано со оваа Одлука, соодветно ќе се применуваат одредбите од Законот за
буџетите, Законот за административни службеници, Законот за работните односи и Општ
колективен договор за јавниот сектор на Република Македонија.
Член 24
Буџетот на Општина Карпош се извршува од 01.01.2017 година до 31.12.2017 година.
Член 25
Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на
Општина Карпош”, а ќе се применува од 01 јануари 2017 година.

Број: 09-10567/5
Датум: 27.12.2016 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 Карпош-Пречистен
текст („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.13/2015), Градоначалникот на Општина Карпош,
донесе
РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за давање овластување за
учество и одлучување во 1во вонредно Собрание на акционери на Друштвото за спортски
дејности КОШАРКАРСКИ КЛУБ КАРПОШ-СОКОЛИ 2000 АД Скопје

1. Се објавува Одлуката за давање овластување за учество и одлучување во 1во вонредно Собрание
на акционери на Друштвото за спортски дејности КОШАРКАРСКИ КЛУБ КАРПОШ-СОКОЛИ 2000
АД Скопје, донесена на шеесеттата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 27
декември 2016 година.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на
Општина Карпош“.

Број: 11-11075/4
Датум: 28.12.2016 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), а во врска со Одлуката-Поканата за свикување на 1во вонредно
собрание на акционери од Друштвото за спортски дејности КОШАРКАРСКИ КЛУБ КАРПОШСОКОЛИ 2000 АД Скопје под бр.0101-204 од 16.12.2016 година, која е примена и упишана под
архивски бр.11-10521/1 од 16.12.2016 година во Општина Карпош, Советот на Општина Карпош, на
шеесеттата седница, одржана на 27 декември 2016 година, донесе

ОДЛУКА
за давање овластување за учество и одлучување во 1во вонредно Собрание на акционери на
Друштвото за спортски дејности КОШАРКАРСКИ КЛУБ КАРПОШ-СОКОЛИ 2000 АД Скопје

Член 1
Со оваа одлука Советот на Општина Карпош ги овластува членовите на Советот на Општина
Карпош:
1. Горан Михајлов од Скопје со ЕМБГ 2105963450021 и
2. Марјан Огњановски од Скопје ЕМБГ 0803956450115
како овластени претставници на Општина Карпош, да го претставуваат Советот на Општина
Карпош на 1во вонредно Собранието на акционерите на Друштвото за спортски дејности
КОШАРКАРСКИ КЛУБ КАРПОШ-СОКОЛИ 2000 АД Скопје, кое ќе се одржи на ден 26.01.2017
година со почеток во 11.оо часот часот, во просториите на Нотар Зафир Хаџи-Зафиров во Скопје, на
улица Вељко Влаховиќ бр.1А/1-2, Општина Центар, да одлучуваат во името на Општината и
Советот на Општина Карпош, да го потпишат Записникот од Собранието на акционери, како и сите
потребни документи кои што ќе бидат користени во постапката, согласно предложениот дневен
ред, а особено да одлучуваат и потпишуваат за:
1. Избор на претседавач на Собранието на акционери
2. Донесување на Одлука за усвојување на годишна-завршна сметка за 2016 година
3. Донесување на Одлука за голема зделка
4.Донесување на Одлука за зголемување на бројот на Неизвршни членови на Одборот на директори
5. Донесување на Одлука за промена на седиштето на Акционерското друштво
6. Донесување на Одлука за измена на Статутот на Акционерското друштво
7. Донесување на пречистен текст на Статутот на Акционерското друштво

Воедно горенаведените лица ги овластуваме да одлучуваат и потпишуваат за други статусни
промени во друштвото, во рамките на предметот на работењето на друштвото, кои ке бидат
предложени и усвоени на 1во вонредно Собранието на акционери кое ќе се одржи на ден 26.01.2017
година.
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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: 09-10567/6
Датум: 27.12.2016 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 утврдување на начинот на функционирање
на училишните спортски клубови формирани во општинските основни училишта на
територијата на Општина Карпош
1. Се објавува Одлуката за утврдување на начинот на функционирање на училишните спортски
клубови формирани во општинските основни училишта на територијата на Општина Карпош,
донесена на шеесеттата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 27 декември 2016
година.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на
Општина Карпош“.

Број: 11-11075/5
Датум: 28.12.2016 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), а во врска со Програмата за зголемување на нивото на
вклученост на учениците во системот на натпревари и спортски активности од училишниот спорт
донесена од Владата на Република Македонија од 05.03.2014 година, Советот на Општина Карпош,
на шеесеттата седница, одржана на 27 декември 2016 година, донесе

ОДЛУКА
за утврдување на начинот на функционирање на училишните спортски клубови
формирани во општинските основни училишта на територијата на Општина Карпош

Член 1
Со оваа одлука Советот на Општина Карпош го утврдува начинот на функционирањето на
училишните спортски клубови формирани во општинските основни училишта на територијата за
Општина Карпош.
Член 2
Училишните спортски клубови имаат обврска да изготват писмена согласност-изјава за
доброволно членување на ученикот во училишниот спортски клуб и истите да ги достават до
родителите/старателите на потпис.
Согласноста/изјавата покрај податоците за ученикот и родителит/старателот, особено да содржи
висина-износ на месечниот надомест, за која цел се плаќа истиот, и да биде наведен основот членот од Статутот на училишниот спортски клуб.
Согласноста/Изјавата да се чуваат заедно со останатата документација на училишниот спортски
клуб.
Член 3
Максималниот месечен надомест за членување во училишниот спортски клуб не може да биде
поголем од 600,00 денари.
Учениците кои потекнуваат од семејства во социјален ризик да бидат ослободени од месечната
чланарина, врз основа на документ издаден од надлежна државна институција.
Ученици кои сакаат да спортуваат два спорта, плаќаат месечна чланарина за еден спорт.
За два ученика од едно семејство да се наплатува една месечна чланарина.
Средствата се уплаќаат исклучиво на жиро сметка на училишниот спортски клуб.
Училишниот спортски клуб ги распределува средствата собрани од чланарина на транспарентен
начин, со известување до родителите/старателите.
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Член 4
Врз основа на оваа одлука Советот на Општина Карпош да донесе Заклучок со препорака до
општинските основни училишта кои немаат формирано училишни спортски клубови да го сторат
тоа согласно упатства и насоки наведени во истиот.
Училишните спортски клубови ќе бидат во состав на Општинскиот сојуз за училишен спорт на
Општина Карпош и ќе представуваат негови органицзациони единици.
Член 5
За представник од Општина Карпош и член во Општинскиот сојуз за училишен спорт на Општина
Карпош се именува Ивица Јаковлевски, вработен во општинската администрација, на работно
место соработник за спорт и спортски манифестации, во Секторот за дејности од јавен интерес,
Одделение за култура и спорт.
Член 6
Со оваа Одлука престанува да важи Известувањето од Општина Карпош бр.55-9384/1 од 28.10.2016
година.
Член 7
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на
Општина Карпош“.

Број: 09-10567/7
Датум: 27.12.2016 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 Заклучок со препорака за формирање на училишни спортски клубови
1. Се објавува Заклучок со препорака за формирање на училишни спортски клубови, донесен на
шеесеттата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 27 декември 2016 година.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на
Општина Карпош“.

Број: 11-11075/6
Датум: 28.12.2016 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) и врз основа на Одлуката за утврдување на начинот на
функционирање на училишните спортски клубови формирани во општинските основни училишта
на територијата на Општина Карпош бр.09-10567/7 од 27.12.2016 година, Советот на Општина
Карпош, на шеесеттата седница, одржана на 27.12.2016 година, донесе

ЗАКЛУЧОК
со препорака за формирање училишни спортски клубови
1. Советот на Општина Карпош им препорачува на директортите на општинските основни
училишта кои немаат формирано училишни спортски клубови, истото да го сторат согласно
насоките од Федерацијата на уичилишен спорт, како и согласно Програмата за зголемување на
нивото на вклученост на учениците во системот на натпревари и спорстки активности од
училишниот спорт.
2. Општина Карпош има обезбедено финансиски средства во Буџетот, во износ од вкупно
150.000,00 денари, или поединечно по училиште по 15.000,00 денари, наменети за регистрација
пред надлежните органи во Република Македонија.
3. Се дава препорака до сите директори регистрацијата да ја завршат до крајот на учебната
2016/2017 година.
4. Заклучокот да се достави до сите општински основни училишта и до Секторот за финансисики
прашања во Општина Карпош.
5. Овој Заклучок влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Карпош“.

Број: 09-10567/8
Датум: 27.12.2016 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 Програма за активностите на Општина Карпош во областа на располагањето
со градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на Општина
Карпош за 2017 година
1. Се објавува Програмата за активностите на Општина Карпош во областа на располагањето со
градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на Општина Карпош за
2017 година, донесена на шеесеттата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 27
декември 2016 година.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на
Општина Карпош“.

Број: 11-11075/7
Датум: 28.12.2016 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) и член 99 од Законот за градежно земјиште („Службен весник на
Република Македонија“ бр.15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и 190/16), Советот на Општина
Карпош, на шеесеттата седница, одржана на 27 декември 2016 година, донесе

ПРОГРАМА
за активностите на Општина Карпош во областа на располагањето со градежно земјиште во
сопственост на Република Македонија на подрачјето на Општина Карпош за 2017 година
Вовед






Општ дел
Просторен опфат и предмет на Програмата
Основи за изработка на Програмата
- Законски основ
- Основни плански документи
Лица вклучени во изработка на Програмата

Содржина на Програмата
1. Цели на Програмата
 Општи цели на Програмата
 Конкретни цели на Програмата по населени места, урбани блокови и локалитети
2. Обем и преглед на градежно земјиште што е предмет на Програмата (групирани по
урбанистички план)
 Листа на градежни парцели што ќе бидат предмет на менаџирање во тоа населено
место/локалитет
 Графички прилог со одбележани градежни парцели што ќе бидат предмет на менаџирање
во тоа населено место/локалитет
 Детален, односно табеларен преглед на градежни парцели (групирани по предвидена
активност):
а. Градежни парцели што ќе бидат предмет на оттуѓување по пат на јавно надавање
б. Градежни парцели што ќе бидат предмет на издавање под долготраен закуп по пат на
јавно надавање

в. Градежни парцели што ќе бидат предмет на издавање под краткотраен закуп по пат на
јавно наддавање
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г.
Градежни парцели што ќе бидат предмет на давање на користење заради давање на
концесија или јавно приватно партнерство
3. Маркетинг стратегија за промоција на градежно земјиште што е предмет на оваа Програма
 Дефинирање на целна група за оделни групи на градежни парцели
 Дефинирање на најефикасните маркетинг пристапи, алатки и канали
 Дефинирање на опфатот и трошоците поврзани со имплементација на маркетинг
стратегијата
 Дефинирање на временската рамка за имплементација на маркетинг стратегијата
 Лица задолжени за имплементација на маркетинг стратегија
4. Динамика на реализација на Програмата




Број на турнуси за објавување на оглас, временски период за објавување на огласите и
распределба на градежните парцели по турнуси
Пропишување на условите за надавање
Лица надлежни за реализација на Програмата

5. Проценка на финансиските приливи по основ на реализација на Програмата (приходна
страна на Програмата)
6. Проценка на финансиските срества потребни за реализација на Програмата (расходна
страна на Програмата)
7. Преодни и завршни одредби
Општ дел
Со прогласување на Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република
Македонија“ бр.15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и 190/16), градежното земјиште може да биде
во сопственост на Република Македонија, во сопственост на општините, општините во градот
Скопје и градот Скопје, во сопственост на јавните претпријатија, акционерски друштва и други
субјекти основани од Владата на Република Македонија и Собранието на Република Македонија и
во сопственост на домашни и странски физички и правни лица.
Сопственоста на градежното земјиште создава права и обврски. Сопственоста на градежното
земјиште вклучува и право на градење на земјиштето. Одлука за стекнување на сопственост на
градежното земјиште за општините, општините во градот Скопје и градот Скопје, донесува
Советот. Сопственоста на општините им ги овозможува следните права: на градење, користење,
пренесување на правото на градење на други лица и оттуѓување на градежното земјиште.
Со градежното земјиште сопственост на Република Македонија, управува Владата на
Република Македонија.
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Градежното земјиште наменето за општа употреба можат да го користат сите правни и
физички лица, општините, општините во градот Скопје и градот Скопје. Правото на користење,
Владата на Република Македонија може да го пренесе на општините.
Сопственоста на градежното земјиште ја опфаќа неговата површина и се она што е со него
трајно поврзано, а се наоѓа над или под површината.
Градежното земјиште е добро од општ интерес за Република Македонија, а уредувањето на
градежното земјиште е од јавен интерес.
Градежното земјиште може да биде изградено и неизградено, уредено и неуредено. Изградено
градежно земјиште е земјиште на кое е изграден објект од траен карактер и земјиштето што служи
за редовна употреба на објектот во граници на градежната парцела.
Уредено градежно земјиште е земјиште опремено со комунална инфраструктура, додека
неуредено е земјиште на кое нема изградено комунална инфраструктура.
Градежно земјиште е земјиште кое е планирано со урбанистички план, урбанистичкo планска
документација, урбанистичко-пректна документација, општ акт или проект за ифраструктура.
Градежна парцела е дел од градежното земјиште, чии граници се утврдени со урбанистички
план, урбанистичкo планска документација, урбанистичко-проектна документација, општ акт или
проект за ифраструктура предвидени со Законот за просторно и урбанистичко планирање и може
да се состои од една или од повеќе катастарски парцели или од делови на катастарски парцели.
Објект од траен каракер е објект изграден со документација (одобрение) и заведен во јавните
книги за недвижности.
Објект од времен карактер е објект поставен со одобрение за поставување до реализација на
урбанистички план или урбанистичка документација. Времените објекти не се дел од градежното
земјиште и врз основа на нив не може да се стекне сопственост на градежното земјиште.
Инфраструктурен објект е подземна или надземна градба за инсталации од комуналната
инфраструктура.
Прометот на градежното земјиште е слободен.
Градежното земјиште сопственост на Република Македонија може да се оттуѓи, даде на
користење (концесија или јавно приватно партнерство), даде под долготраен и краткотраен закуп,
разменува или да се востановат други стварни права.
А) Просторен опфат и предмет на Програмата
Предмет на Програмата е менаџирање со градежното земјиште во сопственост на Република
Македонија што се наоѓа на територијата на Општина Карпош, дефинирана според
територијалната организација на Репубика Македонија.
За да може да се врши оттуѓување, давање под закуп, на градежното земјиште потребно е да се
изработи мапа на државното градежно земјиште во општината со сите нумерички податоци за
истото.
Важен фактор во оваа постапка е и категоријата урбанистички план, односно урбанистичките
планови врз основа на кои може да се издаде одобрение за градење.
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Во
текот на годишната Програма се предвидува предмет на менаџирање со градежното земјиште во
сопственост на Република Македонија да бидат градежните парцели што се наоѓаат на
териториите на следните населени места и локалитети: Бардовци и Горно Нерези.

Б) Основи за изработка на Програмата
 Законски основ на Програмата за управување со градежното земјиште се: Закон за локална
самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) и Закон за градежно
земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16,
142/16 и 190/16)
 Основни плански документи, други документи потребни за изрботка на Програмата се
следните стратешки, развојни и плански документи донесени на локално ниво:
o Генерален урбанистички план на Град Скопје за плански период од 2012 до 2022 година
o Донесени детални урбанистички планови
o Урбанистички планови за населени места
o Урбанистички планови за вон населени места
o Годишна Програма за изработка на урбанистички планови
В) Лица вклучени во изработка на Програмата
 Име, презиме, професија и функција на сите лица од проектниот тим за изработка на
Програмата
 Име, презиме, професија и функција на сите останати лица консултирани или инволвирани
во изработка на Програмата
ГЛАВИ НА ПРОГРАМАТА:
1. Цели на Програмата
 Општи цели на Програмата - Обезбедување на услови за социо-економски развој на
општината, преку правење просторни услови за развој
 Конкретни цели на Програмата по населени места, урбани блокови и локалитети
Заинтересираните граѓани за изградба на сопствени простори за обавување на дејност можат
да ја реализираат својата потреба, а со тоа да придонесат за развој на населеното
место/локалитет, користење на локалните ресурси, вработување на лица, обезбедување на
подобри услови за живеење.
2. Обем и преглед на градежно земјиште што е предмет на Програмата (групирани по
населено место и по урбанистички план)
 Графички прилог со одбележани градежни парцели што ќе бидат предмет на менаџирање
во тоа населено место/локалитет, индетификувани со број на градежните парцели
 Детален преглед на градежни парцели (по населеното место и по урбанистички план)
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а.Градежни парцели што ќе бидат предмет на оттуѓување по пат на јавно наддавање
Табела со следните информации:
- Број на градежна парцела;
- Вкупна површина на градежната парцела;
- Намена на земјиштето (основна класа);
- Намена на земјиштето (опис);
- Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела;
- Површина за градба;
- Бруто развиена површина;
- Процент на изграденост;
- Коефициент на искористеност на земјиштето;
- Максимална дозволена висина;
- Катност;
- Почетна/утврдена цена по метар квадратен и
- Вкупна почетна/утврдена цена.
б.Градежни парцели што ќе бидат предмет на издавање под долготраен закуп по пат на јавно
наддавање
Табела со следните информации:
- Број на градежна парцела;
- Вкупна површина на градежна парцела;
- Намена на земјиштето (основна класа);
- Намена на земјиштето (опис);
- Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела;
- Површина за градба;
- Бруто развиена површина;
- Процент на изграденост;
- Коефициент на искористеност на земјиштето;
- Максимална дозволена висина;
- Катност;
- Почетна/утврдена цена по метар квадратен за годишна закупнина;
- Вкупна почетна/утврдена цена за годишна закупнина и
- Времетраење на закупот.
в.Градежни парцели што ќе бида предмет на издавање под краткотраен закуп по пат на јавно
наддавање
Табела со следните информации:
- Број на градежна парцела;
- Вкупна површина на градежната парцела;
- Намена на земјиштето (основна класа);
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Намена на земјиштето (опис);
Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела;
Површина за градба;
Бруто развиена површина;
Процент на изграденост;
Коефициент на искористеност на земјиштето;
Максимална дозволена висина;
Катност;
Почетна/утврдена цена по метар квадратен за годишна закупнина;
Вкупна почетна/утврдена цена за годишна закупнина и
Времетраење на закупот.

г.Градежни парцели што ќе бидат предмет на давање на користење заради давање на
концесија или јавно приватно партнерство
Табела со следните информации:
- Број на градежна парцела;
- Вкупна површина на градежната парцела;
- Намена на земјиштето (основна класа);
- Намена на земјиштето (опис);
- Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела;
- Површина за градба;
- Бруто развиена површина;
- Процент на изграденост;
- Коефициент на искористеност на земјиштето;
- Максимална дозволена висина;
- Катност;
- Основ за давање на земјиштето на користење (концесија или ЈПП);
- Заинтересирано правно лице (компанија) и
- Предвидени услови за договор.
3. Маркетинг стратегија за промоција на градежното земјиште што е предмет на оваа
Програма
Дефинирање на целни групи за оделни групи на градежни парцели.
Дефинирање на најефикасните маркетинг пристапи, алатки и канали.
Дефинирање на опфатот и трошоците поврзани со имплементација на маркетинг стратегијата.
Дефинирање на временската рамка за имплементација на маркетинг стратегијата.
Лица задолжени за имплементација на маркетинг стратегијата.
Определувањето на маркетинг стратегијата започнува со дефинирање/претпоставување на
заинтересираните страни за купување/изнајмување на одредени делови од градежното земјиште.

31

28 декември 2016 година „Службен гласник на Општина Карпош“

број 19

Заинтересираните страни се всушност потенцијалните купувачи/изнајмувачи на земјиштето и
идни инвеститори, односно претставуваат целна група на активностите од маркетинг стратегијата.
Со оглед на различната намена и местоположба на градежното земјиште што ќе биде понудено,
логично е целните групи за одделни локации да бидат различни. Следен чекор е идентификување
на најефикасните маркетинг пристапи, алатки и канали за комуницирање/промовирање на
понудата до заинтересираните страни. Маркетинг пристапот, алатките и каналите за
комуницирање/промовирање се лимитирани од повеќе аспекти, но главно од финансиската моќ на
општината. Како и да е, маркетинг стратегијата треба да обезбеди испраќање на вистинска,
навремена и прецизна информација на вистинска адреса.
4. Динамика на реализација на Програмата
- Градежните парцели кои што се предмет на јавна објава, ќе бидат објавени во турнуси или
поединечно, согласно можностите и условите поврзани со донесувањето на урбанистичките
планови и расчистувањето на имотно-правните односи и друго.
- Пропишување на условите за наддавање - Се пропишуваат/определуваат следните
параметри: висината на депозитот за учество, определување на интернет страницата на која
ќе се врши наддавањето, одредување на условите за учество, пропишување на други обврски
и се наведуваат останати релевантни информации во врска со наддавањето.
- Лица надлежни за реализацијата на Програмата: Елеонора Стојановска, диа; Зорица
Китанова, диа; Анета Блажовска-Тодоровска, дипл. правник и Богданка Милошевиќ-Мучева,
дипл. правник.
5. Проценка на финансиските приливи по основ на реализација на Програмата (приходна
страна на Програмата)
Проценката на финансиските приходи се прави кумулативно за секое населено место одделно,
според просечната пазарна цена за метар квадратен градежно земјиште по зони во тоа населено
место или локалитет.
6. Проценка на финансиските средства потребни за релизација на Програмата (расходна
страна на Програмата)
Финансиските средства потребни за реализација на Програмата се состојат од збир на
проценетите финансиски средства потребни за реализирање на следните активности:
- Трошоци по основ на администрирање на постапките за оттуѓување, односно давање под
закуп на градежното земјиште;
- Трошоци по основ на експропријација и одземање на корисничко право;
- Трошоците по основ на купување на градежно земјиште од физички и правни лица и
- Трошоци за промовирање, односно рекламирање на градежните локации што ќе бидат
предмет на оттуѓување, односно давање под закуп на градежното земјиште.

32

28 декември 2016 година „Службен гласник на Општина Карпош“

број 19

7. Преодни и завршни одредби
Составен дел на оваа програма е Табеларниот преглед на градежни парцели за оттуѓување по
пат на јавно наддавање за 2017 година.
Програмата може да се изменува и дополнува на начин и постапка иста по која и се донесува.
За спроведување на оваа Програма надлежен е Градоначалникот на Општина Карпош.
Оваа Програма е едногодишна и се донесува за 2017 година.
Програмата влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Карпош“.

Број: 09-10567/9
Датум: 27.12.2016 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
м-р Сашо Лазаровски, с.р.
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1

Долно
Нерези

2.328

856/3

А2

547

330

2640

60.33

Висина до венец
(м)

2.45

19.00

ДУП за Градска четврт З 04,
опфат помеѓу бул.
Илинден“, бул. „8-ми
Септември“, р. Вардар и
ул. „Љубљанска“, Општина
Карпош-Скопје

Висина до венец
(м)

35

19.00

ДУП за Градска четврт З 04,
опфат помеѓу бул.
Илинден“, бул. „8-ми
Септември“, р. Вардар и
ул. „Љубљанска“, Општина
Карпош-Скопје

ДУП

Коефициент на
искористеност

Процент на
изграденост %

Макс.имална
изградена
површина (м2)
5446

34

ДУП

Коефициент на
искористеност

778

4683

Процент на
изграденост %

669

Макс.имална
изградена
површина (м2)

2226

Површина за
градење (м2)

Површина на гр.
парцела(м2)

Намена на
земјиштето
А2

1964

Површина за
градење (м2)

597/1

A2

Површина на гр.
парцела(м2)

597/1

Намена на
земјиштето

5.3

Бр.катастарска
парцела

Бр.градежна
парцела

Локалитет
Карпош 3

5.1

Бр.катастарска
парцела

ред.бр.

2

Карпош 3

Бр.градежна
парцела

1

Локалитет

ред.бр.

ТАБЕЛАРЕН ПРЕГЛЕД НА ГРАДЕЖНИ ПАРЦЕЛИ ЗА ОТТУЃУВАЊЕ ПО ПАТ НА
ЈАВНО НАДДАВАЊЕ ЗА 2017 ГОДИНА

2.38

4.83

22.00

ДУП за Градска четврт 3
03, опфат помеѓу бул.
„Партизански одреди,
корито на река Вардар,
бул. „Македонија“ и ул.
„Московска“, Општина
Карпош-Скопје

34

Е2

12748

3744

Коефициент на
искористеност

Процент на
изграденост %
100

8.00

21.00

45.24

2.71

21.00

(Измени и дополнување)
на ДУП Злокуќани, дел од
блок 5 деловни и сервисни
дејности

ДУП

513

171

812.3

33.3

1.58

13.20
10.20

Градска четврт ЦС 15 Криви Дол

2

Криви Дол

5.2

448

А2

449

158

750.5

35.2

1.67

13.20
10.20

Градска четврт ЦС 15 Криви Дол

3

Криви Дол

5.3

451/1
451/2

А2

401

196

931

48.9

2.32

13.20

Градска четврт ЦС 15 Криви Дол

Макс.имална
изградена
површина (м2)

А2

Површина за
градење (м2)

446

Површина на гр.
парцела(м2)

5.1

Намена на
земјиштето

Криви Дол

Бр.катастарска
парцела

1

ред.бр.

Висина до венец
(м)

624

Макс.имална
изградена
површина (м2)

Површина за
градење (м2)

Површина на гр.
парцела(м2)
1379

1594

Коефициент на
искористеност

Б2

1594

Процент на
изграденост %

889/2

Намена на
земјиштето

Бр.катастарска
парцела

Бр.градежна
парцела
4.19

889/2

(Измени и дополнување)
на ДУП Злокуќани, дел од
блок 5 деловни и сервисни
дејности

Бр.градежна
парцела

Злокуќани

4.17

ДУП

Локалитет

2

Злокуќани
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Висина до венец
(м)

1

Локалитет

ред.бр.
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4

Криви Дол

5.4

451/2

А2

360

154

731.5

42.8

2.03

13.20
10.20

Градска четврт ЦС 15 Криви Дол

5

Криви Дол

5.5

451/3
451/5
453/2

А2

337

154

731.5

45.7

2.17

13.20
10.20

Градска четврт ЦС 15 Криви Дол

6

Криви Дол

5.6

451/3
451/4
453/2

А2

324

196

931

60.5

2.87

13.20

Градска четврт ЦС 15 Криви Дол

7

Криви Дол

4.21

456

А1

345

168

630

48.7

1.83

10.20

Градска четврт ЦС 15 Криви Дол

8

Криви Дол

4.22

455

А1

378

208

780

55

2.06

10.20

Градска четврт ЦС 15 Криви Дол

9

Криви Дол

4.23

455

А1

396

166

622.5

41.9

1.57

10.20

Градска четврт ЦС 15 Криви Дол

10

Криви Дол

4.24

453/2
455/2
454/2

А1

377

166

622.5

44

1.65

10.20

Градска четврт ЦС 15 Криви Дол

4.25

453/2
455/2
454/2
432/3

А1

367

208

780

56.7

2.13

10.20

Градска четврт ЦС 15 Криви Дол

11

Криви Дол
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4.26

13

Криви Дол

4.27

451/3
432/3

А1

369

165

618.8

44.7

1.68

10.20

Градска четврт ЦС 15 Криви Дол

14

Криви Дол

4.28

451/3
450/2

А1

408

210

787.5

51.5

1.93

10.20

Градска четврт ЦС 15 Криви Дол

15

Криви Дол

4.29

450

А1

472

166

622.5

35.2

1.32

10.20

Градска четврт ЦС 15 Криви Дол

А1

454

144

540

31.7

1.19

10.20

Градска четврт ЦС 15 Криви Дол

А1

486

188

705

38.7

1.45

10.20

Градска четврт ЦС 15 Криви Дол

10.20

Градска четврт ЦС 15 Криви Дол

Висина до венец
(м)

1.71

Коефициент на
искористеност

45.5

Процент на
изграденост %

450/2
448/4

622.5

Макс.имална
изградена
површина (м2)

4.31

166

Површина за
градење (м2)

Криви Дол

365

Површина на гр.
парцела(м2)

17

А1

Намена на
земјиштето

4.30

Бр.катастарска
парцела

Криви Дол

Бр.градежна
парцела

16

450/2
448/6
446/4
448/5
446/5

Локалитет

Криви Дол

ред.бр

12

453/2
451/3
454/2
432/3
432/4

ДУП
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1

Касарна
Илинден

1.1

1568/55

Б

26335.05

22384.79

184345.35

85

7.00

80.00

Северен дел од
„Касарна Илинден“

2

Касарна
Илинден

1.2

1568/31

Б

7284.40

6191.74

50990.80

85

7.00

80.00

Северен дел од
„Касарна Илинден“

3

Касарна
Илинден

1.3

1568/30

Б1

14393

13773.73

113430.73

85

7.00

80.00

Северен дел од
„Касарна Илинден“

4

Касарна
Илинден

1.4

1568/50

Б

9817,59

8344.95

68723.13

85

7.00

80.00

Северен дел од
„Касарна Илинден“

5

Касарна
Илинден

1.5

1568/54

Б

23838,65

20262.85

166870.55

85

7.00

80.00

Северен дел од
„Касарна Илинден“

6

Касарна
Илинден

1.6

1568/53

Б

17408.54

14797.26

121859.78

85

7.00

80.00

Северен дел од
„Касарна Илинден“

7

Касарна
Илинден

1.7

1568

Б

4286.97

3643.92

184345.35

85

7.00

80.00

Северен дел од
„Касарна Илинден“

8

Касарна
Илинден

2.1

1568/51

В2

5105.74

3574.02

14296.07

70

2.80

18.00

Северен дел од
„Касарна Илинден“

38

28 декември 2016 година „Службен гласник на Општина Карпош“

број 19

9

Касарна
Илинден

2.2

1568/52

В1

5879.17

2057.71

6173.13

70

1.05

15.00

Северен дел од
„Касарна Илинден“

10

Касарна
Илинден

2.3

1568/47

А2

23536

16408.53

93763

70

4.00

80.00

Северен дел од
„Касарна Илинден“

11

Касарна
Илинден

2.4

1568/48

А2

12462

8722.46

49842.64

70

4.00

80.00

Северен дел од
„Касарна Илинден“

12

Касарна
Илинден

2.5

1568/49

А2

4294

4048.00

23131.96

70

4.00

40.00

Северен дел од
„Касарна Илинден“

13

Касарна
Илинден

4.1

1568/39

Г2

9055.65

7244.52

14489.04

80

1.60

10.00

Северен дел од
„Касарна Илинден“

14

Касарна
Илинден

4.2

1568/28
1568/59

Б

1789.81

1521.34

12528.67

85

7.00

21.00

Северен дел од
„Касарна Илинден“

15

Касарна
Илинден

4.3

1568/38

Б1

4891

4157.29

34236.51

85

7.00

40.00

Северен дел од
„Касарна Илинден“

16

Касарна
Илинден

4.4

1568/41

Б

3176.90

2700.37

22238.30

85

7.00

40.00

Северен дел од
„Касарна Илинден“
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17

Касарна
Илинден

4.5

1568/33
1568/65

Б

3139.73

2668.77

21978.11

85

7.00

40.00

Северен дел од
„Касарна Илинден“

18

Касарна
Илинден

4.6

1568/34

Б1

4907

4171.05

34349.84

85

7.00

40.00

Северен дел од
„Касарна Илинден“

19

Касарна
Илинден

4.7

1568/35

Б

9598.76

8158.95

67191.32

85

7.00

80.00

Северен дел од
„Касарна Илинден“

20

Касарна
Илинден

4.8

1568/36
1568/66

Б

6750.67

5738.07

47254.69

85

7.00

80.00

Северен дел од
„Касарна Илинден“

21

Касарна
Илинден

4.9

1568/37

Б1

4818

4095.66

33728.66

85

7.00

40.00

Северен дел од
„Касарна Илинден“

22

Касарна
Илинден

5.2

1568/32

А2

8795

6156.26

35178.26

70

4.00

21.00

Северен дел од
„Касарна Илинден“

23

Касарна
Илинден

5.3

1568/27

А2

19184

13428.84

76736.20

70

4.00

21.00

Северен дел од
„Касарна Илинден“

24

Касарна
Илинден

5.5

1568/13

А2

14564.65

10195.26

58258.60

70

4.00

80.00

Северен дел од
„Касарна Илинден“
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25

Касарна
Илинден

5.7

1568/56

В1

7456.17

2609.66

7828.98

35

1.05

15.00

Северен дел од
„Касарна Илинден“

26

Касарна
Илинден

5.8

1568/18

А2

22484.04

15738.83

89936.16

70

4.00

21.00

Северен дел од
„Касарна Илинден“

27

Касарна
Илинден

6.1

1568/29

Б1

5805

4934.48

40636.89

85

7.00

40.00

Северен дел од
„Касарна Илинден“

28

Касарна
Илинден

6.3

1568/57

В1

7472.52

2615.38

7846.15

35

1.05

15.00

Северен дел од
„Касарна Илинден“

29

Касарна
Илинден

6.4

1568/9
1568/12

А2

14555.82

10189.07

58223.28

70

4.00

80.00

Северен дел од
„Касарна Илинден“

30

Касарна
Илинден

6.5

1568/9
1568/12
1568/14

А2

11973.28

8381.30

47893.12

70

4.00

21.00

Северен дел од
„Касарна Илинден“
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СОДРЖИНА
1. Одлука за донесување на Детален урбанистички план за село Бардовци, измена и дополна
Блок 12, Општина Карпош-Скопје, со Решение за објава,
2. Одлука за изменување и дополнување на одлуката за извршување на Буџетот на Општина
Карпош за 2017 година, со Решение за објава,
3. Одлука за извршување на Буџетот на Општина Карпош за 2017 година – пречистен текст, со
Решение за објава,
4. Одлука за давање овластување за учество и одлучување во 1во вонредно Собрание на
акционери на Друштвото за спортски дејности КОШАРКАРСКИ КЛУБ КАРПОШ-СОКОЛИ
2000 АД Скопје, со Решение за објава,
5. Одлука за утврдување на начинот на функционирање на училишните спортски клубови
формирани во општинските основни училишта на територијата на Општина Карпош, со
Решение за објава,
6. Заклучок со препорака за формирање на училишни спортски клубови, со Решение за објава и
7. Програма за активностите на Општина Карпош во областа на располагањето со градежно
земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на Општина Карпош за
2017 година, 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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