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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа 
(″Службен весник на Република Македонија″ бр.5/2002),а во врска со 
член 75 став 1 од Статутот на Општина Карпош (“Службен гласник на 
Општина Карпош” бр.1/2006), Градоначалникот на Општина Карпош 
донесе 

 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на  Одлуката за учество на Општина Карпош во 

реализација на иновативниот  проект “Центар за креативно живеење 
Парк“ 

 
          1.Се објавува Одлуката за учество на Општина Карпош во 
реализација на иновативниот  проект “Центар за креативно живеење 
Парк“ донесена на Триесет и осмата седница на Советот на Општина 
Карпош одржана на 31 август 2011 година. 
 
          2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се 
објави во ″Службен гласник на Општина Карпош″. 
 
 
 
 
 
Број 08-6820/1                                                               ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.09.2011 година                                                     НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                                                                                 Стевчо Јакимовски,. 
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     Врз основа на член 36 став 1 од Законот за локалната самоуправа  
(“Службен весник на Република Македонија”  бр. 05/2002) Советот на 
Општина Карпош на Триесет и осмата седница  одржана на 31 август 
2011 година донесе 

 
 
 

О Д Л У К А 
за учество на Општина Карпош во реализација на иновативниот                      

проект “Центар за креативно живеење Парк“ 
                                                                    
                                                                        Член 1 
                 
              Се  одобрува учество на  Општина Карпош во иновативниот Проект 
од сферата на културата “Центар за креативно живеење Парк “, во 
соработка со Здружението на граѓани “Јунона“ и Амбасадата на 
Кралството Холандија во Република Македонија. 
 

     Член 2 
                   Учеството на Општина Карпош се состои во  давање на користење 

на објект или локација на која би се поставил монтажен модуларен 
објект, во кој ќе се одвива програмата, како и покривање на 
комуналните трошоци за период од една година. 
                                                              
                                                                    Член 3    

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на 
објавувањето  во  “Службен гласник на Општина Карпош”. 
 
 
Број 07- 6412/1                              ПРЕТСЕДАTEЛ 
 31.08. 2011 година                 НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
С к о п ј е                               Трифун Трифуновски,с.р. 
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         Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната 
самоуправа (″Службен весник на Република Македонија″ бр.5/2002),а во 
врска со член 75 став 1 од Статутот на Општина Карпош (“Службен 
гласник на Општина Карпош” бр.1/2006), Градоначалникот на Општина 
Карпош донесе 

 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на  Заклучокот за усвојување на Годишниот извештај за 

работа на ОУ “Владо Тасевски“ во учебната 2010/2011 година 
 

 
 
 

          1.Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишниот извештај за 
работа на ОУ “Владо Тасевски“ во учебната 2010/2011 година донесен на 
Триесет и осмата седница на Советот на Општина Карпош одржана на 31 
август 2011 година. 
 
          2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се 
објави во ″Службен гласник на Општина Карпош″. 
 
 
 
 
 
Број 08-6820/2-1                                                            ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.09.2011 година                                                     НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                                                                                Стевчо Јакимовски,с.р. 
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 Врз основа на член 36, став 1  од Законот за локалната самоуправа 
(“Службен весник на Република Македонија“ 05/2002), Советот на 
Општина Карпош на  Триесет и осмата седница одржана на  31 август 
2011 година донесе 
 
 
 

ЗАКЛУЧОК 
за усвојување на Годишниот извештај за работа на ОУ“Владо Тасевски“ 

во учебната 2010/2011 година 
 

 
 

        1.Се  усвојува Годишниот извештај за работа на ОУ“Владо Тасевски“ 
во учебната 2010/2011 година. 
  
        2.Примерок од Заклучокот да се достави до ОУ “Владо Тасевски“ . 

    
               3. Овој заклучок влегува во сила наредниот ден од денот на 
објавувување во “Службен гласник на Општина Карпош“. 

 
 
 
Број 07- 6412/2-1                                                             ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 31.08.2011 година                                 НА СОВЕТОТ  НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
С к о п ј е             Трифун Трифуновски,с.р. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



02 септември 2011 година             “Службен гласник на Општина Карпош“                     број 11 

 6 

 
 

         Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната 
самоуправа (″Службен весник на Република Македонија″ бр.5/2002),а во 
врска со член 75 став 1 од Статутот на Општина Карпош (“Службен 
гласник на Општина Карпош” бр.1/2006), Градоначалникот на Општина 
Карпош донесе 

 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на  Заклучокот за усвојување на Годишниот извештај за 

работа на ОУ“Братство“ “ во учебната 2010/2011 година 
 

 
 
 

          1.Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишниот извештај за 
работа на ОУ“Братство“  во учебната 2010/2011 година донесен на 
Триесет и осмата седница на Советот на Општина Карпош одржана на 31 
август 2011 година. 
 
          2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се 
објави во ″Службен гласник на Општина Карпош″. 
 
 
 
 
 
Број 08-6820/2-2                                                           ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.09.2011 година                                                     НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                                                                              Стевчо Јакимовски,с.р. 
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            Врз основа на член 36, став 1  од Законот за локалната самоуправа 
(“Службен весник на Република Македонија“ 05/2002), Советот на 
Општина Карпош на  на  Триесет и осмата седница одржана на  31 август 
2011 година донесе 
 
 
 

ЗАКЛУЧОК 
за усвојување на Годишниот извештај за работа на ОУ“Братство“ во 

учебната 2010/2011 година 
 

 
 

        1.Се  усвојува Годишниот извештај за работа на ОУ“Братство“ во 
учебната 2010/2011 година. 
  
        2.Примерок од Заклучокот да се достави до ОУ “Братство“ . 

    
               3. Овој заклучок влегува во сила наредниот ден од денот на 
објавувување во “Службен гласник на Општина Карпош“. 

 
 
 
Број 07- 6412/2-2                                                             ПРЕТСЕДАТЕЛ 
31.08. 2011 година                                 НА СОВЕТОТ  НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
С к о п ј е              Трифун Трифуновски,с.р. 
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         Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната 
самоуправа (″Службен весник на Република Македонија″ бр.5/2002),а во 
врска со член 75 став 1 од Статутот на Општина Карпош (“Службен 
гласник на Општина Карпош” бр.1/2006), Градоначалникот на Општина 
Карпош донесе 

 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на  Заклучокот за усвојување на Годишниот извештај за 

работа на ОУ“Димо Хаџи Димов“во учебната 2010/2011 година 
 

 
 
 

          1.Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишниот извештај за 
работа на ОУ“Димо Хаџи Димов“ “  во учебната 2010/2011 година донесен 
на Триесет и осмата седница на Советот на Општина Карпош одржана 
на 31 август 2011 година. 
 
          2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се 
објави во ″Службен гласник на Општина Карпош″. 
 
 
 
 
 
Број 08-6820/2-3                                                          ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.09.2011 година                                                     НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                                                                              Стевчо Јакимовски,с.р. 
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         Врз основа на член 36, став 1  од Законот за локалната самоуправа 
(“Службен весник на Република Македонија“ 05/2002), Советот на 
Општина Карпош на  на  Триесет и осмата седница одржана на  31 август 
2011 година донесе 
 
 
 

ЗАКЛУЧОК 
за усвојување на Годишниот извештај за работа на ОУ“Димо Хаџи 

Димов“ во учебната 2010/2011 година 
 

 
 

        1.Се  усвојува Годишниот извештај за работа на ОУ“Димо Хаџи 
Димов“ во учебната 2010/2011 година. 
  
        2.Примерок од Заклучокот да се достави до ОУ “Димо Хаџи Димов “ . 

    
               3. Овој заклучок влегува во сила наредниот ден од денот на 
објавувување во “Службен гласник на Општина Карпош“. 

 
 
 
Број 07-6412/3                                                                  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
31.08.2011 година                                 НА СОВЕТОТ  НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
С к о п ј е             Трифун Трифуновски,с.р. 
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         Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната 
самоуправа (″Службен весник на Република Македонија″ бр.5/2002),а во 
врска со член 75 став 1 од Статутот на Општина Карпош (“Службен 
гласник на Општина Карпош” бр.1/2006), Градоначалникот на Општина 
Карпош донесе 

 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на  Заклучокот за усвојување на Годишниот извештај за 

работа на ОУ“Вера Циривири “во учебната 2010/2011 година 
 

 
 
 

          1.Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишниот извештај за 
работа на ОУ“Вера Циривири “ “  во учебната 2010/2011 година донесен 
на Триесет и осмата седница на Советот на Општина Карпош одржана 
на 31 август 2011 година. 
 
          2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се 
објави во ″Службен гласник на Општина Карпош″. 
 
 
 
 
 
Број 08-6820/2-4                                                          ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.09.2011 година                                                     НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                                                                              Стевчо Јакимовски,с.р. 
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            Врз основа на член 36, став 1  од Законот за локалната самоуправа 
(“Службен весник на Република Македонија“ 05/2002), Советот на 
Општина Карпош на на  Триесет и осмата седница одржана на  31 август 
2011 година донесе 
 
 
 

ЗАКЛУЧОК 
за усвојување на Годишниот извештај за работа на ОУ“Вера Циривири“ 

во учебната 2010/2011 година 
 

 
 

        1.Се  усвојува Годишниот извештај за работа на ОУ“Вера Циривири“ 
во учебната 2010/2011 година. 
  
        2.Примерок од Заклучокот да се достави до ОУ “Вера Циривири “ . 

    
               3. Овој заклучок влегува во сила наредниот ден од денот на 
објавувување во “Службен гласник на Општина Карпош“. 

 
 
 
 
 
Број 07- 6412/2-4                                                             ПРЕТСЕДАТЕЛ 
31.08 .2011 година                                 НА СОВЕТОТ  НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
С к о п ј е                                   Трифун Трифуновски,с.р. 
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                    Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната 
самоуправа (″Службен весник на Република Македонија″ бр.5/2002),а во 
врска со член 75 став 1 од Статутот на Општина Карпош (“Службен 
гласник на Општина Карпош” бр.1/2006), Градоначалникот на Општина 
Карпош донесе 

 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на  Заклучокот за усвојување на Годишниот извештај за 

работа на ОУ“Петар Поп Арсов “во учебната 2010/2011 година 
 

 
 
 

          1.Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишниот извештај за 
работа на ОУ“Петар Поп Арсов “   во учебната 2010/2011 година донесен 
на Триесет и осмата седница на Советот на Општина Карпош одржана 
на 31 август 2011 година. 
 
          2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се 
објави во ″Службен гласник на Општина Карпош″. 
 
 
 
 
 
Број 08-6820/2-5                                                          ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.09.2011 година                                                     НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                                                                              Стевчо Јакимовски,с.р. 
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 Врз основа на член 36, став 1  од Законот за локалната самоуправа 
(“Службен весник на Република Македонија“ 05/2002), Советот на 
Општина Карпош на на  Триесет и осмата седница одржана на 31 август 
2011 година донесе 
 
 
 

ЗАКЛУЧОК 
за усвојување на Годишниот извештај за работа на ОУ“Петар Поп Арсов“ 

во учебната 2010/2011 година 
 

 
 

        1.Се  усвојува Годишниот извештај за работа на ОУ“Петар Поп Арсов “ 
во учебната 2010/2011 година. 
  
        2.Примерок од Заклучокот да се достави до ОУ “Петар Поп Арсов “ . 

    
               3. Овој заклучок влегува во сила наредниот ден од денот на 
објавувување во “Службен гласник на Општина Карпош“. 

 
 
 
Број 07- 6412/2-5                                                             ПРЕТСЕДАТЕЛ 
31.08.2011 година                                    НА СОВЕТОТ  НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
С к о п ј е                 Трифун Трифуновски,с.р. 
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                    Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната 
самоуправа (″Службен весник на Република Македонија″ бр.5/2002),а во 
врска со член 75 став 1 од Статутот на Општина Карпош (“Службен 
гласник на Општина Карпош” бр.1/2006), Градоначалникот на Општина 
Карпош донесе 

 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на  Заклучокот за усвојување на Годишниот извештај за 

работа на ОУ“Аврам Писевски “во учебната 2010/2011 година 
 

 
 
 

          1.Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишниот извештај за 
работа на ОУ“Аврам Писевски “   во учебната 2010/2011 година донесен 
на Триесет и осмата седница на Советот на Општина Карпош одржана 
на 31 август 2011 година. 
 
          2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се 
објави во ″Службен гласник на Општина Карпош″. 
 
 
 
 
Број 08-6820/2-6                                                         ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.09.2011 година                                                     НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                                                                                 Стевчо Јакимовски 
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            Врз основа на член 36, став 1  од Законот за локалната самоуправа 
(“Службен весник на Република Македонија“ 05/2002), Советот на 
Општина Карпош на на  Триесет и осмата седница одржана на  31 август 
2011 година донесе 
 
 
 

ЗАКЛУЧОК 
за усвојување на Годишниот извештај за работа на ОУ “Аврам Писевски“ 

во учебната 2010/2011 година 
 

 
 

        1.Се  усвојува Годишниот извештај за работа на ОУ“Аврам Писевски “ 
во учебната 2010/2011 година. 
  
        2.Примерок од Заклучокот да се достави до ОУ “Аврам Писевски “ . 

    
               3. Овој заклучок влегува во сила наредниот ден од денот на 
објавувување во “Службен гласник на Општина Карпош“. 

 
 
 
Број 07- 6412/2-6                                                               ПРЕТСЕДАТЕЛ 
31.08.2011 година                                 НА СОВЕТОТ  НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
С к о п ј е                 Трифун Трифуновски,с.р. 
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             Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната 
самоуправа (″Службен весник на Република Македонија″ бр.5/2002),а во 
врска со член 75 став 1 од Статутот на Општина Карпош (“Службен 
гласник на Општина Карпош” бр.1/2006), Градоначалникот на Општина 
Карпош донесе 

 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на  Заклучокот за усвојување на Годишниот извештај за 

работа на ОУ“Војдан Чернодрински “во учебната 2010/2011 година 
 

 
 
 

          1.Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишниот извештај за 
работа на ОУ “Војдан Чернодрински “   во учебната 2010/2011 година 
донесен на Триесет и осмата седница на Советот на Општина Карпош 
одржана на 31 август 2011 година. 
 
          2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се 
објави во ″Службен гласник на Општина Карпош″. 
 
 
 
 
 
Број 08-6820/2-7                                                         ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.09.2011 година                                                     НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                                                                             Стевчо Јакимовски,с.р. 
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   Врз основа на член 36, став 1  од Законот за локалната самоуправа 
(“Службен весник на Република Македонија“ 05/2002), Советот на 
Општина Карпош на  на  Триесет и осмата седница одржана на  31 август 
2011 година донесе 
 
 
 

ЗАКЛУЧОК 
за усвојување на Годишниот извештај за работа на ОУ“Војдан 

Чернодрински“ во учебната 2010/2011 година 
 

 
 

        1.Се усвојува Годишниот извештај за работа на ОУ“Војдан 
Чернодрински “ во учебната 2010/2011 година. 
  
        2.Примерок од Заклучокот да се достави до ОУ “Војдан 
Чернодрински “ . 

    
               3. Овој заклучок влегува во сила наредниот ден од денот на 
објавувување во “Службен гласник на Општина Карпош“. 

 
 
 
Број 07-6412/2-7                                                              ПРЕТСЕДАТЕЛ 
31.08.2011 година                                 НА СОВЕТОТ  НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
С к о п ј е                 Трифун Трифуновски,с.р. 
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              Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната 
самоуправа (″Службен весник на Република Македонија″ бр.5/2002),а во 
врска со член 75 став 1 од Статутот на Општина Карпош (“Службен 
гласник на Општина Карпош” бр.1/2006), Градоначалникот на Општина 
Карпош донесе 

 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на  Заклучокот за усвојување на Годишниот извештај за 

работа на ОУ“Јан Амос Коменски “во учебната 2010/2011 година 
 

 
 
 

          1.Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишниот извештај за 
работа на ОУ “Јан Амос Коменски “   во учебната 2010/2011 година 
донесен на Триесет и осмата седница на Советот на Општина Карпош 
одржана на 31 август 2011 година. 
 
          2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се 
објави во ″Службен гласник на Општина Карпош″. 
 
 
 
 
 
Број 08-6820/2-8                                                        ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.09.2011 година                                                     НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                                                                            Стевчо Јакимовски,с.р. 
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            Врз основа на член 36, став 1  од Законот за локалната самоуправа 
(“Службен весник на Република Македонија“ 05/2002), Советот на 
Општина Карпош на на  Триесет и осмата седница одржана на  31 август 
2011 година донесе 
 
 
 

ЗАКЛУЧОК 
за усвојување на Годишниот извештај за работа на ОУ“Јан Амос 

Коменски “ во учебната 2010/2011 година 
 

 
 

        1.Се  усвојува Годишниот извештај за работа на ОУ“Јан Амос 
Коменски “ во учебната 2010/2011 година. 
  
        2.Примерок од Заклучокот да се достави до ОУ “Јан Амос Коменски “ . 

    
               3. Овој заклучок влегува во сила наредниот ден од денот на 
објавувување во “Службен гласник на Општина Карпош“. 

 
 
 
Број 07- 6412/2-8                                                             ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 31.08.2011 година                                 НА СОВЕТОТ  НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
С к о п ј е             Трифун Трифуновски,с.р. 
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       Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната 
самоуправа (″Службен весник на Република Македонија″ бр.5/2002),а во 
врска со член 75 став 1 од Статутот на Општина Карпош (“Службен 
гласник на Општина Карпош” бр.1/2006), Градоначалникот на Општина 
Карпош донесе 

 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на  Заклучокот за усвојување на Годишниот извештај за 
работа на ОУ “Христијан Тодоровски Карпош “ во учебната 2010/2011 

година 
 

 
 
 

          1.Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишниот извештај за 
работа на ОУ “Христијан Тодоровски Карпош “   во учебната 2010/2011 
година донесен на Триесет и осмата седница на Советот на Општина 
Карпош одржана на 31 август 2011 година. 
 
          2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се 
објави во ″Службен гласник на Општина Карпош″. 
 
 
 
 
 
Број 08-6820/2-9                                                          ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.09.2011 година                                                     НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                                                                             Стевчо Јакимовски,с.р. 
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 Врз основа на член 36, став 1  од Законот за локалната самоуправа 
(“Службен весник на Република Македонија“ 05/2002), Советот на 
Општина Карпош на на  Триесет и осмата седница одржана на  31 август 
2011 година донесе 
 
 
 

ЗАКЛУЧОК 
за усвојување на Годишниот извештај за работа на ОУ “Христијан 

Тодоровски Карпош “ во учебната 2010/2011 година 
 

 
 

        1.Се  усвојува Годишниот извештај за работа на ОУ“Христијан 
Тодоровски Карпош “ во учебната 2010/2011 година. 
  
        2.Примерок од Заклучокот да се достави до ОУ “Христијан 
Тодоровски Карпош “ . 

    
               3. Овој заклучок влегува во сила наредниот ден од денот на 
објавувување во “Службен гласник на Општина Карпош“. 

 
 
 
Број 07- 6412/2-9                                                              ПРЕТСЕДАТЕЛ 
31.08 .2011 година                                 НА СОВЕТОТ  НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
С к о п ј е              Трифун Трифуновски,с.р. 
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       Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната 
самоуправа (″Службен весник на Република Македонија″ бр.5/2002),а во 
врска со член 75 став 1 од Статутот на Општина Карпош (“Службен 
гласник на Општина Карпош” бр.1/2006), Градоначалникот на Општина 
Карпош донесе 

 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на  Заклучокот за усвојување на Годишниот извештај за 

работа на ОУ “Лазо Трповски “ во учебната 2010/2011 година 
 

 
 
 

          1.Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишниот извештај за 
работа на ОУ “Лазо Трповски “   во учебната 2010/2011 година донесен на 
Триесет и осмата седница на Советот на Општина Карпош одржана на 31 
август 2011 година. 
 
          2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се 
објави во ″Службен гласник на Општина Карпош″. 
 
 
 
 
Број 08-6820/2-10                                                        ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.09.2011 година                                                     НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                                                                             Стевчо Јакимовски,с.р. 
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            Врз основа на член 36, став 1  од Законот за локалната самоуправа 
(“Службен весник на Република Македонија“ 05/2002), Советот на 
Општина Карпош на на  Триесет и осмата седница одржана на 31 август 
2011 година донесе 
 
 
 

ЗАКЛУЧОК 
за усвојување на Годишниот извештај за работа на ОУ “Лазо Трповски “ 

во учебната 2010/2011 година 
 

 
 

        1.Се  усвојува Годишниот извештај за работа на ОУ “Лазо Трповски “ 
во учебната 2010/2011 година. 
  
        2.Примерок од Заклучокот да се достави до ОУ “Лазо Трповски “ . 

    
               3. Овој заклучок влегува во сила наредниот ден од денот на 
објавувување во “Службен гласник на Општина Карпош“. 

 
 
 
Број 07-6412/2-10                                                             ПРЕТСЕДАТЕЛ 
31.08 .2011 година                                 НА СОВЕТОТ  НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
С к о п ј е               Трифун Трифуновски,с.р. 
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       Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната 
самоуправа (″Службен весник на Република Македонија″ бр.5/2002),а во 
врска со член 75 став 1 од Статутот на Општина Карпош (“Службен 
гласник на Општина Карпош” бр.1/2006), Градоначалникот на Општина 
Карпош донесе 

 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на  Одлуката  за проширување на средствата во Буџетот 

на Општина Карпош за  2011 година 
 
 

          1.Се објавува Одлуката  за проширување на средствата во Буџетот 
на Општина Карпош за  2011 година донесена на Триесет и осмата 
седница на Советот на Општина Карпош одржана на 31 август 2011 
година. 
 
          2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се 
објави во ″Службен гласник на Општина Карпош″. 
 
 
 
 
 
Број 08-6820/3                                                              ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.09.2011 година                                                     НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                                                                              Стевчо Јакимовски,с.р. 
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       Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната 
самоуправа (″Службен весник на Република Македонија″ бр.5/2002),а во 
врска со член 75 став 1 од Статутот на Општина Карпош (“Службен 
гласник на Општина Карпош” бр.1/2006), Градоначалникот на Општина 
Карпош донесе 

 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на  Заклучокот за усвојување на Извештајот за работите 

во  однос на безбедноста и безбедноста на сообраќајот на патиштата на 
Подрачјето на Полициската станица од Општа Надлежност “Карпош“ за 

прво шестомесечје за  2011 година 
 
 

          1.Се објавува Заклучокот за усвојување на Извештајот за работите 
во  однос на безбедноста и безбедноста на сообраќајот на патиштата на 
Подрачјето на Полициската станица од Општа Надлежност “Карпош“ за 
прво шестомесечје за  2011 година донесен на Триесет и осмата седница 
на Советот на Општина Карпош одржана на 31 август 2011 година. 
 
          2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се 
објави во ″Службен гласник на Општина Карпош″. 
 
 
 
 
 
Број 08-6820/4                                                            ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.09.2011 година                                                     НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                                                                            Стевчо Јакимовски,с.р. 
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            Врз основа на член 36, став 1  од Законот за локалната самоуправа 
(“Службен весник на Република Македонија“ 05/2002), Советот на 
Општина Карпош на  Триесет и осмата седница одржана на  31 август 
2011 година донесе 
 
 
 

ЗАКЛУЧОК 
за усвојување на Извештајот за работите во  однос на безбедноста и 

безбедноста на сообраќајот на патиштата на Подрачјето на 
Полициската станица од Општа Надлежност “Карпош“ за прво 

шестомесечје за  2011 година 
 

 
           1.Се  усвојува Извештајот за работите во  однос на безбедноста и 
безбедноста на сообраќајот на патиштата на Подрачјето на 
Полициската станица од Општа Надлежност “Карпош“ за првото 
шестомесечје 2011 година.        

                   2.Примерок од Заклучокот да се достави до Полициската станица 
од општа надлежност “Карпош“ 

                
                   3.Овој заклучок влегува во сила наредниот ден од денот на 

објавувување во “Службен гласник на Општина Карпош“. 
 

 
 
 
 
Број 07-6412/4                                                                  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
31.08.2011 година                                 НА СОВЕТОТ  НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
С к о п ј е            Трифун Трифуновски,с.р. 
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           Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната 
самоуправа (″Службен весник на Република Македонија″ бр.5/2002),а во 
врска со член 75 став 1 од Статутот на Општина Карпош (“Службен 
гласник на Општина Карпош” бр.1/2006), Градоначалникот на Општина 
Карпош донесе 

 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на  Одлуката  за изградба на административен објект на 

локалната самоуправа на Општина Карпош 
 
 
 

               1.Се објавува Одлуката  за изградба на административен објект на 
локалната самоуправа на Општина Карпош донесена на Триесет и 
осмата седница на Советот на Општина Карпош одржана на 31 август 
2011 година. 
 
              2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се 
објави во ″Службен гласник на Општина Карпош″. 
 
 
 
 
 
Број 08-6820/5                                                             ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.09.2011 година                                                     НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                                                                             Стевчо Јакимовски,с.р. 
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    Врз основа на член 22,  став 1, точка 4 и член 36, став 1 точки 1 и 10 од 
Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ“ бр. 05/02), 
Советот на Општина Карпош, на Триесет и осмата седницата одржана на 
31 август 2011 година, донесе  
 

О  Д  Л  У  К  А 
за изградба на административен објект на 

локалната самоуправа на Општина Карпош 
 

Член 1 
 Да се започне со изградба на административен објект на 
локалната самоуправа на Општина Карпош согласно  со Основниот 
проект со тех. бр. 30/2010 од 01.2011 година, изработен од Друштвото за 
проектирање, градежно занаетчиски работи, трговија и услуги  ДЕЛТА 
ИНВЕСТ – ДООЕЛ Скопје, на кој што е извршена стручна ревизија  од 
страна на АД за проектирање , инжинеринг и трговија 
“Македонијапроект“ Скопје.  
 Административниот објект од став 1 на овој член  е планиран со 
катност од    приземје, три ката и поткровје  (П+3+ Пк)   со вкупна 
површина од околу 4200 м2    и подземни паркинзи   со вкупна површина 
од околу 4000 м2. 

Член 2 
 Средствата за финансирање на изградбата на 
администаративниот објект од член 1 на оваа Одлука да се обезбедат од 
Буџетот на Општина Карпош во согласност со динамиката на 
изведување на градежните работи. 

Член 3 
 Се задолжува Градоначалникот на Општина Карпош да ги 
преземе сите потребни мерки и активности за изгадба на   
административниот објект на локалната самоуправа на Општина 
Карпош согласно Законот за градење и Законот за јавни набавки.  
 

 
 Член 4 

 За динамиката на спроведувањето на активностите поврзани со 
изградбата  на административниот објект на локалната самоуправа на 
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Општина Карпош, Градоначалникот на Општина Карпош е должен 
квартално да го известува Советот на Општина Карпош.  
 
                   Член 5 
 Составен дел на оваа Одлука е Основниот проект  за изградба на 
административен објект на локалната самоуправа на Општина Карпош 
со тех. бр. 30/2010 од 01.2011 година, изработен од Друштвото за 
проектирање, градежно занаетчиски работи, трговија и услуги  ДЕЛТА 
ИНВЕСТ – ДООЕЛ Скопје,  и Извештајот за извршена стручна ревизија 
изготвен  од страна на АД за проектирање , инжинеринг и трговија 
“Македонијапроект“ Скопје, заведен под бр. 35-1311/13 од 01.07.2011 
година во Општина Карпош. 
   
      Член 6 
 Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето 
во “Службен гласник на Општина Карпош“.  
 
 
 
Број 07-6412/5        ПРЕТСЕДАВАЧ 
31.08.2011 год.                              НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ 
С к о п ј е          Трифун Трифуновски,с.р. 
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            Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната 
самоуправа (″Службен весник на Република Македонија″ бр.5/2002),а во 
врска со член 75 став 1 од Статутот на Општина Карпош (“Службен 
гласник на Општина Карпош” бр.1/2006), Градоначалникот на Општина 
Карпош донесе 

 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на  Одлуката  за започнување на постапка за јавно 

приватно партнерство 
 

               1.Се објавува Одлуката  за  започнување на постапка за јавно 
приватно партнерство донесена на Триесет и осмата седница на Советот 
на Општина Карпош одржана на 31 август 2011 година. 
 
              2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се 
објави во ″Службен гласник на Општина Карпош″. 
 
 
 
 
 
Број 08-6820/6                                                            ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.09.2011 година                                                     НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                                                                              Стевчо Јакимовски,с.р. 
 
 
 

    
 
 
 
 
         Врз основа на член 22, став 1, точка 4 и член 36, став 1, точки 1 и 10 од 
Законот за локалната самоуправа    (“Службен весник на РМ“ бр. 05/02) и 
член 26, став 3 и  член 89, ставови 1 и 4 од Законот за концесии и други 
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видови на јавно приватно партнерство (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 7/2008, 139/2008, 64/2009 и 52/2010), Советот на 
Општина Карпош, на Триесет и осмата седницата одржана на  31 август 
2011 година, донесе  
 

О  Д  Л  У  К  А 
за започнување на постапка за јавно приватно партнерство 

 
      Член 1 
 
  Се усвојува Студијата за јавно приватно партнерство за 
реконструкција, доградба и адаптација на објектот на МЗ “ Долно 
Нерези“ – Општина Карпош- Скопје, заради воспоставување на 
едукативен центар. 
  
      Член 2 
 
 Се започнува постапка за доделување на договор за јавно 
приватно партнерство (во натамошниот текст: ЈПП) за реконструкција, 
доградба и адаптација на објектот на МЗ Нерези, кој се наоѓа на  ул.  
Ванчо Мицков бр. 19, со површина од 213 м2  на КП бр. 3957, 3956, (3956/2), 
3971 и 3974/1 (3974/3)  и дворно место со формирана градежна парцела со 
вкупна површина од 1003 м2, КО Карпош, сопственост на Општина 
Карпош.  
 
      Член 3 
 Со доделувањето на  договорот за ЈПП за реконструкција, доградба 
и адаптација на објектот се постигнува негова поголема 
функционалност, модернизација и   искористеност,  во функција на 
реализирање на проекти од областа на локалниот економски развој.    
 
 
 
 
 
                                                                   Член 4 
 
 Цели кои треба да се остварат со ЈПП се: 
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- идентификација на нови бизнис идеи  за постоечки и нови 
      претприемачи, што во иднина ќе овозможи отворање на нови 
работни 
      места и развој на руралните делови во Општина Карпош; 
- организација на обуки  поврзани со политиките на локалниот и 

одржливиот  развој ;  
- оплеменување  и заживување на просторот околу 

едукативниот   центар, со особено внимание на социјалниот 
аспект, односно почитување на контекстот на месната 
заедница и нејзиното   опкружување; 

-  користење на модерно изградена просторија за едукација   со 
капацитет од 60 лица од страна на Општина Карпош; 

- модернизација на објектот со мебел и   опрема за спроведување 
на обуки ; 

- промовирање на идејата за искористување на обновливите 
извори на енергија, енергетска ефикасност и енергетски 
ефикасно градежништво ; 

- вклучување на   јавноста во промовирањето на локалниот 
економски развој ;   

- промоција на начелото на адаптивна реупотреба на постојни 
објекти во прилог на заштита на енергија при градба, 
намалување на загадувањето при градежниот зафат, и во текот 
на експлоатација на објектот, со примена на мерки за 
енергетска ефикасност и заштита на животната средина 
согласно европските стандарди ;   

- промоција на Општина Карпош како партнер на едукативниот  
центарот  на сите обуки, промоции, тркалезни маси и 
конференции кои ќе се одржуваат во центарот како и други 
национални и меѓународни активности и настани; 

- привлекување на други донатори и странски инвеститори во 
соработка со приватниот партнер. 

 
       
 
                                                                   Член 5 
 ЈПП ќе се реализира со инвестирање  во   реконструкцијата, 
доградбата и адаптацијата  на објектот    во висина  на проценета 
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вредност од околу 80.000 евра,  кои ќе бидат на товар и ризик на 
приватниот партнер, при што  приватниот партнер се стекнува и  со 
право на користење на реконструираниот, дограден и адаптиран објект 
за период од 15 години колку што ќе трае договорот  за ЈПП . 
 Во периодот од став 1 на овој член, Општина Карпош ќе продолжи 
и понатаму да го користи целосно сегашниот простор во објектот 
наменет за потребите на МЗ Нерези.  
 По завршувањето  на важењето на договорот за ЈПП, приватниот 
партнер на Општина Карпош бесплатно и ја пренесува  во сопственост 
опремата која ќе биде вградена и инсталирана во објектот  
(канцелариска опрема, маси и столици, компјутери, проектори и сл.) 
            

Член 6 
 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 други видови на јавно приватно партнерство (во 
натамошниот текст: Законот). 
       Член 7 
 Се овластува  Градоначалникот на Општина Карпош, да ја 
спроведе   постапката  за доделување на договор за ЈПП, да формира 
Комисија за спроведување на постапката за доделување на Договор за 
ЈПП согласно член 37 од Законот и по донесувањето на Одлуката за 
избор на најповолен понудувач од страна на Советот на Општина 
Карпош   да го потпише договорот за ЈПП со избраниот најповолен 
понудувач  . 
                Член 8 
 Комисијата од член 7 на оваа одлука е должна да постапува 
согласно одредбите од Законот  и во рок од 30 дена од денот на 
применувањето на    оваа одлука да изготви тендерска документација . 
 По одобрувањето на тендерската документација од страна на 
Градоначалникот на Општина Карпош, Комисијата од член 7 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 9 
 Висината на надоместокот за издавање на тендерска 
документација ќе изнесува 50 евра, во денарска противвредност според 
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средниот курс на Народна банка на Република Македонија на денот на 
уплатата на средствата. 
 
               Член 10 
 Оваа одлука да се објави во “Службен гласник на Општина 
Карпош“, “Службен весник на Република Македонија “ и  во домашно 
јавно гласило . 
 
               Член 11 
 Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето 
во “Службен гласник на Општина Карпош“, а ќе се применува од 1 
октомври 2011 година. 
 
 
 
 
Број 07-6412/6           ПРЕТСЕДАВАЧ 
31.08.2011 год.                                 НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ 
С к о п ј е               Трифун Трифуновски,с.р. 
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            Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната 
самоуправа (″Службен весник на Република Македонија″ бр.5/2002),а во 
врска со член 75 став 1 од Статутот на Општина Карпош (“Службен 
гласник на Општина Карпош” бр.1/2006), Градоначалникот на Општина 
Карпош донесе 

 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на  Програмата  за изменување и дополнување на 

Програмата за работа на Советот за 2011 година 
 
 

               1.Се објавува Програмата  за изменување и дополнување на 
Програмата за работа на Советот за 2011 година донесена на Триесет и 
осмата седница на Советот на Општина Карпош одржана на 31 август 
2011 година. 
 
              2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се 
објави во ″Службен гласник на Општина Карпош″. 
 
 
 
 
 
Број 08-6820/7                                                            ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.09.2011 година                                                     НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                                                                             Стевчо Јакимовски,с.р. 
 
 
 

    
 

  Врз основа член 62  став 1 од Законот за локалната самоуправа 
("Службен весник на Република Македонија“  бр.05/2002) Советот на 
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Општина Карпош на Триесет и осмата седница одржана на  31 август  
2011 година донесе 

ПРОГРАМА 
за изменување и дополнување на Програмата за работа на Советот за 

2011 година 
                                                            
                                                                     I 

Се врши изменување и дополнување на Програмата за работа на 
Советот за 2011 година (“Службен гласник на Општина Карпош“ бр.13/10 
и 1/11). 

Во делот II, по точката 29 се додаваат три нови точки и тоа: 
-точка 30 – Предлог-Одлука за донесување на Детален 

урбанистички план за дел од УЗ Тафталиџе 30,урбан дел 2,3 и 4-
Општина Карпош-Скопје, и 

-точка  31-  Предлог-Одлука за донесување на Детален 
урбанистички план за Г.П 1.14 од ДУП за дел од М.З Тафталиџе 1, 
Тафталиџе 30, У.Б 1(Гимназија Георѓи Димитров КП 2773 КО Карпош), 
Општина Карпош, Скопје 

- точка32 Предлог-Одлука за донесување на Детален 
урбанистички план за Г.П 9.6 ДУП  Тафталиџе 2 Северен Дел (Основно 
Училиште Братство), Општина Карпош Скопје 

-точка 33 – Предлог-Одлука за донесување на Детален 
урбанистички план за населба Влае 1 ,УМ 5.2, Општина Карпош-Скопје. 

- точка 34 – Предлог- Одлука за донесување на Нацрт Детален 
урбанистички план за дел од локалитет Момин Поток Општина Карпош 
Скопје.   

- точка 35- Предлог-Одлука за утврдување на нацрт детални 
урбанистички планови и  донесување  на детални урбанистички 
планови по барање на заинтересирани физички и правни лица. 

                                                           II 
     Оваа Програма влегува во сила  осмиот ден од денот на 
објавувањето во  “Службен гласник на Општина Карпош“.   
Број 07 -  6412/7                             ПРЕТСЕДАТЕЛ 
31.08..2011  година                                                НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
                Скопје                                                                         Трифун Трифуновски,с.р. 
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         Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната 
самоуправа (″Службен весник на Република Македонија″ бр.5/2002),а во 
врска со член 75 став 1 од Статутот на Општина Карпош (“Службен 
гласник на Општина Карпош” бр.1/2006), Градоначалникот на Општина 
Карпош донесе 

 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на  Одлуката за утврдување  на зони и цени на градежно 

земјиште од подрачје на Општина Карпош при вршење на 
експропријација 

                                                                          
 
 
 

               1.Се објавува Одлуката за утврдување  на зони и цени на 
градежно земјиште од подрачје на Општина Карпош при вршење на 
експропријација донесена на Триесет и осмата седница на Советот на 
Општина Карпош одржана на 31 август 2011 година. 
 
              2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се 
објави во ″Службен гласник на Општина Карпош″. 
 
 
 
 
 
Број 08-6820/8                                                            ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.09.2011 година                                                     НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                                                                            Стевчо Јакимовски,с.р. 
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Врз основа на член 36, став 1 од Законот за локалната самоуправа  
(“Службен весник на Република Македонија”  бр. 05/2002), а во врска со 
член 3 став 2 од Законот за експропријација (“Службен весник на 
Република Македонија“ бр.33/95, 20/98, 40/99, 100/02, 31/03, 46/05, 10/08, 
106/08 и 156/10), Советот на Општина Карпош, на Триесет и осмата 
седница  одржана на  31 август 2011 година донесе 
 

О Д Л У К А 
за утврдување  на зони и цени на градежно земјиште од подрачје на 

Општина Карпош при вршење на експропријација 
                                                                          
                                                                         Член 1 
                Се  утврдуваат зони и цени на градежно земјиште од подрачје на 
Општина Карпош при вршење на експропријација и тоа:  
населба                                                    зона за                              цена на градежно земјиште 
                                                               макролокација                                      по м2 

-Градски парк-Карпош                         2                                        24.000,00 денари 
-Карпош 1                                                     2                                       20.000,00 денари 
-Карпош 2                                                    2                                       18.000,00  денари 
-Тафталиџе                                                 2                                       18.000,00  денари 
-Козле                                                            3                                       18.000,00  денари 
-Козле 1                                                         3                                       16.000,00 денари 
-Козле 2 до Реплек                                  3                                       14.000,00 денари 
-Козле 3 до угост. школо                      4                                       10.000,00 денари 
-Тафталиџе 1                                              3                                       16.000,00 денари 
-Трнодол                                                       3                                      16.000,00 денари 
-Трнодол над населбата                       4                                      12.000,00 денари 
-Жданец                                                       4                                      14.000,00  денари 
-Жданец над населбата                       5                                       10.000,00  денари 
-Карпош 3                                                    3                                       14.000,00  денари 
-Тафталиџе 2                                              4                                      14.000,00  денари 
-Бардовци-атракт.комплекс              5                                       12.000,00 денари 
-Злокуќани-атракт.комплекс            4                                       12.000,00 денари 
-Карпош 4                                                     4                                      12.000,00 денари 
-Карпош 3 и 4 десно од  
Илинденска                                                 3                                      12.000,00 денари 
-Момин Поток                                            4                                      12.000,00 денари 
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-Влае                                                               4                                        9.000,00 денари 
-Влае 1 околу ф-ка Карпош                                 5                         8.000,00 денари 
-Долно Водно                                                             5                         8.000,00 денари 
-Нерези Долно                                                           5                         7.000,00 денари 
-Злокуѓани село                                                        5                         5.000,00 денари 
-Злокуќани село према Вардар                         5                         8.000,00 денари 
-Нерези Средно                                                          6                        5.000,00 денари 
-Бардовци село                                                           7                        4.000,00 денари 
-Нерези Горно                                                             7                        3.500,00 денари 

 
 

    Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во 
“Службен  гласник на Општина Карпош”. 
 
 
 
Број 07-6412/8                                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
31.08. 2011 година                      НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
С к о п ј е                                  Трифун Трифуновски,с.р. 
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               Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната 
самоуправа (″Службен весник на Република Македонија″ бр.5/2002),а во 
врска со член 75 став 1 од Статутот на Општина Карпош (“Службен 
гласник на Општина Карпош” бр.1/2006), Градоначалникот на Општина 
Карпош донесе 

 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Одлуката за изменување на Одлуката за одобрување на 

средства за вршење инвентаризација на изградени објекти на 
подрачјето на Општина Карпош 

 
 
 

               1.Се објавува Одлуката за изменување на Одлуката за одобрување 
на средства за вршење инвентаризација на изградени објекти на 
подрачјето на Општина Карпош донесена на Триесет и осмата седница 
на Советот на Општина Карпош одржана на 31 август 2011 година. 
 
              2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се 
објави во ″Службен гласник на Општина Карпош″. 
 
 
 
Број 08-6820/9                                                           ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.09.2011 година                                                     НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                                                                             Стевчо Јакимовски,с.р. 
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 Врз основа на член 36, став 1 од Законот за локалната самоуправа 
(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 05/2002), Советот на 
Општина Карпош на  Триесет и осмата седница одржана на 31 август 
2011 година  донесе 
 
 
                                    
                                                                 О Д Л У К А 

за изменување на Одлуката за одобрување на средства за вршење 
инвентаризација на изградени објекти на подрачјето на Општина 

Карпош 
 

 
                                                          Член 1 
 
       Во Одлуката за одобрување на средтсва за вршење инвентаризација 
на изградени објекти на подрачјето на Општина Карпош (“Службен 
гласник на Општина Карпош“ бр. 4/2011), во член 1 износот “300.000,00 
денари“ се заменува со износот “600.000,00 денари“. 
 
 
                                                          Член 2 
 
     Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето 
на “Службен гласник на Општина Карпош“. 
 
 
                                                                                       
Број 07-6412/9                                                                       ПРЕТСЕДАТЕЛ               
31.08.2011 година                                          НА СОВЕТ НА ОПШТИНА КАРПОШ 
Скопје                                                                             Трифун Труфуновски,с.р. 
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         Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната 
самоуправа (″Службен весник на Република Македонија″ бр.5/2002),а во 
врска со член 75 став 1 од Статутот на Општина Карпош (“Службен 
гласник на Општина Карпош” бр.1/2006), Градоначалникот на Општина 
Карпош донесе 

 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Одлуката за  одобрување на средства  за исплата на  

лицата  ангажирани за доставување на решенија за наплата на 
данок на имот за 2009 и 2010 година 

 
 
 

               1.Се објавува Одлуката за одобрување на средства  за исплата на  
лицата  ангажирани за доставување на решенија за наплата на данок на 
имот за 2009 и 2010 година донесена на Триесет и осмата седница на 
Советот на Општина Карпош одржана на 31 август 2011 година. 
 
              2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се 
објави во ″Службен гласник на Општина Карпош″. 
 
 
 
 
 
Број 08-6820/10                                                           ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.09.2011 година                                                     НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                                                                             Стевчо Јакимовски,с.р. 
 
 
 
 
 
               Врз основа на член 36, став 1  од Законот за локалната самоуправа 
/„Службен весник на Република Македонија“ бр. 05/02/, а во врска со 
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Заклучокот бр. 07-2798/7 од 30.03.2011 година /„Службен глансик на 
Општина Карпош“ бр. 04/2011/, Советот на Општина Карпош, на Триесет 
и осмата седница, одржана на  31 август 2011 година, донесе 
 
 

О Д Л У К А 
за одобрување на средства  за исплата на  лицата  

ангажирани за доставување на решенија за наплата на  
данок на имот за 2009 и 2010 година 

 
Член 1 

             Се одобруваат  средства во износ од 330.000,00 денари за исплата   
на лицата ангажирани за доставување на решенија за наплата на данок 
на имот  на подрачјето на Општина Карпош за 2009 година (8 денари за 
едно доставено решение) и за 2010 година (12 денари за едно доставено 
решение).   
 

Член 2 
  Средствата од член  1 на оваа Одлука ќе  се обезбедат од Буџетот 

на Општина Карпош за 2011 година, Програма ЕО-Општинска 
администрација, ставка 464-разни трансфери,  потставка 464990-други 
трансфери. 
                                                                     Член 3 

Се задолужува Градоначалникот на Општина Карпош да донесе 
поединечни решенија за исплата   на лицата ангажирани за доставување 
на решенијата за наплата на данок на имот  на подрачјето на Општина 
Карпош по доставен преглед од страна на Секторот за финансии. 
 

Член 3 
                Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на 
објавувањто во „Службен гласник на Општина Карпош“. 
 
 
Број 07-6412/10                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
31.08.2011 година                                 НА СОВЕТОТ  НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
С к о п ј е              Трифун Трифуновски,с.р. 
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               Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната 
самоуправа (″Службен весник на Република Македонија″ бр.5/2002),а во 
врска со член 75 став 1 од Статутот на Општина Карпош (“Службен 
гласник на Општина Карпош” бр.1/2006), Градоначалникот на Општина 
Карпош донесе 

 
 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

за објавување на Решението за разрешување и именување на член во 
Училишниот одбор на ОУ “Братство“ 

 
 
 
 

               1.Се објавува Решението   за разрешување и именување на член во 
Училишниот одбор на ОУ “Братство“ донесено на Триесет и осмата 
седница на Советот на Општина Карпош одржана на 31 август 2011 
година. 
 
              2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се 
објави во ″Службен гласник на Општина Карпош″. 
 
 
 
 
 
Број 08-6820/11                                                            ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.09.2011 година                                                     НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                                                                              Стевчо Јакимовски,с.р. 
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           Врз основа на член 36, став 1 од Законот за локалната самоуправа  
(“Службен весник на Република Македонија”  бр. 05/2002), а во врска со 
член 124 од Законот за основното образование (“Службен весник на 
Република Македонија“ бр.103/2008, бр.33/2010, 116/2010, 156/2010, 
18/2011 и 51/2011), Советот на Општина Карпош на Триесет и осмата 
седница  одржана на  31 август 2011 година донесе 
 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

за разрешување и именување на член во Училишниот одбор на ОУ 
“Братство“ 

 
 

Член 1 
            Се разрешува од член на Училишниот одбор на Основното 

училиште “Братство“ – Општина Карпош-Скопје,  претставникот од 
Општина Карпош:  

         - Стефан Рошков 
 
 

     Член 2 
За претставник од Општина Карпош, во  Училишниот  одбор на  

Основното училиште  “Братство“-Општина Карпош се именува: 
- Миле Мирчевски 
                                                                                      Член 3    
 

Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на 
објавувањето во “Службен гласник на Општина Карпош”. 
 
 
 
 
Број 07- 6412/11                                         ПРЕТСЕДАТЕЛ 
31.08.2011 година                      НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
С к о п ј е                                      Трифун Трифуновски,с.р. 
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               Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната 
самоуправа (″Службен весник на Република Македонија″ бр.5/2002),а во 
врска со член 75 став 1 од Статутот на Општина Карпош (“Службен 
гласник на Општина Карпош” бр.1/2006), Градоначалникот на Општина 
Карпош донесе 

 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Одлуката  за воспоставување соработк а пом еѓу 

Опш тина К арпош  и Г радот  Ск опје, заради изградба на топловод на 
ул.’’П раш к а’’ дел 2 -Опш тина К арпош  

 
 
 

               1.Се објавува Одлуката за за воспоставување соработк а пом еѓу 
Опш тина К арпош  и Г радот  Ск опје, заради изградба на топловод на 
ул.’’П раш к а’’ дел 2 -Опш тина К арпош  донесена на Триесет и осмата 
седница на Советот на Општина Карпош одржана на 31 август 2011 
година. 
 
              2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се 
објави во ″Службен гласник на Општина Карпош″. 
 
 
 
 
 
Број 08-6820/12                                                           ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.09.2011 година                                                     НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                                                                             Стевчо Јакимовски,с.р. 
 
 

В рз основа член 36 став 1 точк а 1 од З ак онот  за лок алнат а 
сам оуправа (‘‘Служ бен весник  на Р епублик а М ак едонија’’ бр.05/ 2002) 



02 септември 2011 година             “Службен гласник на Општина Карпош“                     број 11 

 48 

Советот  на Опш тина К арпош  на Триесет  и осм ата седница одрж ана на 31 
август  2011 година донесе 

О Д  Л  У  К  А  
за воспоставување соработк а помеѓу Опш тина К арпош  и Г радот  Ск опје, 

заради изградба на топловод на ул.’’П раш к а’’ дел 2 -Опш тина К арпош  
 

                                                                     Ч лен 1  
Советот  на Опш тина К арпош  предлага воспоставување соработк а 

пом еѓу Опш тина К арпош  и Г радот  Ск опје за изградба на топловод на 
ул.’’П раш к а’’ дел 2, к оја се наоѓа на подрачјето на Опш тина К арпош . 
 
                                                                    Ч лен 2 

Опш тина К арпош  во остварувањето на соработк ата ќе учествува 
со средства обезбедени од Б уџетот  на Опш тина К арпош  за 2011 година, 
во износ од 2.500.000,00 денари, к ои м ож ат  да се к ористат  иск лучиво за 
нам ената утврдена со членот  1 на оваа Одлук а и во согласност  со 
прописите со кои се уредува так ов тип објек ти и со почитување на 
прописите к ои се однесуваат  на јавните набавки. 
 
                                                                    Ч лен 3 

     З а реализација на оваа Одлук а Г радоначалникот  на Опш тина 
К арпош  ќе ск лучи Д оговор со Г радоначалникот  на Г рад Ск опје, со к ој 
поблиск у ќе се уреди  начинот , условите, ф инансирањето и други 
праш ања заради остварување на заедничк а цел и интерес за изградба на 
предм етниот  топловод. 
 
                                                                    Ч лен 4 

Оваа Одлук а влегува во сила наредниот  ден од денот  на 
објавувањето во ‘‘Служ бен гласник  на Опш тина К арпош ’’. 
 
 
Б рој 07 --- 6412/ 12                                                                   П Р Е Т СЕ Д А Т Е Л  
31.08. 2011 година                                                 на Советот  на Опш тина К арпош  
             С к  о п ј е                                                            Т риф ун Т риф уновск и ,с.р. 

 
 
               Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната 
самоуправа (″Службен весник на Република Македонија″ бр.5/2002),а во 
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врска со член 75 став 1 од Статутот на Општина Карпош (“Службен 
гласник на Општина Карпош” бр.1/2006), Градоначалникот на Општина 
Карпош донесе 

 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Одлуката  за доделување финансиски средства на 

семејството на трагично починатиот  Мартин Нешкоски 
                                                               

 
 
               1.Се објавува Одлуката за доделување финансиски средства на 
семејството на трагично починатиот  Мартин Нешкоски  донесена на 
Триесет и осмата седница на Советот на Општина Карпош одржана на 31 
август 2011 година. 
 
              2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се 
објави во ″Службен гласник на Општина Карпош″. 
 
 
 
 
 
Број 08-6820/13                                                           ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.09.2011 година                                                     НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                                                                            Стевчо Јакимовски,с.р. 
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Врз основа на член 36, став 1 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република Македонија” број 05/2002) Советот на 
Општина Карпош на Триесет и осмата  седница одржана на  31 август 
2011 година донесе 
 

О Д Л У К А 
за доделување финансиски средства на семејството на трагично 

починатиот  Мартин Нешкоски 
                                                               
                                                                      Член 1 
             На семејството на  трагично починатиот  Мартин Нешкоски  од 
Скопје, како помош му  се доделуваат финансиски средства во износ од 
60.000,00 денари. 

   Член 2 
Средствата од член 1 на оваа Одлука да се издвојат од Буџетот на 

Општина Карпош за 2011 година, Програма АО -Совет,  ставка  413 - 
тековна резерва, потставка  413110 - тековна резерва. 
                                                                
                                                                     Член 3 

Се задолжува Градоначалникот на Општина Карпош да донесе 
поединечно решение за одобрените средства од член 1 на оваа одлука. 

 
    
                                                        Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на 

објавувањето во „Службен гласник на Општина Карпош”. 
 
 
 
Број 07- 6412/13                                        ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 31.08.2011 година                      НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                            Трифун Трифуновски,с.р. 
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               Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната 
самоуправа (″Службен весник на Република Македонија″ бр.5/2002),а во 
врска со член 75 став 1 од Статутот на Општина Карпош (“Службен 
гласник на Општина Карпош” бр.1/2006), Градоначалникот на Општина 
Карпош донесе 

 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Одлуката  за доделување на  финансиски средства на 

Игор Димовски, член на Македонската пливачка репрезентација за 
учество на FINA GRAND PRIX серијата во маратонско пливање 

 
                                                               

 
 
               1.Се објавува Одлуката за доделување финансиски средства на 
Игор Димовски, член на Македонската пливачка репрезентација за 
учество на FINA GRAND PRIX серијата во маратонско пливање, донесена 
на Триесет и осмата седница на Советот на Општина Карпош одржана 
на 31 август 2011 година. 
 
              2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се 
објави во ″Службен гласник на Општина Карпош″. 
 
 
 
 
 
Број 08-6820/14                                                           ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.09.2011 година                                                     НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                                                                              Стевчо Јакимовск,с.р. 
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       Врз основа на член 36, став 1 од Законот за локалната самоуправа 

(“Службен весник на Република Македонија„ бр.5/2002) Советот на 
Општина Карпош  на Триесет и осмата седница одржана на  31 август 2011 
година донесе 

О Д Л У К А 
за доделување на  финансиски средства на Игор Димовски, член на 
Македонската пливачка репрезентација за учество на FINA GRAND 

PRIX серијата во маратонско пливање 
     

Член 1 
        На Игор Димовски, член на Македонската пливачка репрезентација, 
му се доделуваат финансиски средства во износ од 70.000,00 денари, 
како поддршка за десетдневни подготовки во Република Бугарија, 
потребни за реализирање на вториот дел од програмата на FINA GRAND 
PRIX серијата во маратонско пливање, која започна со маратонот во 
Аргентина, а ќе се одржи во Капри-Наполи. 

   
 Член 2 

        Средствата од член 1 на оваа Oдлука ќе се издвојат од Буџетот на 
Општина Карпош за 2011 година, ЛО-Програма спорт ставка 464- разни 
трансфери, потставка 464990-други трансфери.   

 
Член 3 

Се задолжува Градоначалникот на Општина Карпош да донесе 
поединечно решение за одобрените средства од член 1 на оваа одлука. 

 
                                                                         Член 4 
    Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето 
во “Службен гласник на Општина Карпош“.       
 
Број 07- 6412/14                                                              ПРЕТСЕДАTEЛ 
31.08. 2011 година                                         на Советот на Општина Карпош 
С к о п ј е                                                                 Трифун Трифуновски,с.р. 
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               Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната 
самоуправа (″Службен весник на Република Македонија″ бр.5/2002),а во 
врска со член 75 став 1 од Статутот на Општина Карпош (“Службен 
гласник на Општина Карпош” бр.1/2006), Градоначалникот на Општина 
Карпош донесе 

 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Одлуката за доделување  на финансиски средства на 
Томи Стефановски, член на Македонската пливачка репрезентација за 

учество на FINA GRAND PRIX серијата во маратонско пливање 
 

                                                               
 

 
               1.Се објавува Одлуката за доделување  на финансиски средства 
на Томи Стефановски, член на Македонската пливачка репрезентација 
за учество на FINA GRAND PRIX серијата во маратонско пливање 
донесена на Триесет и осмата седница на Советот на Општина Карпош 
одржана на 31 август 2011 година. 
 
              2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се 
објави во ″Службен гласник на Општина Карпош″. 
 
 
 
 
 
Број 08-6820/15                                                            ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.09.2011 година                                                     НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                                                                              Стевчо Јакимовски,с.р. 
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  Врз основа на член 36 став 1 од Законот за локалната самоуправа 

(“Службен весник на Република Македонија„ бр.5/2002) Советот на 
Општина Карпош  на Триесет и осмата седница одржана на  31 август 2011 
година донесе 

О Д Л У К А 
за доделување  на финансиски средства на Томи Стефановски, член 

на Македонската пливачка репрезентација за учество на FINA 
GRAND PRIX серијата во маратонско пливање 

     
Член 1 

        На Томи Стефановски, член на Македонската пливачка 
репрезентација, му  се доделуваат финансиски средства во износ од 
70.000,00 денари, како поддршка за десетдневни подготовки во 
Република Грција,потребни за реализирање на вториот дел од 
програмата на FINA GRAND PRIX серијата во маратонско пливање, која 
започна со маратонот во Аргентина, а ќе се одржи во Капри-Наполи. 

 
   Член 2 

        Средствата од член 1 на оваа Oдлука ќе се издвојат од Буџетот на 
Општина Карпош за 2011 година, ЛО-Програма спорт ставка 464- разни 
трансфери, потставка 464990-други трансфери.   

 
Член 3 

Се задолжува Градоначалникот на Општина Карпош да донесе 
поединечно решение за одобрените средства од член 1 на оваа одлука. 

 
                                                                      Член 4 
    Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето 
во “Службен гласник на Општина Карпош“.       
 
Број 07- 6412/15                                                       ПРЕТСЕДАTEЛ 
31.08. 2011 година                                 на Советот на Општина Карпош 
С к о п ј е                                                         Трифун Трифуновски,с.р. 
 
 



02 септември 2011 година             “Службен гласник на Општина Карпош“                     број 11 

 55 

      
 

               Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната 
самоуправа (″Службен весник на Република Македонија″ бр.5/2002),а во 
врска со член 75 став 1 од Статутот на Општина Карпош (“Службен 
гласник на Општина Карпош” бр.1/2006), Градоначалникот на Општина 
Карпош донесе 

 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Одлуката за доделување на  финансиски средства за 

учество на Специјалните Олимписки светски игри - Атина 2011 
 

 
 
               1.Се објавува Одлуката за доделување на  финансиски средства за 
учество на Специјалните Олимписки светски игри - Атина 2011 донесена 
на Триесет и осмата седница на Советот на Општина Карпош одржана 
на 31 август 2011 година. 
 
              2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се 
објави во ″Службен гласник на Општина Карпош″. 
 
 
 
 
 
Број 08-6820/16                                                            ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.09.2011 година                                                     НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                                                                                 Стевчо Јакимовски,с.р. 
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  Врз основа на член 36, став 1 од Законот за локалната самоуправа 

(“Службен весник на Република Македонија„ бр.5/2002) Советот на 
Општина Карпош  на  Триесет и осмата седница одржана на  31 август 2011 
година донесе 

О Д Л У К А 
за доделување на  финансиски средства за учество на Специјалните 

Олимписки светски игри - Атина 2011 
 

Член 1 
        На Ивана Филиповска, активен член на Специјалната Олимпијада 
Македонија,  и се доделуваат финансиски средства во износ од 60.000,00 
денари, како поддршка за учество на Специјалните Олимписки светски 
игри - Атина 2011-Република Грција.   

 Член 2 
        Средствата од член 1 на оваа Oдлука ќе се издвојат од Буџетот на 
Општина Карпош за 2011 година, ЛО-Програма спорт ставка 464- разни 
трансфери, потставка 464990-други трансфери.   

 
Член 3 

Се задолжува Градоначалникот на Општина Карпош да донесе 
поединечно решение за одобрените средства од член 1 на оваа одлука. 
                                                                      
                                                                         Член 4 
         Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на 
објавувањето во “Службен гласник на Општина Карпош“.       
 
 
Број 07- 6412/16                                                             ПРЕТСЕДАТЕЛ 
31.08.2011 година                                          на Советот на Општина Карпош 
С к о п ј е                                                                     Трифун Трифуновск,с.р. 
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               Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната 
самоуправа (″Службен весник на Република Македонија″ бр.5/2002),а во 
врска со член 75 став 1 од Статутот на Општина Карпош (“Службен 
гласник на Општина Карпош” бр.1/2006), Градоначалникот на Општина 
Карпош донесе 

 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Програмата за изменување и дополнување на 

Програмата за заштита на животната средина за 2011 година 
 

 
 
               1.Се објавува Програмата за изменување и дополнување на 
Програмата за заштита на животната средина за 2011 година донесена 
на Триесет и осмата седница на Советот на Општина Карпош одржана 
на 31 август 2011 година. 
 
              2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се 
објави во ″Службен гласник на Општина Карпош″. 
 
 
 
 
 
Број 08-6820/17                                                            ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.09.2011 година                                                     НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                                                                                 Стевчо Јакимовск,с.р. 
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  Врз основа член 62  став 1 од Законот за локалната самоуправа 

("Службен весник на Република Македонија“  бр.05/2002) Советот на 
Општина Карпош на Триесет и осмата седница одржана на  31 август  
2011 година донесе 
 

ПРОГРАМА 
за изменување и дополнување на Програмата за заштита на животната 

средина за 2011 година 
 
                                                                 I 
  

Во Програмата за зажтита на животната средина за 2011 година 
(“Службен гласник на Општина Карпош“ бр.13/10 ) во делот II, во точка 1, 
потточка 1 се менува и гласи: 

“План и програма за управување на отпадот во Општината 
(600.000,00 денари)- Реализатор: ДПТПУ АУРА Проект-дооел Скопје“ 

Во потточка 2, по зборот “општината“ се додават зборовите 
“(200.000,00 денари). 

Во потточка 3, по зборот “пластика“ се додаваат зборовите 
“(150.000,00 денари)“. 

Во потточка 4,по зборот “отпад“ се додаваат зборовите“( 150.000,00 
денари)“. 

 
                                                          II 
     Оваа Програма влегува во сила  осмиот ден од денот на 
објавувањето во  “Службен гласник на Општина Карпош“.   
 
 
Број 07 – 6412/17                                           ПРЕТСЕДАТЕЛ 
31.08.2011  година                             НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
                Скопје                                                       Трифун Трифуновски ,с.р. 
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           Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната 
самоуправа (″Службен весник на Република Македонија″ бр.5/2002),а во 
врска со член 75 став 1 од Статутот на Општина Карпош (“Службен 
гласник на Општина Карпош” бр.1/2006), Градоначалникот на Општина 
Карпош донесе 

 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Одлуката за доделување на  финансиска помош 

 
 
 

               1.Се објавува Одлуката за доделување на  финансиска помош 
донесена на Триесет и осмата седница на Советот на Општина Карпош 
одржана на 31 август 2011 година. 
 
              2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се 
објави во ″Службен гласник на Општина Карпош″. 
 
 
 
 
 
Број 08-6820/18                                                            ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.09.2011 година                                                     НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                                                                             Стевчо Јакимовски,с.р. 
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     Врз основа на член 36, став 1 од Законот за локалната самоуправа 

(“Службен весник на Република Македонија„ бр.5/2002) Советот на 
Општина Карпош  на Триесет и осмата седница одржана на  31 август 2011 
година донесе 

 
О Д Л У К А 

за доделување на  финансиска помош 
 

 
Член 1 

        На Николовски Димитар и Филип, од Скопје,  кои боледуваат од 
тешка болест, се доделува финансиска помош во износ од 300.000,00 
денари, за нивно лекување во Република Турција.   

 
 Член 2 

        Средствата од член 1 на оваа Oдлука ќе се издвојат од Буџетот на 
Општина Карпош за 2011 година, Програма ЕО-Општинска 
администрација, ставка- 471-социјални надоместоци, потставка 471990- 
друга социјална помош.  
 

 
Член 3 

Се задолжува  Секторот за финансии  да ја спроведе оваа одлука. 
                                                                      
                                                                         Член 4 
         Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на 
објавувањето во “Службен гласник на Општина Карпош“.       
 
 
 
 
Број 07- 6412/18                                                             ПРЕТСЕДАТЕЛ 
31.08.2011 година                                         на Советот на Општина Карпош 
С к о п ј е                                                                   Трифун Трифуновски,с.р. 
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               Врз основа на член 75 став 3 од Статутот на Општина Карпош 
(“Службен гласник на Општина Карпош” бр.1/2006), Градоначалникот на 
Општина Карпош донесе 

 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Одлуката за прогласување на градежен објект “Дрисла“ 

за регионална депонија  на Скопскиот плански регион 
 

          1.Се објавува  Одлуката за прогласување на градежен објект 
“Дрисла“ за регионална депонија  на Скопскиот плански регион 
донесена од Советот за развој на Скопскиот плански регион, на 
седницата одржана на 01.07.2011 година 
 
          2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се 
објави во ″Службен гласник на Општина Карпош″. 
 
 
 
 
 
 
Број 08-6820/19                                                             ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.09.2011 година                                                       НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                  Стевчо Јакимовски,с.р.
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Врз основа на член 75 став 3 од Статутот на Општина Карпош (“Службен 
гласник на Општина Карпош” бр.1/2006), Градоначалникот на Општина 
Карпош донесе 

 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Одлуката за избор на претседател на Советот за развој 

на Скопскиот плански регион 
 

       
 
        1.Се објавува  Одлуката за избор на претседател на Советот за развој 
на Скопскиот плански регион донесена од Советот за развој на 
Скопскиот плански регион, на седницата одржана на 01.07.2011 година. 
 
          2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се 
објави во ″Службен гласник на Општина Карпош″. 
 
 
 
 
Број 08-6820/20                                                           ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.09.2011 година                                                     НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                                                                            Стевчо Јакимовски,с.р. 
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