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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 измена на распоредот на средствата во Буџетот на 

Општина Карпош за 2012 година 
 

 
           1.Се објавува Одлуката за измена на распоредот на средствата во Буџетот на 
Општина Карпош за 2012 година донесена на Шеесеттата  седница на Советот на 
Општина Карпош одржана на 30 ноември   2012  година. 
 
 
          2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во 
″Службен гласник на Општина Карпош″. 
 
 
 
 
 
Број 08- 9422/1                                                                       ГРАДОНАЧАЛНИК 
3.12.2012 година                                                               НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                                                                                    Стевчо Јакимовски,с.р. 

 

 

 

 

 



       Vrz osnova na ~len 36 stav  1 to~ka 2 od Zakonot za lokalnata  samouprava (Sl.vesnik na RM 
br. 5/2002 godina), Sovetot na Op{tina Karpo{  na    {eesetata   sednica odr`ana na     30 
noemvri  2012 godina , donese

O     D     L     U     K     A
Za izmena na rasporedot na sredstvata vo Buxetot na  Op{tina 

Karpo{ za 2012 godina

^len 1

So ovaa odluka se vr{i izmena na rasporedot na sredstva vo Buxetot na op{tina  Karpo{ za 2012 
godina i toa na sledniot na~in :

Potprograma

Potstavka
Buxet Samofin. Donacii Dotacii Krediti

E00 OP[TINSKA ADMINISTRACIJA

426990 500.000 0 0 0 0Drugi operativni rashodi

EA0 KAPITALNI TRO[OCI NA OP[TINA

480140 500.000 0 0 0 0Kupuvawe na informati~ka i video 
oprema

FA0 UREDUVAWE NA GRADE@NO ZEMJI[TE (KAPITALNI 
TRO[OCI)

482920 -2.500.000 0 0 0 0Izgradba na drugi objekti

J30 JAVNO OSVETLUVAWE

421110 1.500.000 0 0 0 0Elektri~na energija

0 0 0 0 0

^len 2

Odlukata vleguva vo sila od denot na objavuvaweto  vo Slu`ben glasnik na Op{tina Karpo{  i 
stanuva sostaven del na Buxetot na op{tinata za 2012 godina.

Br. 07-9266/2           
30.11.2012g. TRIFUN TRIFUNOVSKI

Pretsedatel na Sovetot na Op{tina

OP[TINA KARPO[

1
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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  дополнување на Програмата за работа на Советот 

за 2012 година                                            
                                                                      

 
           1.Се објавува Програмата за  дополнување на Програмата за работа на 
Советот за 2012 година донесена на Шеесеттата  седница на Советот на Општина 
Карпош одржана на 30 ноември   2012  година. 
 
 
          2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во 
″Службен гласник на Општина Карпош″. 
 
 
 
Број 08- 9422/2                                                                      ГРАДОНАЧАЛНИК 
3.12.2012 година                                                               НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                                                                                    Стевчо Јакимовски ,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) и член 16 од Статутот на Општина 
Kарпош ("Службен галсник на Општина Карпош"бр.01/2006) Советот на Општина 
Карпош на Шеесеттата   седница одржана на  30 ноември 2012 година донесе 

 
ПРОГРАМА 

за  дополнување на Програмата за работа на Советот за 2012 година                                            
                                                                      
                                                                              

1.Се врши  дополнување на Програмата за работа на Советот за 2012 година 
(“Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2012 ,бр.4/2012 , бр.5/2012 , бр.7/2012 , 
бр.9/2012 и 12/2012). 

 
Во делот II, по точката  61.2 се додаваат нова  точа и тоа: 

62.1-Предлог- Одлука за утврдување на Нацрт-Детален урбанистички план за 
Г.П.4.15а во Детален урбанистички план “Тафталиџе 2“, Северен дел 1,Општина 
Карпош Скопје 

 
 
                                                                                     

       2.Оваа Програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во  
“Службен гласник на Општина Карпош“.   
 
 
 
Број  07 -9266/3                                                                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 30.11.2012 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 утврдување Нацрт-Детален урбанистички план за 

измена и дополна на Детален урбанистички план за   дел од УЗ Злокуќани-Населба 
,Општина Карпош Скопје 

 
 

                                                                      
 

           1.Се објавува Одлуката за утврдување Нацрт-Детален урбанистички план за 
измена и дополна на Детален урбанистички план за   дел од УЗ Злокуќани-
Населба, Општина Карпош Скопје донесена на Шеесеттата седница на Советот на 
Општина Карпош одржана на 30 ноември   2012  година. 
 
 
          2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во 
″Службен гласник на Општина Карпош″. 
 
 
 
Број 08- 9422/3                                                                         ГРАДОНАЧАЛНИК 
3.12.2012 година                                                                 НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                                                                                       Стевчо Јакимовски,с.р. 
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   Врз основа на член 22 став 1 и член 26 став 4 од Законот за просторно и 
урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија” бр. 51/2003, 
137/2007, 91/09, 124/2010,18/2011 и 53/2011) и член 62 став 1 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на Република Македонија” бр. 5/2002), Советот на 
Општината Карпош, на Шеесеттата   седница одржана на  30 ноември 2012 година 
донесе 

О Д Л У К А  
за утврдување Нацрт-Детален урбанистички план за измена и дополна на Детален 

урбанистички план за   дел од УЗ Злокуќани-Населба ,Општина Карпош Скопје 
 

Член 1      
           Со оваа Одлука се утврдува Нацрт-Детален урбанистички план за измена и 
дополна на Детален урбанистички план за   дел од УЗ Злокуќани- Населба, 
Општина Карпош Скопје. 
             Нацрт-Деталниот урбанистички план е изработен според одредбите за 
спроведување на Генералниот урбанистички план на Град Скопје, Законот за 
просторно и урбанистичко планирање, Правилникот за стандарди и нормативи за 
урбанистичко планирање и Правилникот за поблиска содржина и начинот на 
графичка обработка на плановите и за начинот и постапката за донесување на 
урбанистички планови. 

Член 2 
             Просторот за кој се утврдува Нацрт-Детален урбанистички план е дефиниран 
со следните граници: осовина на улица “Скупи“,осовина на ул.“Љубљанска“ и 
осовина на Новопланирана ул.2. 
           Површината  на планскиот опфат изнесува 6,74ха.  
                                                                           Член 3 

                                        
           Намените предвидени во овој нацрт-детален урбанистички план се во  
согласност  со намените во Генералниот урбанистички план на Град Скопје од 2002 
година. 
            Во рамките на Нацрт-планот  се предвидени следните класи на намени: 

                            А1-домување во станбени куќи, 
Д2-заштитно зеленило 
           Максималната висина на планираните објекти изнесува Нмах.=9 м. 
Со Нацрт-планот се одредени 

- облик и големина на градежна парцела /м2/ 
- регулациона линија, 
- градежна линија која го дефинира просторот во кој може да се гради, 
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- максимална површина за градба во која може да се развие основата на 
објектот /м2/, 

- процент на изграденост /%/, 
- максимална развиена површина на објект /м2/, 
- коефициент на искористеност /К/, 
- намена на објектот, 
- максимална висина на објектот / до завршниот венец / одниво 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 праметри за уредување на просторот, и  
- Табеларен приказ на урбанистичките параметри. 

 
Член 5 

 
       Градоначалникот на Општина Карпош ќе организира Јавна презентација и 
Јавна анкета по Нацрт-Деталниот урбанистички план за кој претходно е добиено 
мислење, со утврдување на времето и местото каде ќе биде изложен планот и 
спроведувањето на јавната презентација и јавната анкета. 

 
Член 6  

              Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на Општина Карпош“. 
 
 
 
Број  07 -9266/4                                                                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 30.11.2012 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 утврдување на Нацрт-Детален урбанистички план за 

Г.П.4.15а во Детален урбанистички план “Тафталиџе 2“, Северен дел 1,Општина 
Карпош Скопје 

 
 

                                                                      
 

           1.Се објавува Одлуката за утврдување на Нацрт-Детален урбанистички план 
за Г.П.4.15а во Детален урбанистички план “Тафталиџе 2“, Северен дел 1,Општина 
Карпош Скопје донесена на Шеесеттата седница на Советот на Општина Карпош 
одржана на 30 ноември   2012  година. 
 
 
          2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во 
″Службен гласник на Општина Карпош″. 
 
 
 
Број 08- 9422/4                                                                       ГРАДОНАЧАЛНИК 
3.12.2012 година                                                               НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                                                                                      Стевчо Јакимовски,с.р. 
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     Врз основа на член 22 став 1 и член 26 став 4 од Законот за просторно и 
урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија” бр. 51/2003, 
137/2007, 91/09, 124/2010,18/2011 и 53/2011) и член 62 став 1 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на Република Македонија” бр. 5/2002), Советот на 
Општината Карпош, на Шеесеттата   седница одржана на  30 ноември 2012 година 
донесе 

О Д Л У К А 
за утврдување на Нацрт-Детален урбанистички план за Г.П.4.15а во Детален 

урбанистички план “Тафталиџе 2“, Северен дел 1,Општина Карпош Скопје 
 
 

Член 1      
           Со оваа Одлука се утврдува Нацрт-Детален урбанистички план за Г.П.4.15а во 
Детален урбанистички план “Тафталиџе 2“, Северен дел 1,Општина Карпош Скопје. 
 
             Нацрт-Деталниот урбанистички план е изработен според одредбите за 
спроведување на Генералниот урбанистички план на Град Скопје, Законот за 
просторно и урбанистичко планирање, Правилникот за стандарди и нормативи за 
урбанистичко планирање и Правилникот за поблиска содржина и начинот на 
графичка обработка на плановите и за начинот и постапката за донесување на 
урбанистички планови. 

Член 2 
           Опфатот на   Нацрт- Детален урбанистички план за Г.П. 4.15а во ДУП 
Тафталиџе 2 Северен дел, Општина Карпош се поклопува со границите на 
градежната парцела 4.15а од истиот ДУП.: 
                                                                           Член 3 

                                        
           Намените предвидени во овој нацрт-детален урбанистички план се во  
согласност  со намените во Генералниот урбанистички план на Град Скопје од 2002 
година. 
            Во рамките на Нацрт-планот  се предвидени следните класи на намени: 

                            А1-домување во станбени куќи, 
Б1-мали комерцијални и деловни намени 

                            В1-образование 
Д3-спорт и рекреација 
Б5-хотелски комплекси 

                            Максималната висина на градбата изнесува 8,80м.. 
Со Нацрт-планот се одредени 
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- 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 објект /м2/, 
- коефициент на искористеност /К/, 
- намена на објектот, 
- максимална висина на објектот / до завршниот венец / одниво 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 праметри за уредување на просторот, и  
- Табеларен приказ на урбанистичките параметри. 

 
Член 5 

 
       Градоначалникот на Општина Карпош ќе организира Јавна презентација и 
Јавна анкета по Нацрт-Деталниот урбанистички план за кој претходно е добиено 
мислење, со утврдување на времето и местото каде ќе биде изложен планот и 
спроведувањето на јавната презентација и јавната анкета. 

 
Член 6  

              Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на Општина Карпош“. 
 
 
 
 
Број  07 -9266/5                                                                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 30.11.2012 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 утврдување  Нацрт-Детален урбанистички план за 
изменување и дополнување на  Детален урбанистички план Локалилитет “Зајчев 

Рид“Блок 3 и 4,Општина Карпош Скопје 
 
 
 

                                                                      
 

           1.Се објавува Одлуката за утврдување  Нацрт-Детален урбанистички план за 
изменување и дополнување на  Детален урбанистички план Локалилитет “Зајчев 
Рид“Блок 3 и 4,Општина Карпош Скопје донесена на Шеесеттата седница на 
Советот на Општина Карпош одржана на 30 ноември   2012  година. 
 
 
          2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во 
″Службен гласник на Општина Карпош″. 
 
 
 
Број 08- 9422/5                                                                           ГРАДОНАЧАЛНИК 
3.12.2012 година                                                                    НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                                                                                          Стевчо Јакимовски,с.р. 
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     Врз основа на член 22 став 1 и член 26 став 4 од Законот за просторно и 
урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија” бр. 51/2003, 
137/2007, 91/09, 124/2010,18/2011 и 53/2011) и член 62 став 1 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на Република Македонија” бр. 5/2002), Советот на 
Општината Карпош, на Шеесеттата   седница одржана на  30 ноември 2012 година 
донесе 

 
О Д Л У К А  

за утврдување  Нацрт-Детален урбанистички план за изменување и дополнување 
на  Детален урбанистички план Локалилитет “Зајчев Рид“Блок 3 и 4,Општина 

Карпош Скопје 
 

Член 1      
           Со оваа Одлука се утврдува Нацрт-Детален урбанистички план за 
изменување и дополнување на  Детален урбанистички план Локалилитет “Зајчев 
Рид“, Блок 3 и 4,Општина Карпош Скопје. 
 
             Нацрт-Деталниот урбанистички план е изработен според одредбите за 
спроведување на Генералниот урбанистички план на Град Скопје, Законот за 
просторно и урбанистичко планирање, Правилникот за стандарди и нормативи за 
урбанистичко планирање и Правилникот за поблиска содржина и начинот на 
графичка обработка на плановите и за начинот и постапката за донесување на 
урбанистички планови. 

 
Член 2 

           Границите на планскиот опфат на Деталниот урбанистички план се движат 
на север низ катастарските парцелин 230, 231, 2005, 2003, 2001, 2002, 2000, ја сече 
катастарската парцела 7090, продолжува низ КП 
196,181,182,184,185,186,187,172,162,163,164/1,166,165,79/5,139/1,147/1,1092/1,7091/1,115/1,115
/4,7095, потоа границата скршнува јужно,и источната граница на опфатот се движи 
низ катастарските парцели 7095,117/3, продолжува по јужната граница на КП 
117/2,односно северната граница на КП119/2, продолжува низ 
КП117/1,147/27,147/18,147/19,147/1, потоа границата скршнува на југ и продолжува 
низ западната граница на КП 141/1, продолжува низ КП141/2,141/3,7093,794/1,795, 
продолжува по осовината на постоечката улица “Момин Поток“, скршнува на запад 
и јужната граница граница продолжува низ КП 876, 877/1,продолжува по јужната 
граница на КП 877/2 и 877/3,878/1,878/2,874/2, скршнува северно и продолжува по 
западната граница на КП 874/2,скршнува источно по северната граница на 
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КП874/2,односно јужната граница на КП874/4,скршнува северно и продолжува по 
источните граници на КП 874/4,872/3,односно западната граница на 
КП872/2,продолжува по западните граници на КП 871/2,775,скршнува западно и 
продолжува низ КП771/1,продолжува по јужната граница на КП 147/20,ја сече 
КП772,148,219/1,скршнува јужно и западната граница на КП 745,односно источната 
граница на КП 744,ја сече КП 747,продолжува по источните граници КП 750, 
752,односно западните граници на КП 748,749, 753,754, ја сече сече КП 759, 
продолжува по источните граници на КП 222,221, 7090,226, 227/1, 227/3, 227/2 231 и 
230. 
Површината на опфатот изнесува 84ха. 
                                                                           Член 3 

                                        
           Намените предвидени во овој нацрт-детален урбанистички план се во  
согласност  со намените во Генералниот урбанистички план на Град Скопје од 2002 
година. 
            Во рамките на Нацрт-планот  се предвидени следните класи на намени: 
А0-домување во посебен режим 

                            А1-домување во станбени куќи, 
                            А2-Домување во станбени згради 

Б1-мали комерцијални и деловни намени 
Б2-Големи трговски единици 
Б5-хотелски комплекси 

                            В1-образование и наука 
В2-здравство и социјална заштита 
В5-верски институции 
Д3-спорт и рекреација 
Е2-Комунална супрастриктура 

                            Максималната висина на градбата изнесува  од  8,80м. до  22м. 
Со Нацрт-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 објект /м2/, 
- коефициент на искористеност /К/, 
- намена на објектот, 
- максимална висина на објектот / до завршниот венец / од ниво на 

тротоар, сообраќајница или пристапна патека, 
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- паркирање-гаражирање на возилата во рамките на парцелите. 
 
 

Член 4 
      Составен дел на оваа Одлука се: 

- Текстуален дел, 
- Графички прилози, 
- Основни праметри за уредување на просторот, и  
- Табеларен приказ на урбанистичките параметри. 

 
Член 5 

 
       Градоначалникот на Општина Карпош ќе организира Јавна презентација и 
Јавна анкета по Нацрт-Деталниот урбанистички план за кој претходно е добиено 
мислење, со утврдување на времето и местото каде ќе биде изложен планот и 
спроведувањето на јавната презентација и јавната анкета. 

 
Член 6  

              Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на Општина Карпош“. 
 
 
 
 
Број  07 -9266/6                                                                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 30.11.2012 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 утврдување  Нацрт-Детален урбанистички план за 
изменување и дополнување на  Детален урбанистички план Локалилитет “Зајчев 

Рид“Блок 1 и 2,Општина Карпош Скопје 
 
 

                                                                      
 

           1.Се објавува Одлуката за утврдување  Нацрт-Детален урбанистички план за 
изменување и дополнување на  Детален урбанистички план Локалилитет “Зајчев 
Рид“Блок 1 и 2,Општина Карпош Скопје донесена на Шеесеттата седница на 
Советот на Општина Карпош одржана на 30 ноември   2012  година. 
 
 
          2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во 
″Службен гласник на Општина Карпош″. 
 
 
 
Број 08- 9422/6                                                                            ГРАДОНАЧАЛНИК 
3.12.2012 година                                                                     НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                                                                                          Стевчо Јакимовски,с.р. 
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     Врз основа на член 22 став 1 и член 26 став 4 од Законот за просторно и 
урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија” бр. 51/2003, 
137/2007, 91/09, 124/2010,18/2011 и 53/2011) и член 62 став 1 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на Република Македонија” бр. 5/2002), Советот на 
Општината Карпош, на Шеесеттата   седница одржана на  30 ноември 2012 година 
донесе 

 
О Д Л У К А  

за утврдување  Нацрт-Детален урбанистички план за изменување и дополнување 
на  Детален урбанистички план Локалилитет “Зајчев Рид“Блок 1 и 2,Општина 

Карпош Скопје 
 

Член 1      
           Со оваа Одлука се утврдува Нацрт-Детален урбанистички план за 
изменување и дополнување на  Детален урбанистички план Локалилитет “Зајчев 
Рид“, Блок 1 и 2,Општина Карпош Скопје. 
 
             Нацрт-Деталниот урбанистички план е изработен според одредбите за 
спроведување на Генералниот урбанистички план на Град Скопје, Законот за 
просторно и урбанистичко планирање, Правилникот за стандарди и нормативи за 
урбанистичко планирање и Правилникот за поблиска содржина и начинот на 
графичка обработка на плановите и за начинот и постапката за донесување на 
урбанистички планови. 

Член 2 
           Границите на планскиот опфат на Деталниот урбанистички план се движат 
На север: по железничка пруга Краљево-Београд 
На југ: по осовина на  централна улица и врти по осовина  на улица  “В“ 
На запад: по осовина на ул.В“,продолжува по меѓата на КП 284 и по осовината на 
локалниот пат кој води кон Бардовци. 
На исток:по осовина на Качанички пат  
Површината на опфатот изнесува 63,34 ха. 
 
                                                                           Член 3  
           Намените предвидени во овој нацрт-детален урбанистички план се во  
согласност  со намените во Генералниот урбанистички план на Град Скопје од 2002 
година. 
            Во рамките на Нацрт-планот  се предвидени следните класи на намени: 

                            А1-домување во станбени куќи, 
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                            Б1-мали комерцијални и деловни намени 
Б2-Големи трговски единици 
Б5-хотелски комплекси 
Д-зеленило,спорт и рекреација 
Е2-Комунална супрастриктура 

                            Максималната висина на градбата изнесува  21м. 
Со Нацрт-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 објект /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 праметри за уредување на просторот, и  
- Табеларен приказ на урбанистичките параметри. 

 
Член 5 

       Градоначалникот на Општина Карпош ќе организира Јавна презентација и 
Јавна анкета по Нацрт-Деталниот урбанистички план за кој претходно е добиено 
мислење, со утврдување на времето и местото каде ќе биде изложен планот и 
спроведувањето на јавната презентација и јавната анкета. 

 
Член 6  

              Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на Општина Карпош“. 
 
Број  07 -9266/7                                                                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 30.11.2012 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 финансиски средства како  поддршка за 

издавање на поетска книга 
 

                                                                      
 
           1.Се објавува Одлуката за доделување финансиски средства како  поддршка 
за издавање на поетска книга донесена на Шеесеттата седница на Советот на 
Општина Карпош одржана на 30 ноември   2012  година. 
 
 
          2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во 
″Службен гласник на Општина Карпош″. 
 
 
 
 
 
 
Број 08- 9422/7                                                                            ГРАДОНАЧАЛНИК 
3.12.2012 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 
Шеесеттата   седница одржана на  30 ноември 2012 година донесе 

 
О Д Л У К А 

за доделување финансиски средства како  поддршка за издавање на поетска книга 
 

Член 1 

Се одобрува барањето бр.08-8157/1 од 01.11.2012 година на  Виолета 
Петровска-Периќ, член на Друштвото на писателите,  за  доделуваат финансиски 
средства како  поддршка за издавање на поетската книга “Разминувања“, прва 
нејзина стихозбирка. 

Член 2 

            За реализација на барањето од член 1 на оваа одлука се одобруваат средства 
во износ од 30.000,00 денари. 
                                                                       
                                                                             Член 3 

Средствата од член 1 на оваа Одлука да се издвојат од Буџетот на Општина 
Карпош за 2012 година.                                      

                                                                                       Член  4  

Oваа Одлука ќе ја спроведат Градоначалникот и Секторот за финансиски 
прашања на Општина Карпош.   

                                                              Член  5 

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на Општина Карпош”. 

 

 

Број  07 -9266/8                                                                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 30.11.2012 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 финансиски средства за поддршка на 

истакнат спортист-алпинист, учесник во експедицијата Аконкагва 
 
 

           1.Се објавува Одлуката за доделување финансиски средства за поддршка на 
истакнат спортист-алпинист, учесник во експедицијата Аконкагва донесена на 
Шеесеттата седница на Советот на Општина Карпош одржана на 30 ноември   2012  
година. 
 
 
          2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во 
″Службен гласник на Општина Карпош″. 
 
 
 
 
 
 
Број 08- 9422/8                                                                            ГРАДОНАЧАЛНИК 
3.12.2012 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 
Шеесеттата   седница одржана на  30 ноември 2012 година донесе 

 
 

О Д Л У К А 
за доделување финансиски средства за поддршка на истакнат спортист-алпинист, 

учесник во експедицијата Аконкагва 
 

Член 1 

Се одобрува барањето на  Јани Беака, бр.08-8191/1 од 02.11.2012 година, 
истакнат македонски алпинисит,  за  доделување финансиски средства за учество 
во експедицијата  за освојување на највисокиот врв на Андите,Аконкагва-Јужна 
Америка .  

Член 2 

            За реализација на барањето од член 1 на оваа одлука се одобруваат средства 
во износ од 60.000,00 денари. 
                                                                       
                                                                             Член 3 

Средствата од член 1 на оваа Одлука да се издвојат од Буџетот на Општина 
Карпош за 2012 година.                                      

                                                                                       Член  4  

Oваа Одлука ќе ја спроведат Градоначалникот и Секторот за финансии на 
Општина Карпош.   

                                                              Член  5 

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на Општина Карпош”. 

 

Број  07 -9266/9                                                                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 30.11.2012 година                                       НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
С к о п ј е                                    Трифун Трифуновски,с.р.                                      
 



03 декември  2012 година         “Службен гласник на Општина Карпош“                     број 14 

             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 поддршка на Kарате клуб 

Карпош 
 

 
 
           1.Се објавува Одлуката за одобрување на средства за поддршка на Kарате 
клуб Карпош донесена на Шеесеттата седница на Советот на Општина Карпош 
одржана на 30 ноември   2012  година. 
 
 
          2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во 
″Службен гласник на Општина Карпош″. 
 
 
 
 
 
 
Број 08- 9422/9                                                                            ГРАДОНАЧАЛНИК 
3.12.2012 година                                                                     НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                                                                                          Стевчо Јакимовски,с.р. 

 

 

 

 

 



03 декември  2012 година         “Службен гласник на Општина Карпош“                     број 14 

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 
Шеесеттата   седница одржана на  30 ноември 2012 година донесе 

 
 

О Д Л У К А  
за одобрување на средства за поддршка на Kарате клуб Карпош 

 
 

Член 1 
             Со одобрува  барањето на средства на Карате клуб Карпош,  бр.08-8346/1  од 
08.11.2012 година, како  поддршка за  поуспешно спроведување и реализација на 
Програмата на Клубот. 
 

Член 2 
            За реализација на барањето од член 1 на оваа одлука се одобруваат средства 
во износ од 100.000,00 денари. 

 
Член 3 

           Средствата од член 2 на оваа одлука ќе се исплатат од Буџетот на Општина 
Карпош за 2012, ЛО-Програма спорт , ставка 464- разни трансфери, потставка 
464990- други  трансфери. 

 
Член 4 

         За реализацијата  на одобрените средства Карате клуб Карпош е должен до 
Советот на Општина Карпош да достави извештај за нивната искористеност. 

 
Член 5 

      Се задолжува Градоначалникот на Општина Карпош да ја спроведе оваа одлука. 
 

Член 6 
       Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 
гласник на Општина Карпош“. 
 
Број  07 -9266/10                                                                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 30.11.2012 година                                       НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
С к о п ј е                                    Трифун Трифуновски,с.р.                                      
 



03 декември  2012 година         “Службен гласник на Општина Карпош“                     број 14 

             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 за лекување во 

странство 

 
 

 
 
           1.Се објавува Одлуката за  доделување на финансиска помош за лекување во 
странство, донесена на Шеесеттата седница на Советот на Општина Карпош 
одржана на 30 ноември   2012  година. 

 
 
          2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во 
″Службен гласник на Општина Карпош″. 
 
 
 
 
 
 
Број 08- 9422/10                                                                        ГРАДОНАЧАЛНИК 
3.12.2012 година                                                                  НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                                                                                          Стевчо Јакимовски,с.р. 

 

 

 

 



03 декември  2012 година         “Службен гласник на Општина Карпош“                     број 14 

 

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 
Шеесеттата   седница одржана на  30 ноември 2012 година донесе 

 
О Д Л У К А 

за  доделување на финансиска помош за лекување во странство 

 
Член 1 

Се одобрува барањето на Садула Салиев, бр.08-7436/1 од 12.10.2012 година, за  
доделување финансиски средства за  лекување во странство  на неговата ќерка 
Ханета Салиу   .  

Член 2 

            За реализација на барањето од член 1 на оваа одлука се одобруваат средства 
во износ од 30.000,00 денари. 

 

Средствата од член 1 на оваа Одлука да се издвојат од Буџетот на Општина 
Карпош за 2012 година.                                                                 

                                                                                       Член 3  

Oваа Одлука ќе ја спроведат Градоначалникот и Секторот за финансиски 
прашања на Општина Карпош.    

                                                              Член 4 

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на Општина Карпош”. 

 

 

Број  07 -9266/11                                                                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 30.11.2012 година                                       НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
С к о п ј е                                    Трифун Трифуновски,с.р.                                      
 

 

 



03 декември  2012 година         “Службен гласник на Општина Карпош“                     број 14 

             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   на лица со хендикеп од 
подрачјето на Општина Карпош по повод 3-ти декември – Денот на лицата со 

хендикеп 

 

 
 

 
 
           1.Се објавува Одлуката за одобрување на средства   на лица со хендикеп од 
подрачјето на Општина Карпош по повод 3-ти декември – Денот на лицата со 
хендикеп донесена на Шеесеттата седница на Советот на Општина Карпош 
одржана на 30 ноември   2012  година. 

 
 
          2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во 
″Службен гласник на Општина Карпош″. 
 
 
 
 
 
 
Број 08- 9422/11                                                                        ГРАДОНАЧАЛНИК 
3.12.2012 година                                                                   НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                                                                                          Стевчо Јакимовски,с.р. 

 



03 декември  2012 година         “Службен гласник на Општина Карпош“                     број 14 

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 
Шеесеттата   седница одржана на  30 ноември 2012 година донесе 

 

О Д Л У К А 

за одобрување на средства   на лица со хендикеп од подрачјето на Општина 
Карпош по повод 3-ти декември – Денот на лицата со хендикеп 

Член 1 

По повод 3-ти декември – Денот на лицата со хендикеп како помош се одобруваат 
средства  во износ од 300.000,00 за 30 лица со хендикеп од подрачјето на Општина 
Карпош, односно поединечно по 10.000,00 денари. 

Член 2 

Средствата од член 1 на оваа одлука да се исплатат од Буџетот на Општина 
Карпош, Програма ЕО - Општинска администрација, ставкa 471 – социјални 
надоместоци и   потставка 471990 – друга социјална помош. 

Член 3 

Се задолжува Градоначалникот на Општина Карпош по претходно доставен 
список на лица со хендикеп од подрачјето на Општина Карпош од страна на 
Секторот  за дејности од јавен интерес – Одделение за детска, социјална и 
здравствена заштита во Општина Карпош да донесе поединечни решенија за 
исплата. 

Член 4 

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

 

Број  07 -9266/12                                                                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 30.11.2012 година                                       НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
С к о п ј е                                    Трифун Трифуновски,с.р.                                      
 

 

 



03 декември  2012 година         “Службен гласник на Општина Карпош“                     број 14 

             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 поврат на средства стекнати врз основа на склучен 

преддоговор за продажба на недвижен имот, сопственост на Општина Карпош 
 

 

 
 
 
           1.Се објавува Одлуката за   поврат на средства стекнати врз основа на склучен 
преддоговор за продажба на недвижен имот, сопственост на Општина Карпош, 
донесена на Шеесеттата седница на Советот на Општина Карпош одржана на 30 
ноември   2012  година. 
 
 
          2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во 
″Службен гласник на Општина Карпош″. 
 
 
 
 
 
 
Број 08- 9422/12                                                                           ГРАДОНАЧАЛНИК 
3.12.2012 година                                                                     НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                                                                                          Стевчо Јакимовски,с.р. 

 

 



03 декември  2012 година         “Службен гласник на Општина Карпош“                     број 14 

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 
Шеесеттата   седница одржана на  30 ноември 2012 година донесе 

 
О Д Л У К А 

за поврат на средства стекнати врз основа на склучен преддоговор за продажба на 
недвижен имот, сопственост на Општина Карпош 

 
 

Член 1 
Се одобрува поврат на средства во номинален износ од 480.932,00 денари на 
лицето Снежана Блажевска, со адреса на лична карта на Ул. „Влае“ бр. 59 од Скопје 
и со живеалиште на Ул. “Прашка” бр. 64, Скопје . 
 

Член 2 
Повратот на средствата од член 1 од оваа Одлука, ќе се реализира откако ќе се 
склучи спогодба за раскинување на Преддоговорот бр. 03-1014/1 од 07.06.2005 
година, за продажба на недвижност – деловен простор бр. 5 со површина од 8м2, 
што се наоѓа во рамките на надземниот премин „Влајко“ во Општина Карпош.   
 

Член 3 
Средствата од член 1 од оваа одлука, ќе бидат обезбедени од Буџетот на Општина 
Карпош за 2012 година. 
 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука, Градоначалникот на Општина 
Карпош да склучи спогодба за раскинување на преддоговорот со лицето Снежана 
Блажевска. 
 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила од осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 
гласник на Општина Карпош“. 
 
 
Број  07 -9266/13                                                                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 30.11.2012 година                                       НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
С к о п ј е                                    Трифун Трифуновски,с.р.                                      
 



03 декември  2012 година         “Службен гласник на Општина Карпош“                     број 14 

             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 поврат на средства стекнати врз основа на склучен 

преддоговор за продажба на недвижен имот, сопственост на Општина Карпош 

 
 

 
 
           1.Се објавува Одлуката за  поврат на средства стекнати врз основа на склучен 
преддоговор за продажба на недвижен имот, сопственост на Општина Карпош, 
донесена на Шеесеттата седница на Советот на Општина Карпош одржана на 30 
ноември   2012  година. 
 
 
          2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во 
″Службен гласник на Општина Карпош″. 
 
 
 
 
 
 
Број 08- 9422/13                                                                         ГРАДОНАЧАЛНИК 
3.12.2012 година                                                                    НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                                                                                          Стевчо Јакимовски,с.р. 

 

 

 

 



03 декември  2012 година         “Службен гласник на Општина Карпош“                     број 14 

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 
Шеесеттата   седница одржана на  30 ноември 2012 година донесе 

 
 

О Д Л УКА 
за поврат на средства стекнати врз основа на склучен преддоговор за продажба на 

недвижен имот, сопственост на Општина Карпош 
 
 

Член 1 
Се одобрува поврат на средства во номинален износ од 476.922,50 денари на лицето 
Анета Златева Гацовска, со адреса на живеење на Бул. „Асном“ бр. 12/9 од Скопје. 
 
 

Член 2 
Повратот на средствата од член 1 од оваа Одлука, ќе се реализира откако ќе се 
склучи спогодба за раскинување на Преддоговорот бр. 03-546/1 од 23.03.2005 
година, за продажба на недвижност – деловен простор бр. 12 со површина од 8м2, 
што се наоѓа во рамките на надземниот премин „Влајко“ во Општина Карпош.   
 

Член 3 
Средствата од член 1 од оваа одлука, ќе бидат обезбедени од Буџетот на Општина 
Карпош за 2012 година. 
 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука, Градоначалникот на Општина 
Карпош да склучи спогодба за раскинување на преддоговорот со лицето Анета 
Златева Гацовска. 
 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила од осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 
гласник на Општина Карпош“. 
 
Број  07 -9266/14                                                                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 30.11.2012 година                                       НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
С к о п ј е                                    Трифун Трифуновски,с.р.                                   



03 декември  2012 година         “Службен гласник на Општина Карпош“                     број 14 

             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 издавање под закуп на деловен простор 

 
 

 
 
           1.Се објавува Одлуката за издавање под закуп на деловен простор донесена на 
Шеесеттата седница на Советот на Општина Карпош одржана на 30 ноември   2012  
година. 
 
 
          2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во 
″Службен гласник на Општина Карпош″. 
 
 
 
 
 
 
Број 08- 9422/14                                                                        ГРАДОНАЧАЛНИК 
3.12.2012 година                                                                   НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                                                                                          Стевчо Јакимовски,с.р. 

 

 

 

 



03 декември  2012 година         “Службен гласник на Општина Карпош“                     број 14 

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 
Шеесеттата   седница одржана на  30 ноември 2012 година донесе 

 
О Д Л У К А 

за издавање под закуп на деловен простор 
 
                                                                               Член 1 
Се издава под закуп деловен простор, сопственост на Општина Карпош,  со вкупна 
површина од 74 м2, што се простира на КП бр. 3957 за КО Карпош видно од Имотен 
лист бр. 603. 
 

Член 2 
Деловниот простор од член 1, да се издаде под закуп по пат на јавно наддавање со 
објава во дневен весник. 
 

Член 3 
Висината на закупнината која ќе преставува почетна цена на јавното наддавање, 
ќе се формира врз основа на пазарната цена за закупнина за иста локација 
утврдена согласно закон, а постапката за јавно наддавање, ќе ја утврди и спроведе 
Комисија за спроведување напостапка за јавно наддавање, формирана од 
Градоначалникот на Општина Карпош. 
 
 

Член 4 
Се задолжува Комисијата од член 3, да ја спроведе постапката за јавно наддавање 
за давање под закуп на деловен простор од член 1 од оваа одлука. 
По завршувањето на постапката, Комисијата е должна да достави Извештај до 
Градоначалникот на Општина Карпош, кој во рок од 5 дена од денотна неговото 
доставување ќе склучи договор со најповолниот понудувач. 
  

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила од наредниот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на Општина Карпош“. 
 
Број  07 -9266/15                                                                  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 30.11.2012 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 одобрување на средства за учество на Општина 

Карпош во  спроведувањето на Проектот„ Креирање одржлива средина за успешно 
управување со енергијата во Општина Карпош“ 

 
 
 
           1.Се објавува Одлуката за  одобрување на средства за учество на Општина 
Карпош во  спроведувањето на Проектот„ Креирање одржлива средина за успешно 
управување со енергијата во Општина Карпош“ донесена на Шеесеттата седница 
на Советот на Општина Карпош одржана на 30 ноември   2012  година. 
 
 
          2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во 
″Службен гласник на Општина Карпош″. 
 
 
 
 
 
 
Број 08- 9422/15                                                                           ГРАДОНАЧАЛНИК 
3.12.2012 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 
Шеесеттата   седница одржана на  30 ноември 2012 година донесе 

О Д Л У К А 
за одобрување на средства за учество на Општина Карпош во  спроведувањето на 
Проектот„ Креирање одржлива средина за успешно управување со енергијата во 

Општина Карпош“ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се одобруваат средства во износ од  7.062.000,00 денари, како 
учество на Општина Карпош во спроведување на Проектот „Креирање одржлива 
средина за успешно управување со енергијата во Општина Карпош “   
 

Член 2 
Средствата од точка 1 на оваа одлука  да се обезбедат од Буџетот на Општина 
Карпош за 2013 година, конто – 482910 – Проекти за енергетска ефикасност. 

Член 3 
Се овластува Градоначалникот на Општина Карпош да го потпише Договорот за 
делење на трошоци  со трета страна помеѓу Програмата за развој  на Обединетите 
Нации /УНДП/ и Општина Карпош по влегувањето во сила на оваа одлука. 
 

Член 4 
За реализираните активности содржани во Повикот за партнерство за 
спроведување на ПроектотКреирање одржлива средина  за успешно управување 
со енергијата во Општина Карпош“ и во склучениот Договор за делење на трошоци 
со трети страни помеѓу Програмата за развој на Обединетите Нации /УНДП/ и 
Општина Карпош, Градоначалникот на Општина Карпош до Советот на Општина 
Карпош да поднесе извештај. 
 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во  „Службен 
гласник на Општина Карпош“, а ќе се применува од 1 јануари 2013 година.. 
 
 
Број 07-9266/16                               ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.11. 2012 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 констатирање на престанок на вршење на 

должност директор на Јавното претпријатие за дистрибуција на природен гас 
„КАР-ГАС“ – Скопје 

 
 “ 

 
 
 
           1.Се објавува Заклучокот за констатирање на престанок на вршење на 
должност директор на Јавното претпријатие за дистрибуција на природен гас 
„КАР-ГАС“ – Скопје донесена на Шеесеттата седница на Советот на Општина 
Карпош одржана на 30 ноември   2012  година. 
 
 
          2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во 
″Службен гласник на Општина Карпош″. 
 
 
 
 
 
 
Број 08- 9422/16                                                                        ГРАДОНАЧАЛНИК 
3.12.2012 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. 5/02/, а во врска со член 16 од Одлуката  за 
основање на Јавно претпријатие за дистрибуција на природен гас на територијата 
на Општина Карпош /„Службен гласник на Општина Карпош“ бр. 7/12,10/12 и  
12/12/, Советот на Општина Карпош  на Шеесеттата седница одржана на 30 
ноември 2012 година донесе 
 
 

З А К Л У Ч О К 
за констатирање на престанок на вршење на должност директор 

на Јавното претпријатие за дистрибуција на природен гас 
„КАР-ГАС“ – Скопје 

 
1. Се констатира престанок на вршењето на должноста директор на Јавното 
претпријатие за дистрибуција на природен гас „КАР-ГАС“ – Скопје.  
 
2. Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето и ќе биде основ за 
бришење од трговскиот регистар на вршителот на должноста директор на Јавното 
претпријатие за дистрибуција на природен гас „КАР-ГАС“ – Скопје – Љупчо Димов. 
 
3. Овој заклучок да се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“. 
 
 
 
 
 
Број 07-9266/17                               ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.11. 2012 година                                                 НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
С к о п ј е                       Трифун Трифуновски,с.р. 
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С О Д Р Ж И Н А 
 

1.- Одлука за измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина карпош 
за 2012 година со Решение за објавување 
 
2.-Програма за дополнување на Програмата за работа на Советот за 2012 година со 
Решение за објавување 
 
3.-Одлука за утврдување Нацрт-Детален урбанистички план за измена и дополна 
на Детален урбанистички план за дел од УЗ Злокуќани-Населба ,Општина Карпош 
Скопје со Решение за објавување 
 
4.-Одлука за утврдување на Нацрт-Детален урбанистички план за Г.П.4.15а во 
Детален урбанистички план “Тафталиџе 2“, Северен дел 1,Општина Карпош Скопје 
со Решение за објавување 
 
5.-Одлука за утврдување  Нацрт-Детален урбанистички план за изменување и 
дополнување на  Детален урбанистички план Локалилитет “Зајчев Рид“Блок 3 и 
4,Општина Карпош Скопје со Решение за објавување 
 
6.-Одлука за утврдување  Нацрт-Детален урбанистички план за изменување и 
дополнување на  Детален урбанистички план Локалилитет “Зајчев Рид“Блок 1 и 
2,Општина Карпош Скопје со Решение за објавување 
 
7.-Одлука за доделување финансиски средства како  поддршка за издавање на 
поетска книга со Решение за објавување 
 
8.-Одлука за доделување финансиски средства за поддршка на истакнат спортист-
алпинист, учесник во експедицијата Аконкагва со Решение за објавување 
 
9.-Одлука за одобрување на средства за поддршка на Kарате клуб Карпош со 
Решение за објавување 
 
10.- Одлука за одобрување финансискa помош за лекување со Решение за 
објавување 
 
11.-Одлука  за одобрување на средства   на лица со хендикеп од подрачјето на 
Општина Карпош по повод 3-ти декември – Денот на лицата со хендикеп со 
Решение за објавување 
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12.-Одлука за поврат на средства стекнати врз основа на склучен преддоговор за 
продажба на недвижен имот, сопственост на Општина Карпош со Решение за 
објавување 
 
13.-Одлука за поврат на средства стекнати врз основа на склучен преддоговор за 
продажба на недвижен имот, сопственост на Општина Карпош со Решение за 
објавување 
 
14.-Одлука за издавање под закуп на простор сопственост на општината со 
Решение за објавување 
15.-Одлука за одобрување средства за учество на Општина Карпош во 
спроведувањето на Проектот “Креирање одржлива средина за успешно 
управување со енергијата во Општина Карпош“со Решение за објавување 
 
16.-Заклучок  за констатирање на престанок на вршење на должност директорна 
Јавното претпријатие за дистрибуција на природен гас„КАР-ГАС“ – Скопје со 
Решение за објавување 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Издавач: Општина Карпош 
Уредува: Сектор за правни работи – Одделение   
за поддршка на работата на Советот 
Адреса: бул. Партизански одреди бр.68, тел. 3065-925 
Тираж: 25 примероци 
 


