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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 измена и дополна на Детален урбанистички план за дел од УЗ Тафталиџе 30-

Локалитет Алумина и дел од населба Козле, Кузман Јосифовски Питу, блокови 36 
и 37 ,Општина Карпош,Скопје 

 
 
 

           1.Се објавува  Одлуката  за утврдување на Нацрт-Детален Урбанистички план 
за измена и дополна на Детален урбанистички план за дел од УЗ Тафталиџе 30-
Локалитет Алумина и дел од населба Козле, Кузман Јосифовски Питу, блокови 36 
и 37 ,Општина Карпош,Скопје донесена на Педесет и четвртата  седница на 
Советот на Општина Карпош одржана на  28 јуни 2012  година. 
 
 
          2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во 
″Службен гласник на Општината Карпош″. 
 
 
 
 
 
Број 08- 4411/1                                                                       ГРАДОНАЧАЛНИК 
29.06.2012 година                                                               НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                                                                                          Стевчо Јакимовски 
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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    Педесет и четвртата   седница одржана на 28  јуни 2012 
година, донесе 

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

Детален урбанистички план за дел од УЗ Тафталиџе 30-Локалитет Алумина и дел 
од населба Козле, Кузман Јосифовски Питу, блокови  36 и 37 ,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 Тафталиџе 30-Локалитет 
Алумина и дел од населба Козле, Кузман Јосифовски Питу, блокови 36 и 
37,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: 
На север:        по  оска на  ул.“Прашка “ 
На исток:       по  оската на булевар 8-ми Септември па преку Јужен Булевар    
                         поминува на осовината на ул.Брадфордска                      

   На југ:            оди по граница на  наменска зона преку ул.Јуриј Гагарин поминува на 
осовината ул.Миле Поп Јорданов до пресекот на ул.Новопланирана 1 

   На запад:        оди по осовината на улица “6“ потоа преминува на западната граница 
на КП 3180 и КП 3306 и северната граница  на КП 3307,КП3308 и КП 
3309 за на крајот да продолжи по осовината на улица “5“(по граниаита 
на  наменска зона дефинирана со ГУП) 

           Површината  на урбаниот опфат изнесува 21,25 ха.  
                                                                           
                                                                             Член 3 

                                     Опфатот на Нацрт-Деталниот урбанистички план ги содржи  следните намени: 
домување во  станбени згради (со компатибилни класи на наменаи:Б5, Б1,Б2,Б4,В3, 
В4 и Д3-40%).  
           Намените предвидени во овој нацрт-детален урбанистички план се во  
согласност  со намените во Генералниот урбанистички план на Град Скопје од 2002 
година. 
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            Во рамките на Нацрт-планот  се предвидени следните класи и намени на 
земјиштето: 
 А-ДОМУВАЊЕ 
А2 – домување во станбени згради 
Е2-комунална супраструктура-трафостаница. 
Со деталниот урбанистички план се определени висините на градбите во метри 
должни и бројот на катови. 
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 / 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-  4059/2                                                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29 .06..2012 година                                          НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
С к о п ј е                     Трифун Трифуновски 
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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 измена и дополна на Детален урбанистички план за дел од УЗ Тафталиџе 
30,Блок ГУЦ Здравко Цветковски, Општина Карпош,Скопје. 

 
 

           1.Се објавува  Одлуката  за утврдување на Нацрт-Детален Урбанистички план 
за измена и дополна на Детален урбанистички план за дел од УЗ Тафталиџе 30-
Локалитет Алумина и дел од населба Козле, Кузман Јосифовски Питу, блокови 36 
и 37 ,Општина Карпош,Скопје донесена на Педесет и четвртата  седница на 
Советот на Општина Карпош одржана на  28 јуни 2012  година. 
 
 
          2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во 
″Службен гласник на Општината Карпош″. 
 
 
 
 
 
Број 08- 4411/2                                                                       ГРАДОНАЧАЛНИК 
29.06.2012 година                                                               НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                                                                                          Стевчо Јакимовски 
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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  Педесет и четвртата седница одржана на 28 јуни 2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А  

за утврдување на Нацрт-Детален урбанистички план за измена и дополна на 
Детален урбанистички план за дел од УЗ Тафталиџе 30,Блок ГУЦ Здравко 

Цветковски, 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 Тафталиџе 30,Блок ГУЦ 
Здравко Цветковски, 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: 
На северoисток:        по  оска на Бул.“Партизански одреди “  

   На југоисток:    по оската на Бул.8-ми септември 
   На југозапад: по оската на улица Иван Милутиновиќ 
   На северозапад: оди по осовината на ул.Париска. 

           Површината  на урбаниот опфат изнесува 5,9 ха.                                             
 
                                                                             Член 3 

                                     Опфатот на Нацрт-Деталниот урбанистички план ги содржи  следните намени: 
домување во  станбени згради (со компатибилни класи на наменаи:Б5, Б1,Б2,Б4,В3, 
В4 и Д3-40%) и образование и наука. 
           Намените предвидени во овој нацрт-детален урбанистички план се во  
согласност  со намените во Генералниот урбанистички план на Град Скопје од 2002 
година. 
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            Во рамките на Нацрт-планот  се предвидени следните класи и намени на 
земјиштето: 
 А-ДОМУВАЊЕ 
А2 – домување во станбени згради 
В1-образование 
Е2-комунална супраструктура-трафостаница. 
Д2-заштитно зеленило 
Со деталниот урбанистички план се определени висините на градбите во метри 
должни и бројот на катови. 
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 / 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-  4059/3                          ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 29 .06..2012 година                                         НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
С к о п ј е                     Трифун Трифуновски 
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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 формирање на Оперативна група  за подготвка и  

следење на форумските сесии на Проектот од Програмата „Форуми на заедницата 
– Проектен форум“ 

          
 

  1.Се објавува  Одлуката  за формирање на Оперативна група  за подготвка и  
следење на форумските сесии на Проектот од Програмата „Форуми на заедницата 
– Проектен форум“ донесена на Педесет и четвртата  седница на Советот на 
Општина Карпош одржана на  28 јуни 2012  година. 
 
 
          2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во 
″Службен гласник на Општината Карпош″. 
 
 
 
 
 
Број 08- 4411/3                                                                       ГРАДОНАЧАЛНИК 
29.06.2012 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.5/02) Советот на Општина Карпош, на                            
Педесесет и четвртата седница,  одржана на 28 јуни 2012 година,  донесе 
 

О Д Л У К А  
за формирање на Оперативна група  за подготвка и  следење  

на форумските сесии на Проектот од Програмата 
 „Форуми на заедницата – Проектен форум“ 

 
Член 1 

Заради подготовка и следење на форумските сесии на Проектот од Програмата 
„Форуми на заедницата – Проектен форум“ се формира Оперативна група во 
следниот состав: 
 

- Александра Теова – координатор, 
- Стефан Танески – член, 
- Елена Кузмановска – член,  
- Елена Неделковска – член,  
- Ненад Зафировски – член, 
- Ангеле Илиевски – член и  
- Биљана Костова- член. 

Член 2 
На членовите од член 1, алинеи 2,4 и 6  од оваа одлука да им се исплати надоместок 
од по 8.000,00  денари поединечно / по 1.000,00 денари за шест редовни и две 
подготвителни сесии/, за што поединечни решенија за истата ќе донесе 
Градоначалникот на Општина Карпош. 
 

Член 3 
Средствата од член 2 на оваа одлука да се исплатат од Буџетот на Општна Карпош 
за 2012 година, Програма ЕО – Општинска администрација, ставка 425-договорни 
услуги, потставка 425990 – други договорни услуги. 
 

Член 4 
 Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 
гласник на Општина Карпош“. 
 
Број 07-4059/4                                                       ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.06.2012 година                                                       НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
С к о п ј е                                Трифун Трифуновски 
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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 

финансиски средства за купување уметничко дело – слика 
                                                                           

 
 

  1.Се објавува  Одлуката  за изменување на Одлуката за одобрување финансиски 
средства за купување уметничко дело – слика донесена на Педесет и четвртата  
седница на Советот на Општина Карпош одржана на  28 јуни 2012  година. 
 
 
          2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во 
″Службен гласник на Општината Карпош″. 
 
 
 
 
 
Број 08- 4411/4                                                                       ГРАДОНАЧАЛНИК 
29.06.2012 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” број 05/2002), Советот на Општина Карпош на  
Педесет и четвртата седница одржана на  28 јуни 2012 година донесе 

 
 
 

О Д Л У К А 
за изменување на Одлуката за одобрување финансиски средства за купување  

уметничко дело – слика 
                                                                           

 
 
Член 1 

              Во Одлуката за изменување на Одлуката за одобрување финансиски 
средства за купување уметничко дело – слика (“Службен гласник на Општина 
Карпош“ бр.04/2011),  членот 2 се менува и гласи: 
                                                                           

“Средствата од член 1 на оваа Одлука да се издвојат од Буџетот на Општина 
Карпош за 2012 година, Програма ЕА – Кaпитални трошоци на општината, ставка 
480-купување на опрема и машини , потставка 480190-купување на друга  опрема.
   
 
                                                                                        
                                                                                          Член 3 

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на Општина Карпош”. 
 
 
 
 
Број 07- 4059/5                                                                   ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 29.06 .2012 година                     НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                                  Трифун Трифуновски 
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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  спроведена  постапка  

за продажба  на објект – сопственост на општина Карпош 

 
                                                                           

 
 

  1.Се објавува  Заклучокот за усвојување на Извештајот за  спроведена  постапка  
за продажба  на објект – сопственост на општина Карпош донесен на Педесет и 
четвртата  седница на Советот на Општина Карпош одржана на  28 јуни 2012  
година. 

 
 
          2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во 
″Службен гласник на Општината Карпош″. 
 
 
 
 
 
Број 08- 4411/5                                                                       ГРАДОНАЧАЛНИК 
29.06.2012 година                                                               НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                                                                                          Стевчо Јакимовски 

 

 

 



29 јуни 2012 година                “Службен гласник на Општина Карпош“                 број   8 

13 
 

 

      Врз основа на член 36, став 1  од Законот за локалната самоуправа (“Службен 
весник на Република Македонија“ 05/2002), Советот на Општина Карпош на  
Педесет и четвртата седница одржана на  28 јуни  2012 година донесе 

 

 

 

ЗАКЛУЧОК 

за усвојување на Извештајот за  спроведена  постапка  за продажба  на објект – 
сопственост на Oпштина Карпош 

    

     1.Oпштина Карпош го разгледа и  усвои Извештајот за  спроведена  постапка  за 
продажба  на објект – сопственост на Општина Карпош.   

             

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

 

 

 

Број 07- 4059/ 6                                                                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.06 . 2012 година                                       НА СОВЕТОТ  НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
С к о п ј е                                   Трифун Трифуновски 
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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 дислокација на  бараки во сопственост  

на Општина Карпош 
                                                

 
 
  1.Се објавува  Одлуката за дислокација на  бараки во сопственост на Општина 
Карпош донесена на Педесет и четвртата  седница на Советот на Општина Карпош 
одржана на  28 јуни 2012  година. 
 
 
          2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во 
″Службен гласник на Општината Карпош″. 
 
 
 
 
 
Број 08- 4411/6                                                                       ГРАДОНАЧАЛНИК 
29.06.2012 година                                                               НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                                                                                          Стевчо Јакимовски 

 

 

 

 

 



29 јуни 2012 година                “Службен гласник на Општина Карпош“                 број   8 

15 
 

Врз основа на член 36, став 1  од Законот за локалната самоуправа („Службен  
весник на Република Македонија“ бр.5/02) Советот на Општина Карпош, на                            
Педесет и четвртата седница одржана на  28 јуни 2012 година,  донесе 
 
 

О Д Л У К А  
за дислокација на  бараки во сопственост  

на Општина Карпош 
 
 

Член 1 
          Заради реализација на Деталниот урбанистички план локалитет Карпош 3 
урбан блок 1 (изградба на административен објект на локалната самоуправа на 
Општина Карпош), да се изврши дислокација на бараките бр. 4 и 5 на Бул. 
„Партизански одреди“ бр. 68, сопственост на Општина Карпош, со вкупна површна 
од 640м2 што се наоѓаат на КП 1673/3 , КО-Карпош,   според   Имотен лист бр. 47864. 

 
Член 2 

Дислокацијата на бараките од член 1 на оваа одлука да се  изврши во 
дворното место на Општинското основно  училиште „Лазо Трповски“, што се наоѓа 
на КП 612, КО - Карпош, според Имотен лист бр.5007, по претходно изготвена 
архитектонско-урбанистичка документација . 
 

Член 3 
Се задолжуваат  Градоначалникот на Општина Карпош и Секторот за 

урбанизам на Општина Карпош да ја спроведат оваа одлука. 
 

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

„Службен гласник на Општина Карпош“. 
 
 
 
Број 07-4059/7                                                       ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.06.2012 година                                                НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
С к о п ј е                               Трифун Трифуновски  
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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 дополнување на Одлуката за учество на Општина  
Карпош во проектот од Програмата „Форуми во заедницата – Проектен форум“ 

 
 
 
  1.Се објавува  Одлуката за објавување на  Одлуката за дополнување на Одлуката 
за учество на Општина  Карпош во проектот од Програмата „Форуми во 
заедницата – Проектен форум“ донесена на Педесет и четвртата  седница на 
Советот на Општина Карпош одржана на  28 јуни 2012  година. 
 
 
          2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во 
″Службен гласник на Општината Карпош″. 
 
 
 
 
 
Број 08- 4411/7                                                                      ГРАДОНАЧАЛНИК 
29.06.2012 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.5/02) Советот на Општина Карпош, на                            
Педесет и четвртата седница одржана на  28 јуни 2012 година,  донесе 
 

 

О Д Л У К А  
за дополнување на Одлуката за учество на Општина  Карпош во  

проектот од Програмата „Форуми во заедницата – Проектен форум“ 
 

 

Член 1 
Во Одлуката за учество на Општина Карпош во проектот од Програмата „Форуми 
во заедницата – Проектен форум“ /„Службен гласник на Општина Карпош“ бр. 
1/2012/, по членот 3 се додава нов член 3-а, кој гласи:  
„Составен дел на оваа одлука ќе биде склучениот договор помеѓу Општина Карпош 
и Швајцарската агенција за развој  и соработка  - SDC“. 
 

Член 2 
Со донесувањето на оваа одлука престанува да важи Одлуката за обезбедување 
средства за учество на Општина Карпош во проектот од Програмата „Форуми на 
заедницата – проектен форум“ бр. 07-506/10 од 31.01.2012 година.   
 

Член 3 
 Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 
гласник на Општина Карпош“. 
 
 
 
Број 07-4059/8                                                       ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.06.2012 година                                                         НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
С к о п ј е                                Трифун Трифуновски  
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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 котизација за учество 

на Општина Карпош на Меѓународната работна конференција Регионална 
соработка и развој“ 

 
          1.Се објавува   Одлуката за одобрување на средства за котизација за учество на 
Општина Карпош на Меѓународната работна конференција Регионална соработка 
и развој“ донесена на Педесет и четвртата  седница на Советот на Општина 
Карпош одржана на  28 јуни 2012  година. 
 
 
          2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во 
″Службен гласник на Општината Карпош″. 
 
 
 
 
 
Број 08- 4411/8                                                                      ГРАДОНАЧАЛНИК 
29.06.2012 година                                                               НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                                                                                          Стевчо Јакимовски 
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7 Врз основа на член 36, став 1 од Законот за локалната самоуправа /„Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 5/02/, Советот на Општина Карпош, на 
Педесет и четвртата седница одржана на  28 јуни 2012 година, донесе 

 

 

О Д Л У К А  
за одобрување на средства за котизација за учество  

на Општина Карпош на Меѓународната работна  
конференција Регионална соработка и развој“ 

 
                                                                              Член 1  

Со оваа одлука се одобруваат средства во износ од 5.000 евра плус ДДВ по 
средниот курс на Народна банка на Македонија на денот на уплатата како  
котизација за учество на традиционалната 26-та по ред Меѓународна работна 
конференција за одржлив развој и соработка во регионот на Југоисточна и средна 
Европа „Регионална соработка и развој“ што ќе се одржи во Сараево. 

Член 2 

Срдствата од член 1 на оваа одлука да се обезбедат од Буџетот на Општина Карпош 
за 2012 година, Програма ЕО-Општинска администрација, ставка 426-други 
тековни расходи, потставка-426310-Семинари и конференции. 

Член 3 

Се задолжува Градоначпалникот на Општина Карпош да ја спроведе оваа одлука и 
по завршување на конференцијата до Советот на Општина Карпош да достави 
извештај. 

Член 4 

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

Број 07-4059/9                 ПРЕТСЕДТЕЛ 
29.06.2012 година      НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
С к о п ј е           Трифун  Трифуновски 
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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 формирање на Комисија за процена и утврдување на 

висина на штета настаната од природни непогоди-град 
 
 

  1.Се објавува  Одлуката за формирање на Комисија за процена и утврдување на 
висина на штета настаната од природни непогоди-град, донесена на Педесет и 
четвртата  седница на Советот на Општина Карпош одржана на  28 јуни 2012  
година. 
 
 
          2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во 
″Службен гласник на Општината Карпош″. 
 
 
 
 
 
Број 08- 4411/9                                                                      ГРАДОНАЧАЛНИК 
29.06.2012 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. 5/02/, а во врска со член 143, став 1, алинеја 2 
од Законот за заштита и спасување /„Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 36/04,49/04,86/08,124/10 и 18/11/, Советот на Општина Карпош, на Педесет и 
четвртата седница одржана на  28 јуни 2012 година,  донесе 

О Д Л У К А  
за формирање на Комисија за процена и утврдување на висина 

на штета настаната од природни непогоди-град 
Член  

Со оваа одлука се формира Комисија за процена и утврдување на висина на штета 
настаната од природни непогоди – град на 24.06.2012 година на подрачјето на 
Општина Карпош / Горно Нерези /, во следниот состав: 
 

- Гордана Максимовска, Одделение за заштита на животната средина и 
природата во Општина Карпош – Претседател, 

- Владо Јордановски, привремено вработен во Одделението за комунална 
инспекција во Општина Карпош- член, 

- Петре Кузмановски, Одделение за заштита и спасување на граѓани и 
материјални добра- член, 

- Александар Симоноски, Одделение за заштита и спасување на граѓани и 
материјални добра во Општина Карпош– член  и 

- Весна Антевска, Одделение за прашања од областа на месната самуправа во 
Општина Карпош - член. 

Член 2 
Комисијата од член 1 на оваа одлука е должна веднаш по влегувањето во сила на 
оваа одлука  да изврши увид  на настанатата штета на лозовите и овошните насади 
на подрачјето погодено  од природната непогода – град. 
 

Член 3 
Комисијата при извршување на својата работа е должна да постапува во 
согласност со прописите за заштита и спасување и   Единствената методологија за 
процена на штетите од елементарни и други непогоди /„Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 75/01/. 

Член 4 
Се задолжува Комисијата  за процена и утврдување на висина на штета настаната 
од природни непогоди – град, по завршената работа да изготви извештај и истиот 
да го достави до Градоначалникот на Општина Карпош и Советот на Општина 
Карпош. 
                                                                                   Член 5 
 Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 
гласник на Општина Карпош“. 
Број 07-4059/10                                                        ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.06.2012 година                                                НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
С к о п ј е                                Трифун Трифуновски 
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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 продажба на движни ствари -  отпаден материјал 

 
 
  1.Се објавува  Одлуката за продажба на движни ствари -  отпаден материјал, 
донесена на Педесет и четвртата  седница на Советот на Општина Карпош 
одржана на  28 јуни 2012  година. 
 
 
          2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во 
″Службен гласник на Општината Карпош″. 
 
 
 
 
 
Број 08- 4411/10                                                                      ГРАДОНАЧАЛНИК 
29.06.2012 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. 5/02), Советот на Општина Карпош на 
Педесет и четвртата  седница, одржана на  28 јуни 2012 година, донесе 

 

О Д Л У К А  
за продажба на движни ствари -  отпаден материјал 

 
 

Член 1 
Со оваа одлука се одобрува продажба на движи ствари - отпаден материјал 
настанат со реновирањето на општинското основно училиште „Братство”, населба 
Тафталиџе - Општина Карпош. 
 
Предметниот материјал наведен во став 1 од овој член, преставува отпаден 
материјал - железо, алуминиум и гусани радијатори.   
 

Член 2 
Се задолжува Градоначалникот на Општина Карпош да формира Комисија за 
спроведување на постапка за продажба на движните ствари,    наведен во член 1 од 
оваа одлука. 
 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 
гласник на Општина Карпош“. 
 
 
 
 
Број 07- 4059/11                   ПРЕТСЕДАTEЛ 
29.06.2012 година                                       НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
С к о п ј е             Трифун Трифуновски 
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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 за лекување на 

Сулејманов Ќамуран 

 
 
  1.Се објавува  Одлуката за  доделување на финансиска помош за лекување на 
Сулејманов Ќамуран, донесена на Педесет и четвртата  седница на Советот на 
Општина Карпош одржана на  28 јуни 2012  година. 

 
 
          2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во 
″Службен гласник на Општината Карпош″. 
 
 
 
 
 
Број 08- 4411/11                                                                      ГРАДОНАЧАЛНИК 
29.06.2012 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” број 05/2002), Советот на Општина Карпош на 
Педесет и четвртата  седница одржана на  28 јуни 2012 година донесе 

 
 

О Д Л У К А 
за  доделување на финансиска помош за лекување на Сулејманов Ќамуран 

 
Член 1 

На Сулејманов Ќамуран, се доделуваат финансиски средства во износ од 
60.000,00 денари, за негово лекување .  

Член 2 

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 финансии на 
Општина Карпош.    

                                                              Член 4 

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

 

 

Број 07- 4059/12                                                                                      ПРЕТСЕДАTЕЛ 
29.06.2012година                                НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                                                                     Трифун Трифуновски 
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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 Информацијата од Горан и Влатко 

Стефановски  за промена на името на улица “Мексичка“ 

 
 

  1.Се објавува Заклучокот за усвојување на Информацијата од Горан и Влатко 
Стефановски  за промена на името на улица “Мексичка“ донесен на Педесет и 
четвртата  седница на Советот на Општина Карпош одржана на  28 јуни 2012  
година. 
 
 
          2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во 
″Службен гласник на Општината Карпош″. 
 
 
 
 
 
Број 08- 4411/12                                                                     ГРАДОНАЧАЛНИК 
29.06.2012 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  
Педесет и четвртата седница одржана на  28 јуни 2012 година донесе 
 
 
 
 

ЗАКЛУЧОК 
за усвојување на Информацијата од Горан и Влатко Стефановски  за промена на 

името на улица “Мексичка“ 

 
 

    
     1.Се  усвојува Информацијата од Горан и Влатко Стефановски, доставена до 
Советот на Општина Карпош, во врска со менувањето на улицата “Мексичка“, со 
барање, Советот на Град Скопје да ја ревидира донесената Одлука за промена на 
имињата на улиците во Град Скопје и да го остави досегашното име на улица 
“Мексичка“. 
 
    2. Примерок од Заклучокот  да се достави до Советот на Град Скопје. 

             
           

    3.Овој Заклучок влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во 
“Службен гласник на Општина Карпош“. 
 
 
 
 
Број 07-4059/13                                                                          ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 29.06. 2012 година                                       НА СОВЕТОТ  НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
С к о п ј е                                 Трифун Трифуновски 
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