
 
 

Врз основа на член  6  и член 15, став 1 , точка 8, алинеа 4 од Законот 
за Градот Скопје (“Службен весник на РМ“ бр. 55/04), а во врска со  член 36, 
став 1,  точка 1 и член 62, став 3  од Законот за локална самоуправа 
(“Службен весник на РМ“ бр. 05/02), како  и член 9 и член 62, став 1, точка 
11 од Законот за здравствена заштита (“Службен весник на РМ“ бр. 
17/97;10/04; 84/05; 111/05; 65/05; 5/07; 77/08; и 67/09) и член  163 од Законот 
за основнто образование (“Службен весник на РМ“ бр. 103/08) и член 3, ст. 1 
и член 16 од Статутот на Општина Карпош (“Службен гласник на Општина 
Карпош“ бр. 01/06), Советот на Општина Карпош на ____________________ 
седница, одржана на  ____ ноември 2009 година, донесе 
 
 

О  Д  Л  У  К  А 
за  доделување на финансиски средства 
на основните училишта од подрачјето на  

Општина Карпош за набавка на дезинфекциони 
и други средства 

 
 

Член 1 
 Се одлучува да се доделат финансиски средства на сите 10 (десет) 
основни училишта од подрачјето на Општина Карпош за набавка на 
дезинфекциони и други средства за здравствена заштита на учениците и 
персоналот во училиштата  како превентива од појавата на новиот грип –
тип А(Х1Н1) .  
 

Член 2 
 Финансиските средства во износ од по 100.000,00 денари се 
доделуваат  на секое основно училиште  за набавка на дезинфекциони и 
други средства  како зголемена превентивна активност која ја превзема 
Општина Карпош за здравствената заштита на учениците и персоналот од 
појавата на новиот грип – тип А (Х1Н1) на  секое од следните основни 
училишта од подрачјето на Општина Карпош: 
 

- ОУ “Јан Амос Коменски“   100.000,оо 
- ОУ “Петар Поп Арсов“    100.000,оо 
- ОУ “Димо Хаџи Димов“   100.000,оо 
- ОУ “Христијан Тодоровски-Карпош“ 100.000,оо 
- ОУ “Вера Циривири – Трена“  100.000,оо 
- ОУ “Лазо Трповски“    100.000,оо 
- ОУ “Братство“     100.000,оо 
- ОУ “Аврам Писевски“    100.000,оо 
- ОУ “Владо Тасевски“, и   100.000,оо 
- ОУ “Војдан Чернодрински“   100.000,оо 



Член 3 
 Предметните финансиски средства од член 2 на оваа Одлука се 
доделуваат строго наменски на наведените основни училишта во функција 
на ургентна и превентивна активност за спречување на ширењето на 
појавата на новиот грип – тип  (АХ1Н1) согласно ингеренциите на локалната 
самоуправа што ги има во областа на  здравствената заштита, која е од 
посебен општестен интерес.  
 

Член 4 
 Финансиските средства од член 2 на оваа Одлука ќе се обезбедат и 
ќе се исплатат од Буџетот на Општина Карпош за 2009 година.  
 

Член 5 
 
 Оваа  Одлука ќе ја спроведе и реализира Градоначалникот и 
Секторот за финансии на Општина Карпош.  
 

Член 6 
 Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавување 
во “Службен гласник на Општина Карпош“.  
 
 
 
 
 
Број ________ 
________2009 год. 
С к о п ј е             ПРЕТСЕДАВАЧ 
            НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ 
           Трифун Трифуновски 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
О  б  р  а  з  л  о  ж  е  н  и  е 

 
  Со оглед  на појавата  на новиот грип – тип  А (Х1Н1) во функција на 
ургентна превентивна активност за спречување на ширењето  на 
предметниот појавен нов грип, како и намалување на евентуалните 
последици од истиот, Општината Капрош согласно своите надлежности и 
ингеренции ги превзема потребните првични дејствија  заради заштита на 
учениците и персоналот во основните училишта од подрачјето на Општина 
Карпош, со доделување на финансиски средства за набавка на 
дезинфекциони и други потребни средства.  
 Правниот основ за доделувањето на предметните парични срдства 
се состои во член 15 став 1 точка 8 алинеа 4 од Законот за Градот Скопје 
(“Службен весник на РМ“ бр. 55/04) каде што се наведени надлежностите на 
општините во Градот Скопје, односно покрај другите надлежности наведени 
се и превземањето на  превентивните активности од страна на локалната 
самоуправа во сферата на здравствената заштита.  
 Понатаму во член 36, став 1 точка 1 од Законот за локална 
самоуправа (“Службен весник на РМ“ бр. 5/02) кажано е дека надлежност на 
Советот на Општината  покрај другото е и да носи прописи како што се 
Статут, програми, планови, одлуки и други  прописи утврдени со Закон, а 
согласно член 62 , став 3 ,  од истиот Закон, наведено е дека прописите за 
чие извршување се потребни финансиски средства мора да содржат и 
одредби со кои се утврдуваат изворите и висината на средствата за нивно 
извршување.  
 Согласно член 9 од Законот за здравствена заштита  (“Службен 
весник на РМ“ бр. 17/97.....67/09) здравствената заштита како дел од 
здравствената дејност е од посебен општествен интерес. Согласно член 62 
став 1 точка 11 од истиот закон  средствата за остварување на 
здравствената заштита покрај другото се обезбедуваат и од други приходи, 
како на пример буџетите на единиците на локалната самоуправа.  
 Со Законот за основното образование (“Службен весник на РМ“ бр. 
103/08) поточно со неговиот член 163 Општината може да ја дополни  
добиената блок дотација, односно наменска дотација за образование со 
средства од сопствени извори, освен  за платите на вработените во 
училиштата.  
 Од овие причини  Советот на Општина Карпош во согласност со 
законската надлежност  која ја има во сферата на здравствената заштита  
ги доделува финаниските срества на предметните основни училишта од 
нејзиното подрачје како превентивна активност во спречувањето на 
ширењето на новиот грип – тип  А (Х1Н1). 
 
 
        ГРАДОНАЧАЛНИК 
              НА ОПШТИНА КАРПОШ 
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Врз основа на член  6  и член 15, став 1 , точка 8, алинеа 4 од Законот 
за Градот Скопје (“Службен весник на РМ“ бр. 55/04), а во врска со  член 36, 
став 1,  точка 1 и член 62, став 3  од Законот за локална самоуправа 
(“Службен весник на РМ“ бр. 05/02), како  и член 9 и член 62, став 1, точка 
11 од Законот за здравствена заштита (“Службен весник на РМ“ бр. 
17/97;10/04; 84/05; 111/05; 65/05; 5/07; 77/08; и 67/09) и член   4 став 2 од 
Законот за заштита на децата (“Службен весник на РМ“ бр. 98/00; 17/03; 
65/04; 113/05; 98/08; 107/08 и 83/09) и член 3, ст. 1 и член 16 од Статутот на 
Општина Карпош (“Службен гласник на Општина Карпош“ бр. 01/06), 
Советот на Општина Карпош на ____________________ седница, одржана 
на  ____ ноември 2009 година, донесе 
 
 
 
 

О  Д  Л  У  К  А 
за  доделување на финансиски средства 
на детските градинки од подрачјето на  

Општина Карпош за набавка на дезинфекциони 
и други средства 

 
 
 

Член 1 
 Се одлучува да се доделат финансиски средства на сите 4 (четири) 
детски градинки од подрачјето на Општина Карпош за набавка на 
дезинфекциони и други средства за здравствена заштита на децата и 
персоналот во градинките  како превентива од појавата на новиот грип –тип 
А(Х1Н1) .  
 

Член 2 
 Финансиските средства во износ од по 60.000,00 денари се 
доделуваат  на секоја детска градинка  за набавка на дезинфекциони и 
други средства  како зголемена превентивна активност која ја превзема 
Општина Карпош за здравствената заштита на децата и персоналот од 
појавата на новиот грип – тип А (Х1Н1) на  секое од следните детски 
градинки    од подрачјето на Општина Карпош: 
 

- “Распана Младост“     60.000,оо 
- “Орце Николов“     60.000,оо 
- “ Мајски Цвет“     60.000,оо 
- “Пролет“       60.000,оо 
  
 



 
 

Член 3 
 Предметните финансиски средства од член 2 на оваа Одлука се 
доделуваат строго наменски на наведените детски градинки во функција на 
ургентна и превентивна активност за спречување на ширењето на појавата 
на новиот грип – тип  (АХ1Н1) согласно ингеренциите на локалната 
самоуправа што ги има во областа на  здравствената заштита, која е од 
посебен општестен интерес.  
 

Член 4 
 Финансиските средства од член 2 на оваа Одлука ќе се обезбедат и 
ќе се исплатат од Буџетот на Општина Карпош за 2009 година.  
 

Член 5 
 
 Оваа  Одлука ќе ја спроведе и реализира Градоначалникот и 
Секторот за финансии на Општина Карпош.  
 

Член 6 
 Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавување 
во “Службен гласник на Општина Карпош“.  
 
 
 
 
 
Број ________ 
________2009 год. 
С к о п ј е             ПРЕТСЕДАВАЧ 
            НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ 
           Трифун Трифуновски 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  н  и  е 
 
  Со оглед  на појавата  на новиот грип – тип  А (Х1Н1) во функција на 
ургентна превентивна активност за спречување на ширењето  на 
предметниот појавен нов грип, како и намалување на евентуалните 
последици од истиот, Општината Капрош согласно своите надлежности и 
ингеренции ги превзема потребните првични дејствија  заради заштита на 
децата и персоналот во детските градинки од подрачјето на Општина 
Карпош, со доделување на финансиски средства за набавка на 
дезинфекциони и други потребни средства.  
 Правниот основ за доделувањето на предметните парични срдства 
се состои во член 15 став 1 точка 8 алинеа 4 од Законот за Градот Скопје 
(“Службен весник на РМ“ бр. 55/04) каде што се наведени надлежностите на 
општините во Градот Скопје, односно покрај другите надлежности наведени 
се и превземањето на  превентивните активности од страна на локалната 
самоуправа во сферата на здравствената заштита.  
 Понатаму во член 36, став 1 точка 1 од Законот за локална 
самоуправа (“Службен весник на РМ“ бр. 5/02) кажано е дека надлежност на 
Советот на Општината  покрај другото е и да носи прописи како што се 
Статут, програми, планови, одлуки и други  прописи утврдени со Закон, а 
согласно член 62 , став 3 ,  од истиот Закон, наведено е дека прописите за 
чие извршување се потребни финансиски средства мора да содржат и 
одредби со кои се утврдуваат изворите и висината на средствата за нивно 
извршување.  
 Согласно член 9 од Законот за здравствена заштита  (“Службен 
весник на РМ“ бр. 17/97.....67/09) здравствената заштита како дел од 
здравствената дејност е од посебен општествен интерес. Согласно член 62 
став 1 точка 11 од истиот закон  средствата за остварување на 
здравствената заштита покрај другото се обезбедуваат и од други приходи, 
како на пример буџетите на единиците на локалната самоуправа.  
 Со Законот за заштита на децата (“Службен весник на РМ“ 
бр.98/00....83/09) поточно со неговиот член 4 став 2, поголем обем на 
правата за заштита на децата наведени во став 1 на овој член може да 
обезбеди Општината, Градот Скопје и општините во Градот Скопје, доколку 
за тоа обезбеди  средства од сопствени извори. 
 Од овие причини  Советот на Општина Карпош во согласност со 
законската надлежност  која ја има во сферата на здравствената заштита  
ги доделува финаниските срества на предметните детски градинки  од 
нејзиното подрачје како превентивна активност во спречувањето на 
ширењето на новиот грип – тип  А (Х1Н1). 
 
        ГРАДОНАЧАЛНИК 
              НА ОПШТИНА КАРПОШ 
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       16 ноември                ,,Службен гласник на Општина Карпош,,         број 16 
=============================================================== 
 
 
 
 
Врз основа на член 50 став 1 од Законот за локалната самоуправа/,,Службен  весник 
на РМ,,бр.05/02/ ,а во врска со член 75 став 1 од Статутот на Општина Карпош 
/,,Службен гласник на Општина Карпош,, бр.01/06/,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 2009 година 

 
 
 
 
               1.Се објавува Одлуката за измена на распоредот на средствата во Буџетот 
на Општина Карпош  за 2009 година, донесена на Единаесеттата  седница на 
Советот на Општината Карпош,одржана на 12 ноември 2009 година. 
 
               2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
,,Службен гласник на Општина   Карпош,,. 
 
 
 
 
 
 
Број 08- 4241/1                                                                  ГРАДОНАЧАЛНИК 
16.11.2009 година                                                      НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
С к о п ј е                                                                       Стевчо Јакимовски с.р. 
 
 
 



 
 
 
 
 
       16 ноември                ,,Службен гласник на Општина Карпош,,         број 16 
=============================================================== 
 
 
 
 
Врз основа на член 50 став 1 од Законот за локалната самоуправа/,,Службен  весник 
на РМ,,бр.05/02/ ,а во врска со член 75 став 1 од Статутот на Општина Карпош 
/,,Службен гласник на Општина Карпош,, бр.01/06/,Градоначалникот на Општина 
Карпош, донесе 
 
 
 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

за објавување на Одлуката за 
доделување финансиски средства на основните училишта 

од подрачјето на  Општина Карпош за набавка на дезинфекциони 
и други средства 

 
 
               1.Се објавува Одлуката доделување финансиски средства на основните 
училишта  
од подрачјето на  Општина Карпош за набавка на дезинфекциони и други средства, 
донесена на Единаесеттата  седница на Советот на Општината Карпош,одржана на 
12 ноември 2009 година. 
 
               2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
,,Службен гласник на Општина   Карпош,,. 
 
 
 
 
 
Број 08-4241/2                                                                  ГРАДОНАЧАЛНИК 
16.11.2009 година                                                      НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
С к о п ј е                                                                       Стевчо Јакимовски с.р. 
 
 



 
 
 
 
 
        16 ноември                ,,Службен гласник на Општина Карпош,,         број 16 
=============================================================== 
 
 
 

Врз основа на член  6  и член 15, став 1 , точка 8, алинеа 4 од Законот 
за Градот Скопје (“Службен весник на РМ“ бр. 55/04), а во врска со  член 36, 
став 1,  точка 1 и член 62, став 3  од Законот за локална самоуправа 
(“Службен весник на РМ“ бр. 05/02), како  и член 9 и член 62, став 1, точка 
11 од Законот за здравствена заштита (“Службен весник на РМ“ бр. 
17/97;10/04; 84/05; 111/05; 65/05; 5/07; 77/08; и 67/09) и член  163 од Законот 
за основнто образование (“Службен весник на РМ“ бр. 103/08) и член 3, ст. 1 
и член 16 од Статутот на Општина Карпош (“Службен гласник на Општина 
Карпош“ бр. 01/06), Советот на Општина Карпош на Единаесеттата  
седница, одржана на  12 ноември 2009 година, донесе 
 

 
О  Д  Л  У  К  А 

за  доделување на финансиски средства 
на основните училишта од подрачјето на 

Општина Карпош за набавка на дезинфекциони 
и други средства 

 
 

Член 1 
 Се одлучува да се доделат финансиски средства на сите 10 (десет) 
основни училишта од подрачјето на Општина Карпош за набавка на 
дезинфекциони и други средства за здравствена заштита на учениците и 
персоналот во училиштата  како превентива од појавата на новиот грип –
тип А(Х1Н1) .  
 

Член 2 
 Финансиските средства во износ од по 100.000,00 денари се 
доделуваат  на секое основно училиште  за набавка на дезинфекциони и 
други средства  како зголемена превентивна активност која ја превзема 
Општина Карпош за здравствената заштита на учениците и персоналот од 
појавата на новиот грип – тип А (Х1Н1) на  секое од следните основни 
училишта од подрачјето на Општина Карпош: 
 

- ОУ “Јан Амос Коменски“   100.000,оо денари 
- ОУ “Петар Поп Арсов“    100.000,оо денари 



- ОУ “Димо Хаџи Димов“   100.000,оо денари 
- ОУ “Христијан Тодоровски-Карпош“ 100.000,оо денари 
- ОУ “Вера Циривири – Трена“  100.000,оо денари 
- ОУ “Лазо Трповски“    100.000,оо денари 
- ОУ “Братство“     100.000,оо денари 
- ОУ “Аврам Писевски“    100.000,оо денари 
- ОУ “Владо Тасевски“, и   100.000,оо денари 

           -    ОУ “Војдан Чернодрински“   100.000,оо денари 
 
 

Член 3 
 Предметните финансиски средства од член 2 на оваа Одлука се 
доделуваат строго наменски на наведените основни училишта во функција 
на ургентна и превентивна активност за спречување на ширењето на 
појавата на новиот грип – тип  (АХ1Н1) согласно ингеренциите на локалната 
самоуправа што ги има во областа на  здравствената заштита, која е од 
посебен општестен интерес.  
 

Член 4 
 Финансиските средства од член 2 на оваа Одлука ќе се обезбедат и 
ќе се исплатат од Буџетот на Општина Карпош за 2009 година.  
 

Член 5 
 
 Оваа  Одлука ќе ја спроведе и реализира Градоначалникот и 
Секторот за финансии на Општина Карпош.  
 

Член 6 
 Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавување 
во “Службен гласник на Општина Карпош“.  
 
 
 
 
 
Број о7-4138/2 
12.11.2009 год. 
С к о п ј е           ПРЕТСЕДАВАЧ 
            НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ 
          Трифун Трифуновски с.р. 
 
                                                
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
      16 ноември                ,,Службен гласник на Општина Карпош,,         број 16 
=============================================================== 
 
 
 
Врз основа на член 50 став 1 од Законот за локалната самоуправа/,,Службен  весник 
на РМ,,бр.05/02/ ,а во врска со член 75 став 1 од Статутот на Општина Карпош 
/,,Службен гласник на Општина Карпош,, бр.01/06/,Градоначалникот на Општина 
Карпош, донесе 
 
 

 
 

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

финансиски средства на јавните установи-Општински детски градинки од 
подрачјето на Општината Карпош за набавка на дезинфекциони и други 

средства 
 

 
 
                1.Се објавува Одлуката, за доделување финансиски средства на јавните 
установи-Општински детски градинки од подрачјето на Општината Карпош за 
набавка на дезинфекциони и други средства , донесена на Единаесеттата  седница 
на Советот на Општината Карпош,одржана на 12 ноември 2009 година.  
 
                  2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави 
во ,,Службен гласник на Општина   Карпош,,. 
 
 
 
 
 
Број 08-4241/3                                                                   ГРАДОНАЧАЛНИК 
16.11.2009 година                                                      НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
С к о п ј е                                                                       Стевчо Јакимовски с.р. 
 
 
 



 
 
 
 
 
       16 ноември                ,,Службен гласник на Општина Карпош,,         број 16 
=============================================================== 
 
 
 
 
                
 
 

Врз основа на член  6  и член 15, став 1 , точка 8, алинеа 4 од Законот 
за Градот Скопје (“Службен весник на РМ“ бр. 55/04), а во врска со  член 36, 
став 1,  точка 1 и член 62, став 3  од Законот за локална самоуправа 
(“Службен весник на РМ“ бр. 05/02), како  и член 9 и член 62, став 1, точка 
11 од Законот за здравствена заштита (“Службен весник на РМ“ бр. 
17/97;10/04; 84/05; 111/05; 65/05; 5/07; 77/08; и 67/09) и член   4 став 2 од 
Законот за заштита на децата (“Службен весник на РМ“ бр. 98/00; 17/03; 
65/04; 113/05; 98/08; 107/08 и 83/09) и член 3, ст. 1 и член 16 од Статутот на 
Општина Карпош (“Службен гласник на Општина Карпош“ бр. 01/06), 
Советот на Општина Карпош на Единаесеттата седница, одржана на  12 
ноември 2009 година, донесе 
 
 

 
 

О  Д  Л  У  К  А 
за  доделување на финансиски средства 
на детските градинки од подрачјето на 

Општина Карпош за набавка на дезинфекциони 
и други средства 

 
 

 
Член 1 

 Се одлучува да се доделат финансиски средства на сите 4 (четири) 
детски градинки од подрачјето на Општина Карпош за набавка на 
дезинфекциони и други средства за здравствена заштита на децата и 
персоналот во градинките  како превентива од појавата на новиот грип –тип 
А(Х1Н1) .  
 

Член 2 
 Финансиските средства во износ од по 60.000,00 денари се 
доделуваат  на секоја детска градинка  за набавка на дезинфекциони и 



други средства  како зголемена превентивна активност која ја превзема 
Општина Карпош за здравствената заштита на децата и персоналот од 
појавата на новиот грип – тип А (Х1Н1) на  секое од следните детски 
градинки    од подрачјето на Општина Карпош: 
 

- “Распана Младост“     60.000,оо 
- “Орце Николов“     60.000,оо 
- “Мајски Цвет“     60.000,оо 
- “Пролет“       60.000,оо 
  
 
 
 

Член 3 
 Предметните финансиски средства од член 2 на оваа Одлука се 
доделуваат строго наменски на наведените детски градинки во функција на 
ургентна и превентивна активност за спречување на ширењето на појавата 
на новиот грип – тип  (АХ1Н1) согласно ингеренциите на локалната 
самоуправа што ги има во областа на  здравствената заштита, која е од 
посебен општестен интерес.  
 

Член 4 
 Финансиските средства од член 2 на оваа Одлука ќе се обезбедат и 
ќе се исплатат од Буџетот на Општина Карпош за 2009 година.  
 

Член 5 
 
 Оваа  Одлука ќе ја спроведе и реализира Градоначалникот и 
Секторот за финансии на Општина Карпош.  
 

Член 6 
 Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавување 
во “Службен гласник на Општина Карпош“.  
 
 
 
Број  07-4138/3 
12.11.2009 год. 
С к о п ј е             ПРЕТСЕДАВАЧ 
            НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ 
      
                                                                         Трифун Трифуновски с.р. 
 
 
 
 



 
 
 
       16 ноември                ,,Службен гласник на Општина Карпош,,         број 16 
=============================================================== 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Врз основа на член 50 став 1 од Законот за локалната самоуправа/,,Службен  весник 
на РМ,,бр.05/02/ ,а во врска со член 75 став 1 од Статутот на Општина Карпош 
/,,Службен гласник на Општина Карпош,, бр.01/06/, Градоначалникот на Општина 
Карпош, донесе 
 
 
 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

за објавување на Одлуката за прогласување на 
Општина Карпош за спортска општина 

 
 
 
                1.Се објавува Одлуката  за прогласување на Општина Карпош за спортска 
општина донесена на Единаесеттата  седница на Советот на Општината 
Карпош,одржана на 12 ноември 2009 година. 
 
                 2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави 
во ,,Службен гласник на Општина   Карпош,,. 
 
 
 
 
 
Број 08-4241/4                                                                   ГРАДОНАЧАЛНИК 
16.11.2009 година                                                      НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
С к о п ј е                                                                       Стевчо Јакимовски с.р. 
 
 



 
 
       16 ноември                ,,Службен гласник на Општина Карпош,,         број 16 
=============================================================== 
 
 
 
Врз основа на член 6 од Законот за Градот Скопје /,,Службен весник на РМ.,, 55/04 
/ , а во врска со член 22 став 1 точка 6 и член 36 став 1 точка  15 член и  62,  став 1  
од Законот за локалната самоуправа /,,Службен весник на РМ,,.бр.05/02 / ,како  и 
врз основа на член 3, став 1  и член 16 од Статутот на Општина Карпош /,,Службен 
гласник на Општина Карпош,, бр.01/06 /, Советот на Општина Карпош на 
Единаесетата седница на Советот на Општината Карпош, одржана на 12 ноември 
2009 година, донесе 
 
 

О Д Л У К А 
             за прогласување на Општина Карпош   за  спортска  општина 
 
 
 

Член 1 
                Се прогласува Општина Карпош за  спортска општина заради особено 
потикнување на младите на спортски активности и нивно постигнување на 
значајни остварувања во областа на спортот, како и заради големиот број врвни 
спортистикои живеат на подрачјето на Општината Карпош  и заради изграденоста  
на општината со објекти од спортска инфраструктура на нејзиното подрачје. 
 
 

Член 2 
                 Советот на Општината ја донесе оваа Одлука за прогласување на 
Општина Карпош за спортска општина  како допринос во афирмацијата  на 
Општината Карпош,Градот Скопје и Република Македонија надвор од нејзините 
граници со што се дава своевиден придонес во доближувањето на Република 
Македонија кон Европската унија и Евроатлантските интеграции. 
 
 
                                                                Член 3  
                  Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен 
гласник на Општина Карпош,,. 
 
Број 07-4138/4                                                                  Претседавач 
12.11.2009 год.                                               на Советот на Општината Карпош, 
С к о п ј е                                                                       Трифун Трифуновски с.р.                                                                             
 



 
 
 
 
 
       16 ноември                ,,Службен гласник на Општина Карпош,,         број 16 
=============================================================== 
 
 
 
 
Врз основа на член 50 став 1 0д Законот за локалната самоуправа/,,Службен  весник 
на РМ,,бр.05/02/ ,а во врска со член 75 став 1 од Статутот на Општина Карпош 
/,,Службен гласник на Општина Карпош,, бр.01/06/,Градоначалникот на Општина 
Карпош, донесе 
 
 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Одлуката за формирање Комисија за утврдување на 

фактичката состојба на семејството Петковски 
 

 
 
                 1.Се објавува Одлуката  за формирање на комисија за утврдување на 
фактичката состојба на семејството Петковски донесена на Единаесеттата  седница 
на Советот на Општината Карпош,одржана на 12 ноември 2009 година. 
 
                 2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави 
во ,,Службен гласник на Општина   Карпош,,. 
 
 
 
 
 
Број 08-4241/5                                                                  ГРАДОНАЧАЛНИК 
16.11.2009 година                                                      НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
С к о п ј е                                                                       Стевчо Јакимовски с.р. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
       16 ноември                ,,Службен гласник на Општина Карпош,,         број 16 
=============================================================== 
 
 
 
Врз основа на член 6 и член 15 став 1 точка 5 од Законот за Градот Скопје 
/,,Службен весник на РМ.,, 55/04/ , а во врска со член 32 став 2  од Законот за 
локалната самоуправа /,,Службен весник на РМ,,.бр.05/02 / и врз основа на член 3 
став 1 и член 16 од Статутот на Општина Карпош /,,Службен гласник на Општина 
Карпош,, бр.01/06 /, Советот на Општина Карпош на Единаесетата седница на 
Советот на Општината Карпош,одржана на 12 ноември 2009 година, донесе 
 
 
 

О Д Л У К А 
                  за  формирање Комисија за утврдување на  фактичката 
                                    состојбата  на семејството Петковски 
 
 

Член 1 
                Се формира  повремена  Комисија за утврдување на фактичката 
состојбата на семејството Петковски од редот на членовите на Советот на Општина 
Карпош. 
 
 

Член 2 
                Бројот на членови на Комисијата од член 1 на оваа Одлука се определува 
во вкупен број од пет члена и ,и тоа од: 
-Трифун Трифуновски 
-Оливер Зафировски 
-Душан Велкоски 
-Горан Михајлов,и 
-Ранко Петровиќ 
                 Стручно административните работи за потребата на Комисијата од член 1 
на оваа Одлука ќе ги врши Одделението за детска заштита, социјална заштита и 
здравствена заштита на Општина Карпош. 
 
 
                                                                 Член 3 
                  Комисијата има задача  да го посети семејството на Душан Петковски  и  
да  ја утврди фактичката состојба на семејството по однос на барањето за 



подмирување на неплатената станарина-закупнина спрема Јавното претпријатие за 
стопанисување со станбен и деловен простор на РМ-Подрачна единица -Скопје . 
 
 
 
                                                                   Член 4 
 
                   Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен 
гласник на Општина Карпош,,. 
 
 
 
 
 
Број 07-4138/5                                                                             Претседавач 
12.11.2009 год.                                              на Советот на Општината Карпош,  
С к о п ј е                                                                  Трифун Трифуновски с.р.                                                                              
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 16 ноември                ,,Службен гласник на Општина Карпош,,         број 16 
=============================================================== 
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