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 Врз основа на член 6 од Законот за Градот Скопје (“Службен весник 
на РМ“ бр. 55/04), а во врска со член  50, став 1, точка 3 од Законот за 
локалната самоуправа (“Службен весник на РМ“ бр. 05/02), и член 75, став 1 
од Статутот на Општина Карпош (“Службен гласник на Општина Карпош“ 
број 01/06) Градоначалникот на Општина Карпош, донесе 
 
 
 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
за објавување на Заклучокот  за донесување  

на Програмата за уредување на градежното земјиште 
на подрачјето  на Општина Карпош за 2010 година 

 
 
 
 
 

1. Се објавува Заклучокот  за донесување на Програмата за 
уредување на градежното земјиште на подрачјето  на Општина Карпош за 
2010 година, донесен на Дванаесеттата седница на Советот на Општина 
Карпош, одржана на 18 ноември 2009 година.  
 
 

2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се 
објави во “Службен гласник на Општина Карпош.  
 
 
 
 
 
Број 08-4281/1                    ГРАДОНАЧАЛНИК 
19.11.2009 год.                        НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
С к о п ј е       Стевчо Јакимовски,с.р.  
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 Врз основа  на член 6 и член 15, став 1, точка 4, алинеа 1 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 2 од Законот за локалната самоуправа 
(“Службен весник на РМ“ бр. 05/02), како и согласно член 45 и 46 од Законот 
за градежното земјиште  (“Службен весник на РМ“ бр. 82/08 и 143/08) и член 
3, став 1 и член 16 од Статутот на Општината Карпош (“Службен гласник на 
Општина Карпош“ бр.01/06), Советот на Општина Карпош на Дванаесеттата 
седница , расправајќи по Програмата за уредување на градежното земјиште 
на подрачјето  на Општина Карпош за 2010 година, на ден 18 ноември 2009 
година, донесе 
 
 
 

З   А   К   Л   У   Ч  О  К 
за донесување на Програма за уредување на градежното 

        земјиште на подрачјето на Општина Карпош за 2010 година 
 
 
 

 
 

1. Советот на Општината  Карпош ја донесе Програмата за 
уредување на градежното земјиште на подрачјето  на Општина Карпош за 
2010 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува  во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во “Службен гласник на Општина Карпош“, а Програмата  ќе 
се применува од 01.01.2010 година.  
 
 
 
 
 
Број 07-4157/1      ПРЕТСЕДАВАЧ 
18.11.2009 год.             НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ  
С к о п ј е      Трифун Трифуновски,с.р. 
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Врз основа на член 6 од Законот за Градот Скопје (“Службен весник на РМ“ 
бр. 55/04), а во врска со член  50, став 1, точка 3 од Законот за локалната 
самоуправа (“Службен весник на РМ“ бр. 05/02), и член 75, став 1 од 
Статутот на Општина Карпош (“Службен гласник на Општина Карпош“ број 
01/06) Градоначалникот на Општина Карпош, донесе 
 
 
 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
за објавување на Заклучокот  за одобрување на Планот  

на програми за развој  на Општина Карпош за 2010 година 
 
 
 
 
 

1. Се објавува Заклучокот  за одобрување на Планот на програми за 
развој    на Општина Карпош за 2010 година, донесен на Дванаесеттата 
седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 18 ноември 2009 
година.  
 
 

2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се 
објави во “Службен гласник на Општина Карпош.  
 
 
 
 
 
Број 08-4281/1                  ГРАДОНАЧАЛНИК 
19.11.2009 год.                        НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
С к о п ј е       Стевчо Јакимовски,с.р.  
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Врз основа  на член 6  од Законот за Градот Скопје  (“Службен весник  на 
РМ“ бр. 55/04), а во врска со член 36, став 1, точка 2 и член 62, став 2 од 
Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ“ бр. 05/02), како 
и согласно член 21-б  од Законот за буџетите  (“Службен весник на РМ“ бр. 
64/05; 04/08 и 103/08) и член 3, став 1 и член 16 од Статутот на Општината 
Карпош (“Службен гласник на Општина Карпош“ бр.01/06), Советот на 
Општина Карпош на Дванаесеттата седница , расправајќи по Предлог-
Планот на програми за развој на Општина Карпош за 2010  година , на ден 
18 ноември 2009 година, донесе 
 
 
 

      З   А   К   Л   У   Ч  О  К 
за одобрување на  Планот на програми за развој на 

                                   Општина Карпош за 2010  година 
 
 
 

 
 

1. Советот на Општината  Карпош го одобрува  Планот на програми 
за развој на Општина Карпош за 2010 година. 

 
2. Одобрениот План на програмите за развој на Општина Карпош за 

2010 година е инкорпориран во Буџетот на Општината. 
 
 3. Овој Заклучок влегува  во сила со денот на објавувањето во 
“Службен гласник на Општина Карпош“.  
 
 
 
 
 
Број 07-4157/2      ПРЕТСЕДАВАЧ 
18.11.2009 год.             НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ  
С к о п ј е        Трифун Трифуновски,с.р. 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната 

самоуправа /„Службен весник на РМ“ бр. 5/02/, а во врска со член 75, став 1 
од Статутот на Општина Карпош /„Службен гласник на Општина Карпош“/ 
бр. 01/06/, Градоначалникот на Општината Карпош, донесе  
 
 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
за објавување на Програмата за дејноста 

 култура за 2010 година 
 

 
 
          1. Се објавува Програмата за дејноста култура за 2010 година, 
донесена на Дванаесеттата  седница на Советот на Општината Карпош, 
одржана на 18 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- 4281/3                                                           ГРАДОНАЧАЛНИК 
19.11.2009 година                                                 НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
С к о п ј е            Стевчо Јакимовски,с.р. 
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Врз основа на член 3 и 16 од Статутот на Општина Карпош ( 

„Службен гласник на Општина Карпош “ бр. 01/06 ), а во врска со член 22, 
став 1, точка 5 од Законот за локалната самоуправа ( „ Службен весник на 
РМ “ бр. 05 / 02 ), Советот на Општина Карпош на Дванаесеттата седница, 
одржана на 18 ноември 2009 година, донесе 

 
                                             ПРОГРАМА 
                    ЗА ДЕЈНОСТА КУЛТУРА ЗА 2010 ГОДИНА 
 
Основни цели на Програмата на Општина Карпош од областа на културата : 
 

1. Институционална и финансиска поддршка на културни установи 
и проекти од значење на Општината. 

2. Негување и стимулирање на културно – уметничкото творештво 
и манифестации 

    
     ♦ Ликовни изложби 

  
           ♦ Литературни средби 
  
 ♦ Литературно творештво 
           
           ♦ Изложба на фотографии 
 
 ♦ Музички проекти 
           
           ♦ Театарски проекти од типот  на моно и дуо драми 
            
           ♦ Организирање на филмски вечери 
            
           ♦ Проширување на постоечките Фолклорни манифестации 
 

3. Грижа за спомениците на културата 
 

           ♦ Одржување на постоечките монументални споменици ( попис и 
реставрација каде е потребно и поставување нови )   

      
      ♦ Активности околу одржувањето на културните објекти, локалитетот 
„ Скупи “ и манастирот „ Св. Пантелејмон “ с. Горно Нерези - Скопје.   
      ♦ Што е можно поголемо нивно вклучување во дадените културни 
активности на Општината 
 
4. Одбележување на настани и личности од значење на Општината 
5. Манифестации на отворено од месец април до месец октомври 
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 Програмата е отворена и во текот на годината може да се дополнува 
 

I. ОРГАНИЗИРАЊЕ НА КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ 
 
1. Културно лето „ Карпош “ 2010 
 
 ♦ Филмски фестивал на краткометражни филмови „ Кота “ 
  

♦ Изведби на музички групи и солистички настапи, поп пеачи, рок 
групи, етно музика  
  

♦ организирање на ликовни изложби, учество на академски сликари и 
деца почетници во ликовната уметност 

 
♦ изведби на театарски претстави, балетски претстави, културно 

уметнички друштва. 
 

II. КРЕАТИВНО ЕДУКАТИВНИ АКТИВНОСТИ ЗА УЧЕНИЦИ И ДЕЦА 
 
2. Меѓународна детска ликовна колонија Манастир „ Св. Пантелејмон “ 
– с. Горно Нерези – Скопје 

На детската ликовна колонија учество ќе земат ученици од основните 
училишта на територија на Општина Карпош и ученици од училиштата од 
збратимените општини Нов Белград од Белград – Република Србија, Тиват 
– Република Црна Гора и Триадица од Софија – Република Бугарија. 

Мотивите и теми за работа на ликовната колонија се: сликање на 
манастирот и природните убавини на планината Водно, сликање од птичја 
перспектива на Градот Скопје како и сликање по слободен избор. 
 По завршување на ликовната колонија, во фоајето на Општина Карпош 
ќе се изложат сработените ликовни дела на младите таленти. 
 
3. Школо за цртање и сликање „ Ботичели “ ( школо за уметност ) 
 
- Школа за сликање и цртање - компјутерски дизајн - фото секција, 
духовно сликање и копаничарство 

Во оваа школа учениците ќе се запознаат со создавање на 
електронскиот дизајн, со начин на преработка на готови фотографии, фото 
монтажа, изработка на плакати, флаери. 

Учениците преку иконописот ќе ја изучуваат иконографијата со што ќе 
имаат можност да се запознаат со севкупната естетика од нашето 
наследство во таа област како - архитектура, сликање на икони, а преку 
копаничарството ќе се запознаат со изработка на предмети и резби од дрво. 

  
- Керамичка работилница  
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      На оваа работилница учениците ќе се запознаат со техниките на работа 
со глината и создавање на керамички дела. 
 
 Носители на овие проекти е школото за цртање и сликање „ Ботичели “, 
а одговорни кои ќе ги водат овие проекти и ќе ги одржуваат часовите се 
Илчо Симовски и Маријана Марионцу Симовска. Во оваа школа ќе се 
опфатат учениците од основните училишта во Општина Карпош. 
 
4.  Школа за цртан и анимиран филм  
 
 Носител на овој проект е Детскиот ликовен центар, а одговорен кој ќе го 
води овој проект и ќе ги одржува ликовните часови е Илчо Симовски кој 
учениците ќе ги подучува на вештините на цртаниот и анимираниот филм, 
на изработка на стрипови и други техники на работилницата.  
 
     Во оваа школа ќе се опфатат ученици од основните училишта на 
Општина Карпош. Часовите ќе бидат организирани така што нема да 
влијаат на времето посветено за учење и на другите воншколски 
активности. Школата се организира во траење од четири месеци, до месец 
април, кога ќе се направи и изложба на она што го сработиле децата.  
 
5. Школа за актерска игра - глума 
 
 Носители на проектот се реномираните драмски актери, Димче 
Мешковски и Лилјана Вељановска. Во оваа школа учество ќе земат децата 
од осмо одделение при основните училишта на Општина Карпош.  
 
 Школата се организира да трае до месец јуни кога децата ќе одржат и 
претстави каде ќе го презентираат она што го научиле. Часовите односно 
вежбите ќе бидат организирани така што нема да влијаат на времето 
посветено за учење и на другите воншколски активности. Предавањата ќе 
бидат креативни, релаксирани, богати со интересни  импровизации и етиди 
( вежби ) кои ќе се работат на самите часови без посебно ангажирање 
надвор од школата. 
 
6. Школа за фолклор „ Ајде да научиме да ги играме прекрасните 
македонски ора “ 
      
       Во оваа школа учество ќе земат учениците од прво до шесто одделение 
од основните училишта во Општина Карпош кои ќе ги води стручен, искусен 
и меѓународно признат фолклорен уметник. Часовите ќе бидат 
организирани така што нема да влијаат на времето посветено за учење и на 
другите воншколски активности. Првите концерти на учениците ќе бидат во 
мај 2010 година. 
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 Целта на овој проект е да се негува, чува и презентира македонскиот 
фолклор, да се зголеми интересот за посетување на фолклорна школа кај 
младите генерации. 
 
 
III. ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ  НА ЗНАЧАЈНИ ДАТУМИ И ПРАЗНИЦИ 
 
 
7. „ Карпошова слава “ 
  
 Мотото на славата е да се вратат старите игри на децата - стоп за 
компјутерите, напред на спортовите, издигнување на духот на малското 
дружење исполнето со староградска изворна македонска музика. 
  
Славата има хуманитарен карактер во однос на собирање на облека и 
обувки од граѓаните и училиштето „ Христијан Тодоровски Карпош “, како и 
парични средства наменети за соодветни критични детски случаеви при 
Црвен Крст. 
 
 
8. Предновогодишни  и новогодишни активности 
 

 ♦ Претставување на учениците од основните училишта и децата од 
градинките на територија на Општина Карпош со свои активности 

 
♦ Настап на театарот за деца и младинци 

 
♦ Новогодишна претстава  

  
♦ Конкурс за најубаво украсено училиште, градинка и нивно 

наградување 
   

♦ Посета на Дедо Мраз во училиштата и делење пригодни подароци 
на децата. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
IV. ПОДДРШКА НА ПРОГРАМИ НА КУЛТУРНИ ИНСТИТУЦИИ И НВО ОД       
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      ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА                      
 
9. Поддршка на Програмата на МКУД „ Цветан Димов “ 
 - „ Од цвет на цвет со оро и песна “ ( традиционално ) 
 
 Меѓународниот детски фолклорен фестивал традиционално се 
одржува на територија на Општина Карпош. Учесници на фестивалот се 
детски фолклорни ансамбли од Скопје, Република Македонија и детски 
фолклорни ансамбли од повеќе држави од соседните земји и пошироко. 
 По одржувањето на Манифестацијата ќе се достави извештај до 
Советот на Општината. 
 
10. Поддршка на програмата на АКУД „ Мирче Ацев “ 
 
- Меѓународен студентски фолклорен фестивал ( традиционално ) 
 
 Меѓународниот студентски фолклорен фестивал се одржува 
традиционално повеќе години наназад. Учесници на фестивалот се 
фолклорни ансамбли од Република Македонија и фолклорни ансамбли од 
повеќе држави од соседните земји и пошироко. Општина Карпош по шести 
пат се вклучува како покровител. 
 По одржувањето на фестивалот ќе се достави извештај до Советот 
на Општината. 
 
11. Поддршка на програмата на КУД „ Каршиака “ 
 
- Меѓународен фолклорен фестивал „ Скупи 2010 “ 
 
 Фестивалот е од ревијален карактер, при што учесниците ги 
презентираат фолклорните вредности на својата земја и традиција согласно 
програмата и динамиката утврдена од страна на организаорот.  

Организатор на фестивалот е Ансамблот „ Каршиака “ од Скопје, а 
учесници се фолклорни ансамбли од Република Македонија и фолклорни 
ансамбли од повеќе држави од соседните земји и пошироко. 

По одржувањето на фестивалот ќе се достави извештај до Советот 
на Општината. 
 
12. Поддршка на активностите на здружението за негување на 
националните, верските и културните традиции на припадниците на 
српската националност во Република Македонија - „Српски културен 
центар“ – Скопје 
 
 
- Одбележување на национален ден на Српската заедница во Република 
Македонија  
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13.Поддршка на други НВО и други институции од областа на 
културата и творештвото 
 
V. АКТИВНОСТИ ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА 
 
14. Музика 
 
- Поддршка за издавање на ЦД со традиционална музика, духовна, етно - 
некомерцијална музика. 
 
15. Издаваштво / книги 
- Монографски изданија, културни мапи, литературно творештво, драмски 
текст 
 
- Проект за изработка на графички мапи ( со ангажирање на дванаесет 
ликовни писатели ) 
Носител на проектот за изработка на графички мапи е Асоцијацијата за 
култура „ ИКОН “.  
 
16. Филм  
 
- Филмски фестивал ( подготовка на документарен филм од значење на 
Општината ) 
 
17. Фотографија 
 
- Годишна изложба на фотографии 
 
Овој дел од програмата ќе се реализира по пат на конкурс со рангирање на 
делата во три категории. 
 
18. Ликовна дејност  
 
- Поддршка и организирање на седум ликовни изложби 
 
19. Годишна изложба - цртеж 
 
- Овој дел од програмата ќе се реализира по пат на конкурс со рангирање 
на делата и наградување, изготвување каталог на изложбата и откуп на 
цртежите. 
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I.ОРГАНИЗИРАЊЕ НА КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ 
 

 
Културна 

Манифестација 
 

 
Место и време 
на одржување 

 
Организатор 
Покровител 

 
Резултат 

 
Финансиски 

средства 

 
1. Културно 

лето 
„ Карпош “ 

2010 

 
• Амфитеатарот 

на кејот на 
реката Вардар 

 
• Локалитет 

„Скупи“ 
 
• Библиотека 

„Другарче“ 
 
• Драмски Театар 
 
• Кинотека на 

Македонија 
 
• ТЦ „ Карпош 3“ 
 
• Кинотека на 

Македонија 
 

Јули – Август 
2010 година 

 

 
Општина 
Карпош 

 

 
• Учество на драмски 

уметници  
 
• Учество на познати 

уметници од областа 
на музиката 

 
• Учество на децата од 

основните училишта и 
градинки  

 
• Културна традиција на 

децата, младите и 
граѓаните  

 
• Филмски фестивал на 

краткометражни 
филмови „ Кота “ 

 

 
2.000.000,оо 
денари 
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II. КРЕАТИВНО ЕДУКАТИВНИ АКТИВНОСТИ ЗА УЧЕНИЦИ И ДЕЦА 

 
 

 
Културна 

Манифестација 
 

 
Место и време 
на одржување 

 
Организатор 
Покровител 

 
Резултат 

 
Финансиски 

средства 

 
2.Меѓународна 

детска 
ликовна 
колонија 

Манастир „Св. 
Пантелејмон “ 

с. Горно 
Нерези - 
Скопје 

 
 

 
 

 
• Манастир 
   „Св. Пантелејмон “ 
   с. Горно Нерези – 
   Скопје 
 
 
 
 

Септември 
2010 година 

 
 

 
Детски 

ликовен 
центар 

 
 
 
 
 
 
 

Општина 
Карпош 

 
 

 
• Учество на децата од 

основните училишта 
 
• Учество на ученици од 

училиштата од 
збратимените општини 

 
 
• Поттикнување на 

уметничкиот дух на 
најмладите 

 
 
• Негување на ликовна 

традиција кај младите 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
150.000,оо денари 
 
• Материјал 

потребен за 
сликање 

 
• Хромокартони 
 
• Обезбедување на 

поликолорни бои 
 
• Сместување на 

децата учесници 
од другите 
градови и нивните 
ментори 

 
• Освежување ( сок, 

сендвичи ) 
 
• Превоз на 

учесниците до 
манастирот 

 
• Организирање 

изложба по 
завршување на 
ликовната 
колонија 
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 Културна 
манифестација 

 
 

Место и време 
на одржување 

 
 

Организатор 
Покровител 

 
 

Резултат 

 
 

Финансиски 
средства 

 
3. Школо за 

цртање и 
сликање 

 „ Ботичели “  
( школо за 
уметност ) 

 
 

- Школа за 
сликање и 
цртање - 

компјутерски 
дизајн - фото 

секција, 
духовно 

сликање и 
копаничарство 

 
 

- Керамичка 
работилница 

 
• ОУ „  Владо 

Тасевски  “ 
 
 

 

 
Школо за 
цртање и 
сликање 

 „Ботичели “ 
 

Општина 
Карпош 

 
 

 
• Стекнување вештини 

кај децата за 
изразување на свој, 
креативен начин 

 
• Развивање на тактилни 

способности кај децата 
да се изразуваат на 
различни технички 
начини 

 
• Учење за правилно 

користење на 
компјутерот во 
сликарство, учење 
графички дизајн 

 
• Запознавање со 

создавање на 
електронскиот дизајн, 
фотомонтажа, 

      изработка на  
      плакати,флаери 
 
• Духовно сликање 

- учење сликање на  
      икони      
       
• Запознавање со 

нашето културно 
наследство 

 
 
• Запознавање со 

техниките на работа со 
глината и создавање на 
керамички дела 

 
 
 
 
 
 

 
420.000,оо денари 
 
• Потрошни 

материјали ( боја 
за штампач, фото 
хартија и други 
видови хартија) 

 
• Материјали кои се 

користат за 
изработка на 
иконографија 

      ( пигменти за боја,      
      даски, четки и др.) 
 
• Материјали кои се 

користат за 
изработка на 
керамички дела 
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 Културна 
Манифестација 

 

 
 

Место и време 
на одржување 

 
 

Организатор 
Покровител 

 
 

Резултат 

 
 

Финансиски 
средства 

 
4. Школа за 

цртан, 
анимиран 

филм  
 

 

 
• ОУ „ Јан Амос 

Коменски “ 
 

 
 

Јануари - Април 
2010 година 

 
Детски 

ликовен 
центар 

 
 

Општина 
Карпош 

 
 
 
 

 
• Учество на децата од 

основните училишта  
 
• совладување на 

вештините на цртаниот 
и анимираниот филм, 
на изработка на 
стрипови и други 
техники на 
работилницата. 

 
 100.000,оо денари 

 
5. Школа за 

актерска игра 
- глума 

 

 
• ОУ „ Лазо 

Трповски “ и 
 
• ОУ „  Владо 

Тасевски  “ 
 

Јануари - Јуни 
2010 година 

 
Димче 

Мешковски и 
Лилјана 

Вељановска 
 

 
Општина 
Карпош 

 
• Учество на децата од 

основните училишта  
 
• Совладување на 

говорот на децата 
 
 
 

 
600.000,оо денари 

 
6. Школа за 

фолклор 
 
 

 
• ОУ „ Лазо 

Трповски “  
 
• ОУ „  Владо 

Тасевски  “ 
 
• ОУ „ Петар Поп 

Арсов “ 
 
• ОУ „ Јан Амос 

Коменски  “ 
 
• ОУ „ Димо  Хаџи 

Димов “ 
 

Јануари - Јуни 
Септември - 

Декември  
2010 година 

 
Општина 
Карпош 

 

 
• Негување, чување и 

презентирање на 
македонскиот фолклор 

 
• Зголемување на 

интересот за посета на 
фолклорна школа кај 
младите 

 
• Изучување на 

македонскиот фолклор 
и песна 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
400.000,оо денари 
 
• Маици со кратки 

ракави 
 
• Долни тренерки 
 
• Хонорар за двајца 

музичари 
 
• Користење превоз 

за проби во 
училиштата 

 
• Набавка на машки 

и женски народни 
носии 
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III. ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ  НА ЗНАЧАЈНИ ДАТУМИ И ПРАЗНИЦИ 
 

 
 

Културна 
манифестација 
 
 

 
 

Место и време 
на одржување 

    
 
Организатор 
Покровител 

               
 

Резултат 

                          
                                    

Финансиски 
средства 

 
7.„ Карпошова 

слава “ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• М.З. Карпош 1 
      Во дворот на  
      ОУ „ Христијан    
Тодоровски Карпош“ 
 
 
 
26 Мај 2010 година 

 

 
Граѓани од 

М.З.Карпош1 
и Црвен Крст 
 
 
 

 
Општина 
Карпош 

 
• Настап на хорот на ОУ 
     „ Христијан Тодоровски      
     Карпош “ 
 
• Учество на естрадни 

ѕвезди  
 
• Учество на хумористи 
 
• Изведба на Маалски 

химни 
 
• Голем огномет 
 
• Маалски игри : влечење 

јаже, џамлии, долга 
магарица 

 
200.000,оо денари 
 
• Рекламен 

материјал, 
флаери, плакати 

 
• Естрадни ѕвезди 
 
• Познати 

хумористи 
 
• Уметнички 

друштва 
 
• Превоз 
 
• Храна и пијалоци 
 
• Огномет 

 
8.Преднового

дишни и 
новогодишни 

активности 

 
• Општина 

Карпош 
 
• ТЦ „ Карпош 3 “ 
 
 
 
     Декември  
     2010 година 

 
Општина 
Карпош     

 
• Развивање креативност 

кај децата 
 
 
• Учество на познати 

пеачи, музички групи 
 

 
200.000,оо денари 
 
• Делење 

подароци на 
учениците во 
основните 
училишта и 
децата во 
градинките 

 
• Организирање 

новогодишни 
приредби 
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IV. ПОДДРШКА НА ПРОГРАМИ НА КУЛТУРНИ ИНСТИТУЦИИ И НВО ОД  
    ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА 
 

 
 

 Културна 
манифестација 

 
 

 
 

Место и време 
на одржување 

 
 
Организатор 
Покровител 

 
 

Резултат 

 
 

Финансиски 
средства 

 
9. „ Од цвет на 
цвет со оро и 

песна “ 
 

 

 
• Амфитеатарот 

на кејот на 
реката Вардар 

 
 
 
 
 
     Септември 
     2010 година 

 
Организатор 

МКУД 
„Цветан 
Димов“ 

 
 
 

 
 

Покровител 
Општина 
Карпош 

 
• Запознавање  
      на фолклорните 
      традиции од  
      различни       
      држави и народи 
 
• Учество на детски  

Фолклорни ансамбли 
од Скопје, Република 
Македонија и детски 
фолклорни ансамбли 
од повеќе држави 

 
• Запознавање, дружење 

и стекнување нови 
пријателства 

 
 

 
300.000,оо денари 
 
• Сместување на 

одговорни лица 
 
• Сместување на 

дел од децата 
учесници 

 
• Озвучување, 

сцена, светло, 
сценарио 

 
• Изготвување на 

флаери, плакати, 
разглас 

 
• Патување на сите 

учесници во 
Охрид 

 
 

 
10. 

Меѓународен 
студентски 
фолклорен 
фестивал 

 

 
• Амфитеатарот 

на кејот на 
реката Вардар 

 
• Плоштад 
      „ Македонија “  
 
   
     Август 
     2010 година 
 
 
 

 
Организатор 

АКУД 
„Мирче Ацев“ 

 
 
 

 
Покровител 

Општина 
Карпош 

 

 
• Учество на студенти од 

повеќе земји 
 
 
• Претставување на 

културата и фолклорот 
на земјите учеснички 

 
 
• Презентирање на 

културното наследство  
 
 
 

 
 300.000,оо денари 
 
• Сместување на 

учесниците во 
Средношколскиот 
дом „ Здравко 
Цветковски “ 

 
• Свечена вечера 

за сите учесници 
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 Културна 
манифестација 

 
 

 
 

Место и време 
на одржување 

 
 
Организатор 
Покровител 

 
 

Резултат 

 
 

Финансиски 
средства 

 
11. Поддршка 
на програмата 

на КУД 
„Каршиака “ 

 
 
 
 
 

  
Ансамблот 

 „ Каршиака “ 
од Скопје 

 
 
Покровител 

Општина 
Карпош 

 

 
• Запознавање  
      на фолклорните 
      традиции од  
      различни       
      држави и народи 
 
• Учество на детски  

Фолклорни ансамбли 
од Скопје, Република 
Македонија и детски 
фолклорни ансамбли 
од повеќе држави 
 

 
200.000,оо денари 
 
 
 
 
 
 
 

 
12.Одбележув

ање на 
национален 

ден на 
Српската 

заедница во 
Република 
Македонија 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Јануари 2010 
година 

 
 
 
 

    
Организатор 

„Српски 
културен  
центар“ 
Скопје 

 
Покровител 

делумен- 
Општина 
Карпош 

               
 

 

                          
60.000, оо денари 
 

 
13.Поддршка 
на други НВО 

и други 
институции од 

областа на 
културата и 

творештвото 
 

 
 
 
 
 

2010 година 
 

 
 

 
 

Општина 
Карпош 
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V. АКТИВНОСТИ ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА 
 
 

 
 

Културна 
манифестација 
 
 

 
 

Место и време 
на одржување 

    
 
Организатор 
Покровител 

               
 

Резултат 

                          
                                    

Финансиски 
средства 

 
14. Музика 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
2010 година 

 

 
Општина 
Карпош 

 
• Поттикнување на 

музичкиот дух на 
најмладите 

 
• Негување на 

традиционалната 
музика, духовна, етно и 
некомерцијална музика 

 
• Поддршка за издавање 

на ЦД со овој вид на 
музика 

 
120.000,оо денари 
 

 
15. Издаваштво 

/ книги 
 

 
     2010 година 

 
Општина 
Карпош     

 
• Учество на реномирани 

писатели – домашни и 
од надвор 

 
• Традиционален 

карактер 
 
• Поттикнување на 

литературниот дух и 
развивање на љубов 
кон книгата 

 
• Поддржување на 

монографски изданија, 
културни мапи, 
литературно 
творештво, драмски 
текст 

 
650.000,оо денари 
 
 

  Асоцијација 
за култура 
„ ИКОН “ 

 
Општина 
Карпош     

 
• Изработка на графички 
      мапи  
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Културна 
манифестација 
 
 

 
 

Место и време 
на одржување 

    
 
Организатор 
Покровител 

               
 

Резултат 

                          
                                    

Финансиски 
средства 

 
16. Филм 

 
• Кинотека на 

Македонија 
 
     2010 година 

 
Општина 

Карпош     

 
• Филмски фестивал 
 
 
 
 
 
 

 
60.000,оо денари 

 
17.Фотографија 

Годишна 
изложба  

( конкурс ) 
 

 
• Општина 

Карпош 
 
 
     2010 година 

 
Општина 
Карпош     

 
 
 
 
 

 
100.000,оо денари 

 
18. Ликовна 

дејност - 
седум 

ликовни 
изложби 

 ( конкурс ) 

 
• Општина 

Карпош 
 
 
     2010 година 

 
Општина 
Карпош     

 
 
 

 

 
• Учество на реномирани 

ликовни уметници 
 

 
210.000,оо денари 

 
19. Годишна 

изложба - 
цртеж 

( конкурс ) 

 
• Општина 

Карпош 
 
 
     2010 година 

 
Општина 
Карпош     

 
 

 
 

 
• Учество на познати 

уметници од областа 
на ликовната уметност 

 

 
150.000,оо денари 
 
• изготвување 

каталог на 
изложбата 

• награда за 
најдобри дела 

      ( конкурс ) 
• откуп на цртеж 
 

 
 
Вкупно потребни финансиски средства за реализирање  
на програмата за култура за 2010 година:                             6.220.000,оо денари 
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VI. ФИНАНСИРАЊЕ 
 

Финансирањето на активностите утврдени со оваа Програма е 
предвидено со Буџетот на Општина Карпош за 2010 година. 

Определени финансиски средства можат да бидат обезбедени и од 
спонзорства и донации. 

За активностите од областа што ги опфаќа Програмата, а кои во 
својата актуелност, квалитет и општествен интерес ќе се појават во текот на 
2010 година, ќе бидат предвидени дополнитeлни финансиски средства од 
Буџетот на Општина Карпош. 
 
VII. ДРУГИ ФОРМИ НА ПОДДРШКА 

 
Освен со финансиски средства Општина Карпош културните 

манифестации ќе ги помага и со: 
- почесно покровителство 
- доделување награди и признанија 
- обезбедување на техничка и друга помош 
- учество на промотивни и протоколарни средби 

 
VIII. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 
 
         Реализацијата и следењето на активностите од оваа Програма ќе се 
одвива преку Комисијата за култура на Советот на Општина Карпош, 
Комисијата за спорт на Советот на Општина Карпош, Комисија за јавни 
дејности ( образование, детска и социјална заштита ), Секторот за дејности 
од јавен интерес и Секторот за поддршка и на Градоначалникот на 
Општината 
 
IX.  Оваа Програма влегува во сила наредниот ден од денот на 
објавувањето во “ Службен гласник на Општина Карпош “, а ќе се 
применува од 01 Јануари 2010 година. 
 
 
 
 
Број  07 – 4157/3 
18.11 2009 година                                                      ПРЕТСЕДАВАЧ НА                   
Скопје                                                           СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ 
                                                                        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 РМ“ бр. 5/02/, а во врска со член 75, став 1 
од Статутот на Општина Карпош /„Службен гласник на Општина Карпош“/ 
бр. 01/06/, Градоначалникот на Општината Карпош, донесе  
 
 
 
 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
за објавување на Програмата за дејноста 

 спорт за 2010 година 
 

 
 
          1. Се објавува Програмата за дејноста спорт за 2010 година, донесена 
на Дванаесеттата  седница на Советот на Општината Карпош, одржана на 
18 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- 4281/4                                                           ГРАДОНАЧАЛНИК 
19.11.2009 година                                                  НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
С к о п ј е            Стевчо Јакимовски,с.р. 
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Врз основа на член 3 став 1 и 16 од Статутот на Општина Карпош („Службен 
гласник на Општина Карпош “ бр. 01 / 06 ), а во врска со член 22, став 1, точка 
6 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ “ бр. 05 / 02), 
Советот на Општина Карпош на Дванаесеттата седницата, одржана на 18 
нoemvri  2009 година, донесе 
 

 
 
 

   ПРОГРАМА 
za dejnosta SPORT za 2010 godina, 

 
 
Celi:  
 
 
    Програмата за спорт ќе го опфати рекреативниот спорт кој ќе има 
за цел да пропагира и промовира разновидни спортско-рекреативни 
содржини  кои се наменети за деца , млади и жители на општината. 
 
 Посебно внимание ќе биде посветено на масовниот спорт со вежби и 
активности од забнавен карактер.  
 

Програмата има за цел се она што е од заеднички интерес во 
сегменти на рекреативниот спорт, да го обедини, координира и по можност 
да го усоврши, односно да го постави на повисоко ниво. 

 
 Младите своето слободно време ќе го искористат во реализација на 
спортски активности, при што ќе ги развиваат позитивните вредности на 
спортот кои подоцна ќе ги негуваат како животни вредности. 
 

Поголемиот дел од Програмата за спорт ќе се реализира од страна 
на Општината Карпош, а во некои активности општината ќе се јави како 
покровител и подржувач. 

 
Оваа програма ќе има за цел да го промовира и поттикнува 

масовното вклучување на младите, да го подигнува натпреварувачкиот дух 
и поттикнува хуманиот аспект. 
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I. SPORTSKI MANIFESTACII POD ORGANIZACIJA I 

POKROVITELSTVO NA OP[ TINA KARPO[  
 
 

 
1. STREET BALL  ТУРНИР 

 
Турнир во баскет организиран од страна на општината. На турнирот 
учество ќе земат екипи на медиуми, државни институции, фирми, 
спортисти, студенти и сите заинтересирани граѓани над 18 годишна 
возраст со одредена котизација. За најуспешните екипи Општината 
Карпош ќе обезбеди nagradi. 

 
2. U^ILI[NI SPORTSKI IGRI KARPO[  
 

Спортските игри Карпош 2009 година традиционално се организираат под 
покровителство и организација на Општина  Карпош. Оваа година се 
предвидува на натпреварите да учествуваат околу 70 екипи и околу 800 
натпреварувачи од основните училишта од Општина Карпош во 
дисциплините: мал фудбал, кошарка, одбојка.... Во реализацијата на 
спортските игри ќе бидат  вклучени наставници и професори, судии од 
спортските федерации, делегати од општината, медицинско лице и  
полиција.  

 
     3.U^ILI[EN ТУРНИР СО ЗБРАТИМЕНИTE ОПШТИНИ 
 
Nova manifestacija koja za prvpat }e se vovede vo 2010 godina i }e gi 
opfati najdobrite u~enici od osnovnite u~ili{ta vo fudbal, ko{arka 
(ma{ki) i odbojka (devoj~iwa), na teritorija na Op{tina Karpo{ i 
sozdavawe selekcija, odnosno reprezentacija na Op{tina Karpo{ koja }e 
ja selektirat i vodat nastavnicite po fizi~ko i zdrastveno obrazovanie 
vraboteni vo osnovnite u~ili{ta na op{tinata. 
 
  4. MATERIJALNA PODR[KA NA SPORTISTI POEDINCI VO 
SVERATA NA SPORTOT I SPORTSKITE AKTIVNOSTI 
 
]e gi opfati site aktivni sportisti od teritorija na Op{tina Karpo{, 
koj so svojot kvalitet doprinesuvaat za promocija na Op{tinata i 
dr`avata kako na doma{en taka i na me|unaroden plan. 
 
  5. MATERIJALNA PODR[KA NA SPORTSKI KLUBOVI OD 
PODRA^JETO NA OP[TINA KARPO[ 
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SPORTSKI MANIFESTACII POD ORGANIZACIJA I 
POKROVITELSTVO NA OP[TINA KARPO[ 

 

AKTIVNOST VREME ORGANIZATOR 
POKROVITEL 

O^EKUVAN REZULTAT RESURSI 
TRO[OCI 

1.STREET 
BALL-Turnir 

MAJ, 2010 OP[TINA 
KARPO[ 

 Turnir 
 Natprevaruva~ka 

atmosfera 
 Zabava, dru`ewe 

 

 Nagraden fond 
 Osve`uvawe 
 Sudii 

 
200.000,00 denari 
 

2. U~ili{ni 
sportski igri 

Karpo{ 
Septemvri 

OP[TINA 
KARPO[ 

 Natprevaruva~ka 
atmosfera 

 Dru`ewe i zabava 
 Jaknewe na mentalnoto i 

fizi~koto zdravje 
 

 Honorari za sudii, 
nastavnici 

 Sportska oprema za 
u~enici 
natprevaruva~i 

 Medicinsko lice 
 Osve`uvawe 
 Nagradi 

 
2.500.000,00 denari 
 

3. U~ili{en 
turnir so 

zbratimenite 
op{tinni 

MAJ, 2010 
OP[TINA 
KARPO[ 

 U~enici od osnovnite 
u~ili{ta od teritorijata 
na Op{tina Karpo{ i 
zbratimenite op{tini 

 Dru`ewe, zabava 
 Natprevaruva~ka 

atmosfera 

 Honorari za 
nastavnicite 

 Sportska oprema 
 Patuvawe 

 
 
600.000,00 denari 
 

4. Materijalna 
podr{ka na 
sportisti 

poedinci vo 
sverata na 
sportot i 

sportskite 
aktivnosti od 
podra~jeto na 

Op{tina 
Karpo{ 

Kontinuira
no preku 

cela godina 

OP[TINA 
KARPO[ 

 Afirmacija na mladi i 
talentirani sportisti 
poedinci  

 

 Sektor za dejnosti 
od javen interes 

 Sektor za podr{ka 
na gradona~alnikot 

 
 
 
 
 
1.800.000,00 denari 

5. Materijalna 
podr{ka na 

sportski 
klubovi od 

podra~jeto na 
Op{tina 
Karpo{ 

Kontinuira
no preku 

cela godina 

OP[TINA 
KARPO[ 

 Afirmacija na sportski 
klubovi 

 

 Sektor za dejnosti 
od javen interes 

 Sektor za podr{ka 
na gradona~alnikot 

2.000.000,00 denari 
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II. SPORTSKI AKTIVNOSTI POD POKROVITELSTVO NA 
OP[TINA KARPO[ 

 
1. МЕМОРИЈАЛЕН ТУРНИР ВО ФУДБАЛ 
 
Меморијалниот турнир во  фудбал го организира група граѓани од населбата 
Козле.  
 
2. СВЕТСКИ ДЕН НА ПЕШАЧЕЊЕТО (World Walking Day) 

 
ГАРД како активен член на ТАФИСА секоја година го организира светскиот ден 
на пешачењето. На оваа манифестација учество ќе земаат сите граѓани со 
велосипеди, ролери, лица во количка и лица со посебни потреби. Општина 
Карпош на оваа манифестација е домаќин на завршниот дел од 
манифестацијата, ги пречекува учесниците и организира културно-забавна 
програма. 
 
3. МЕМОРИЈАЛЕН ТУРНИР ВО МАЛ ФУДБАЛ СОКОЛ 
 
Меморијалниот турнир во мал фудбал го организира група граѓани од МЗ 
Карпош 1. 
 
4. OPEN FAN FUDBAL 
 
]e gi opfati u~enicite od prvo do ~etvrto oddelenie od site osnovni 
u~ili{ta od teritorija na Op{tina Karpo{,  
  
5. KRIKET 
 
Potpomagawe na biznis zaednicata vo organizirawe i promovirawe 
na kriket sportot vo Op{tina Karpo{ 
 
6. PE[TERA VRELO 
 
 
7. LAMAN[ 
 
8.PODR[KA I POMO[ NA DRUGI SPORTISTI, SPORTSKI 
KLUBOVI, SPORTSKI INSTITUCII I TURNIRI 
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SPORTSKI AKTIVNOSTI POD POKROVITELSTVO NA 
OP[TINA KARPO[ 

 
 

AKTIVNOST VREME I 
MESTO 

ORGANIZATOR 
POKROVITEL 

O^EKUVAN 
REZULTAT 

RESURSI 
TRO[OCI 

1. Memorijalen 
turnir 

Prolet, 2010 
SUGS 

Gimnazija 
Lazar Tanev 

Grupa gra|ani 
od nas. Kozle 

 
Op{tina Karpo{ 

 Odavawe po~it 
i 
odbele`uvawe 
na godi{nina 
od smrt 

 Sektor za podr{ka 
na gradona~alnikot 

 Obezbeduvawe struja 
 Nagradi 

 
150.000,00 denari 
 

 
2. Светски ден 
на пешачењето 

(World 
Walking Day) 

 

   

Oktomvri, 
2010 

Kejot na  
r. Vardar i 
SRC Vlae 

 

Gra|anska 
asocijacija za 
rekreativno 

dvi`ewe - Gard 

Op{tina Karpo{ 

 1000 u~esnici 
   Rekreacija 

 

 Ureduvawe 
 Osve`uvawe 

 

 
 
50.000,00 denari 
 

3.Memorijalen 
turnir SOKOL 

Septemvri, 
Oktomvri, 

2010 
O.U. 

H.T. Karpo{ 

Grupa gra|ani od 
M.Z. Karpo{ 1 

Op{tina Karpo{ 

 Odavawe po~it 
i 
odbele`uvawe 
na godi{nina 
od smrt 

 Nagraden fond 
 Razglas 
 Koktel za 

diplomatski kor 
 Pokanuvawe estradni 

zvezdi i fudbalski 
legendi 

 Obezbeduvawe na 
otvarawe i 
zatvarawe na 
turnirot 

 
500.000,00 denari 
 

4. Otvoren 
zabaven 
fudbal 

(Open fun 
footbol) 

Septemvri, 
2010 

Op{tina Karpo{  

 U~enici od I 
do IV 
oddelenie od 
osnovnite 
u~ili{ta na 
teritorija na 
Op{tina 
Karpo{ 

 Zabava, 
dru`ewe, 
rekreacija 

 Ednakvost na 
site deca 

 Seminar za lideri i 
treneri 

 Patni tro{kovi 
 Sokovi i sendvi~i 
 
 
 
 
 
 

 
250.000,00 denari 
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5. Kriket 

Avgust, 2010 
Prostor okolu 
h. Aleksandar 

Palas 

Op{tina Karpo{ 
i svetskata 

biznis zaednica 
vo R.Makedonija 

 U~estvo na 
biznis 
zaednicata 

 Profesionalni 
me|unarodni 
kriket 
natprevaruva~i 
(timovi) 

 Sektor za podr{ka 
na gradona~alnikot 

 Promovirawe 
 Ureduvawe 
 Razglas 
 
 
 
250.000,00 denari 
 

6.Pe{tera 
Vrelo 

Pe{tera 
Vrelo, Matka Op{tina Karpo{ 

  Sektor za podr{ka 
na gradona~alnikot 

 Promovirawe 
 Sportska oprema 

 
120.000,00 denari 
 

7. LaMan{ Kanal LaMan{ Op{tina Karpo{ 

 Preplivuvawe 
na kanalot 
LaMan{ 

 Promovirawe 
na Op{tina 
Karpo{ 

 Priprema i 
podgotovka na 
sportistot 

 Patni tro{oci 
 
350.000,00 denari 
 

8.Podr{ka i 
pomo{ na drugi 

sportisti, 
sportski 
klubovi, 
sportski 

institucii i 
turniri 

Kontinuirano 
preku cela 

godina 
Op{tina Karpo{ 

  Sektor za podr{ka 
na gradona~alnikot 

 Promovirawe 
 Potpomagawe na 

sportisti i sportski 
timovi 

 
800.000,00 denari 

     
     

 
 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето  
во „Службен Гласник на Општина Карпош“, а ќе се применува од 01 Јануари 
2010 година. 
     
Бр 07-4157/4 
18.11.2009 год.                                                            Претседавач  на 
С к о п ј е                                                             Совет на Општина Карпош 
                                                                             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 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 Општината Карпош, донесе  
 
 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
за објавување на Програмата за дејностa детска, социјална 
заштита и примарна здравствена заштита за 2010 година 

 
 
 
          1. Се објавува Програматa за дејностa детска, социјална заштита и 
примарна здравствена заштита за 2010 година, донесена на Дванаесеттата  
седница на Советот на Општината Карпош, одржана на 18 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- 4281/1                                                           ГРАДОНАЧАЛНИК 
19.11.2009 година                                                 НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
С к о п ј е           Стевчо Јакимовски,с.р. 
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Врз основа на член 6 од Законот за социјалната заштита -пречистен 

текст (“Службен весник на Р.М. бр. 21/06” )  а во врска со член 22 став 1 
точка 7 и 9 од Законот за локалната самоуправа ( “Службен весник на РМ  
број 05/2” ), и член 3, став 1 и  16 од Статутот на Општина Карпош 
/„Службен гласник на Општина Карпош“/ бр. 01/06/,  Советот на Општина 
Карпош на   Дванаесеттата  седница, одржана на   18 ноември 2009 год.  
донесе 
  

 
ПРОГРАМА 

за активностите на Општина Карпош од областа на  
детската, социјалната и здравствената заштита 

 за 2010 година 
 

 
Појдовна основа 
 
  

Согласно Законот за социјална заштита, Законот за локалната 
самоуправа и Националната програма за развој на социјалната заштита, се 
преземаат мерки и активности за социјална заштита  на граѓаните на 
општините. Со оваа програма Општина Карпош  ги утврдува приоритетите  
од областа на детската, социјалната и здравствената заштита, целите, 
активностите и средствата потребни за нивно реализирање.  

Но бидејќи се уште не се преземени сите  ингеренции согласно 
Законот за Локална самоуправа, Општина Карпош своите активности ќе ги 
насочи кон вонинституционалните форми за социјална заштита на 
ранливите групи кои се истовремено, најмногу засегнати од последиците на 
сиромаштијата и социјалната исkлученост. 

Програмата дефинира повеќе  приоритети  од областа на детската, 
социјалната и здравствената заштита, кои треба да допринесат за 
унапредување на социјалната и здравствената заштита на  граѓаните на 
Општина Карпош. 
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1.    Активности од областа на детската заштита 
 
 
2. Развивање форми на вонинституционална заштита и 

вклучување на социјално исклучените лица и остварување на 
правата од областа на социјалната          и здравствената заштита 

 
3. Поддршка и помош  на лица засегнати од злоупотреба на дрога и 
други психотропни супстанци 
 
4. Унапредување на здравјето на населението и промовирање на 

здрави начини  на живеење 
 
5. Парична помош за лица и семејства 
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1. Активности од областа на детската заштита 
 
 

Наслов: Развивање на мрежата на јавни установи општински детски 
градинки 

 

 

 

Цели: 

 Обезбедување на сите деца од предучилишна возраст да посетуваат 
јавна установа во поблиската околина 

 Подобрување на квалитетот на живеење на граѓаните од  Општина 
Карпош 

 

 

 

 

Активности: 

 Отварање на привремена детска градинка во склоп на О.У. “Аврам 
Писевски“ с. Бардовци, како клон на една од постоечките Јавни 
установи општински детски градинки на територијата на Општина 
Карпош       1 000 000,00 ден 

 Адаптација на  Ј.У.О.Д.Г. “Орце Николов“  1 200 000,00 ден 

 

Финансиски  

средства 

2 200 000,00 ден 

 
 

2. Развивање форми на вонинституционална заштита и          
вклучување на социјално исклучените лица 

 
 

Наслов: Помош на стари и изнемоштени лица 
 

 

 

Цели: 

 Остварување на правата од областа социјалната и  здравствената,  
заштита и   психолошко емотивна поддршка 

 Подобрување на квалитетот на живеење и создавање исполнет, 
сигурен, задоволен живот во староста. 

 

 

 

 Понатамошно отворање клубови за стари лица. 
 Домашна нега и помош( медицинска и хигиенска )  
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Активности: 
Финансиски  

средства 

1 500.000,00 ден 

 
 
 
 

Наслов: Остварување социјална заштита на лица со пречки ви психо-
физичкиот развој 

 

 

Цели: 

 Подобрување на квалитетот на живеење на лицата со попреченост во 
развојот и на нивните семејства 

 Интегрирање и целосно учество во општеството  
 Овозможување поголема пристапност до институциите во општината 
 Вклучување на децата со попреченост во редовните училишта 
 Развој на вонинституционална заштита  

  
 

 

 

 

Активности: 

 

 Поставување пристапни рампи и овозможување пристап на лицата со 
попречености до сите институции во општината 

 Учество на лицата со попречености на манифестации и активности 
организирани и поддржани од општината 

 Соработка со институции, здруженија, и НВО за поддршка на лицата 
со поречености и отварање на клубови за овие лица и нивните 
семејства  

Финансиски 

средства 

За поставување на пристапни рампи     500 000,00 ден 

За другите активности                              1 000 000,00 ден 
Вкупно  1.500.000,00 ден  

 
 

Наслов: Остварување  на правата од областа на социјалната и 
здравстената заштита на децата од ромската популација 

 

 

Цели: 

 Континуирана едукација на децата од предучилишната возраст и во 
текот на нивното  образование 

 Унапредување на образованието на ромите 
 Намалување на појавата на питачење 
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Активности: 

 Учество на Општина Карпош во имплементација на Проектот 
Инклузија на деца Роми во Ј.У.О.Д.Г. Пролет  

 Соработка со НВО за советодавна работа со родителите и децата од 
ромска популација што се вклучени во воспитно-образовниот процес и 
обезбедување на лична документација 

 Обезбедување  на  облека, обувки и друго 
 Обезбедување на простор за изведување на едукативни методи од 

НВО и други институции 

Финансиски 

средства 

За Проектот Инклузија на Роми во Ј.У.О.Д.Г. Пролет  80.000,00 ден 

За останатите активности  520.000,00 ден 
Вкупно 600.000,00 ден 

 
 
3. Остварување социјална заштита на лица засегнати од 
злоупотреба на дрога и други психотропни супстанци 

 
 

Наслов: Превенција  за  лица кои употребуваат , односно 
злоупотребуваат дрога и други психотропни супстанци 

 

 

Цели: 

 Намалување на побарувањето на дрога кај младата популација 
 Креирање на превентивни програми и интервенции за рано 

препознавање и справување со проблемот со дрогата, алкохолот и 
цигарите во основните и средните училишта на територија на општина 
Карпош 

 
 

 

 

 

Активности: 

 Активно учество во координативното тело за дроги на град Скопје и 
изработка на оперативни и акциони планови за превентивно делување 
против дрогата, алкохолот и цигарите кај младата популација 

 Соработка со П.С. Карпош и ОБСЕ и НВО за детектирање и 
превземање на активности против користењето на  дрогата, алкохолот 
и цигарите во основните училишта преку дистрибуирање на 
пропаганден материјал, одржување на предавања, трибини со 
стручни, проверени и докажани лица и експерти од соодветната 
област 

  Соработка со НВО за отворање на клубови  за превентивна и 
советодавна работа на лицата,  нивните семејства и граѓаните 

 Соработка со надлежните министерства, институции, социјални и 
здравствени центри, со Градот Скопје и општините во Градот Скопје 

Финансиски 
средства 

300.000,00 ден 
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3. Унапредување на здравјето на населението и   

промовирање на здрави начини на живот 
 

Наслов: Унапредување на здравствена заштита 
 

 

Цели: 

 

 Зголемување на свеста кај децата од  предучилишна возраст и 
основните училишта на територијата на општина Карпош за здрав 
однос кон себе и околината 

 Заштита на животната средина и промовирање на здрави начини  на 
живеење 

 Организирање на квалитетно слободно време на младите 
 Подобрување на оралното здравје  и превенција од кариес на децата 

од предучилишна и училишна возраст 

 

 

 

 

Активности: 

 

 Спроведување и едукација во основните и средните училишта на 
територија на општина Карпош за превенција на ХИВ / сида и други  
преносливи болести 

 Соработка со НВО, здравствени установи и стручни лица за 
промовирање, едуцирање и подигање на свеста на населението за 
водење на здрави начини на живеење 

 Учество на спортски, културни и други манифестации 
 Задолжителни прегледи на децата од предучилишна и училишна 

возраст за превенција од кариес 

Финансиски  

средства 

1 000 000,00 ден 

Вкупно 1 000 000,00 ден 
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5. Парична помош за  лица и семејства 
 

 
 

  
 

 

 

Цели: 

 Помош и поддршка за лица и семејства кои се нашле во социјален 
ризик и парична помош за секое новородено и посвоено дете на 
територијата на Општина Карпош 

 

 

 

 

 

Активности: 

  Парична помош за социјална заштита и заштита на децата и 
граѓаните на Општината Карпош ( за новородено дете,  за лица – 
семејства  во социјален ризик, за лекување, за деца без родители и 
родителска грижа, за лица- семејства погодени од елементарна 
непогода, за социјални семејства во кое се чува лице со попречености) 

 

Финансиски  

средства 

За новородено дете                                                  4 500 000,00 

За социјална помош- лекување .....                       3 000 000, 00 

 
Вкупно 7. 500 000, 00 ден 
  

 
 
 

Вкупна 
финансиска  

Конструкција  

14 600 000,00 ден 
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Оваа Програма влегува во сила наредниот ден од денот на 
објавувањето во Службен гласник на Општина Карпош, а ќе се 
применува од 01 јануари 2010 година. 
 
Број- 074157/5 
18.11.2009 година 
С к о п ј е  
                                                           ПРЕТСЕДАВАЧ  
                                        НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ                                                        

                                                               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 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 Општината Карпош, донесе  
 
 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
за објавување на Програмата за дејноста образование 

 за 2010 година 
 

 
 
          1. Се објавува Програмата за дејноста образование за 2010 година, 
донесена на Дванаесеттата  седница на Советот на Општината Карпош, 
одржана на 18 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- 4281/6                                                           ГРАДОНАЧАЛНИК 
19.11.2009 година                                                 НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
С к о п ј е           Стевчо Јакимовски,с.р. 
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Врз основа на член 3 став 1 и 16 од Статутот на Општината Карпош 
/„Службен гласник на Општина Карпош“ бр. 01/06/, а во врска со член 22 
став 1 точка 8 од Законот за локалната  самоуправа /„Службен весник на 
РМ“ бр. 05/02/, Советот на Општина карпош на Дванаесеттата седница, 
одржана на 18 ноември 2009 година, донесе 

 
 

 ПРОГРАМА 
за дејноста образование за 2010 годи 

 
 

1. Доделување стипендии на талентирани ученици од 
основното образование од подрачјето на Општина 

Карпош 
 

На подрачјето на Општина Карпош има 10 основни училишта со 6300 
ученици. Меѓу нив има ученици кои посебно се истакнуваат во одредена 
област или предмет и постигнуваат резултати. 
 
Активност: 
Материјална подршка преку давање на стипендии на талентирани ученици 
од основното образование на подрачјето на Општина Карпош. 
 
Време и место на одржување: 
Од месец септември во тековната година до половина на месец јуни 
наредната година. 
 
Покровител: Општина Карпош 
 
Очекувани резултати: 
ученици во разни области 

- стимулирање и развивање на талентот кај посебно надарените 
- учество на разни меѓународни, државни, градски и општински 

натпревари конкурси, изложби и сл и постигнати резултати 
- Следење на напредокот на учениците кои добиле стипендија преку 

училиштата 
 
Ресурси - трошоци: 
Сектор за дејности од јавен интерес, Сектор за Буџет и буџетско 
планирање. 
2.000.000,00 ден. 
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2. Воведување правилна и организирана исхрана на 
учениците во Основните училишта на подрачјето на 

општината 
 
Општина Карпош во соработка со Меѓуопштинскиот Завод за унапредување 
на домакинството повеќе години воведува контрола и примена на 
законските прописи за правилна и стручна исхрана на учениците во 
Основните училишта и контрола на истата.  
 
Активност: 

1. Следење на постојната состојба на училишните кујни и 
воспоставување соработка со  

фирмите кои ја обезбедуваат исхраната. 
2. Контрола на квалитетот на исхрана и можни ризици. 

      3.    Едукација на вработените во однос на хигиенскиот и прехранбениот 
стандард. 
      4.    Квартални извештаи до Општината и училиштето. 
 
Време и место на одржување: 
Континуирано преку целата година ( 2010 ). 
Основни училишта. 
 
Покровител: 
Меѓуопштински Центар за унапредување на домакинството. 
Општина Карпош - потребно е продолжување на договорот. 
 
Очекувани резултати: 
Подобар квалитет на исхраната на учениците. 
Подобри хигиенски услови во кујните. 
Правилна дистрибуција на храна. 
 
Ресурси - трошоци: 
Меѓуопштински Центар за унапредување на домакинството. 
Општина Карпош 
Основните Училишта 
200.000,00 денари 
 
 

3. Подеднакво вклучување во образованието, поволни 
услови за интеграција на децата со посебни потреби 

 
Формирање на тим од стручни лица - дефектолози во Основните Училишта 
и Детските градинки за работа со девата со посебни потреби. 
Преку креативни вежби за танц до подобро психофизичко здравје. 
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Вклучување на децата од Општина Карпош со некој од социјалните ризици 
или деца од социјални семејства, деца без родители, деца со лесни пречки 
во развојот, во креативни активности, т.е. Склоп на физички вежби и танци. 
 
Активност: 

1. Групи на вежби од модерниот современ како и класичен балет, вежби 
од јога и  

 гимнастички вежби. 
2. Учество, претставување на разни манифестации. 

 
Време и место на одржување: 
Континуирано преку целата година ( 2010 ). 
Основни училишта. 
 
Покровител: 
Општина Карпош - преку стручни лица. 
 
Очекувани резултати: 
Напредување на психофизичкиот раст и развој на децата. 
Зајакнување на целото тело. 
Развивање на креативната компонента кај децата, развивање на слухот,  
подобра орјентација во просторот. 
Развивање на голем број лични особености. 
Отпочнување на процесот на социјализација. 
 
Ресурси - трошоци: 
Општина Карпош- Сектор за дејности од јавен интерес. 
Одделение од јавен интерес 
2.260.000,00 денари 
 
 
Оваа Програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето 
во „Службен гласник на Општина Карпош“, а ќе се применува од 01 јануари 
2010 година. 

 
 

 
Број- 07-4157/6 
18.11.2009 година 
С к о п ј е  

                                                           ПРЕТСЕДАВАЧ  
                                        НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ                                                        

                                                                 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 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 Општината Карпош, донесе  
 
 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
за објавување на Програмата  за Саем на општините- 

„ЗЕЛС ЕКСПО 2009 година“ 
 

 
 
          1. Се објавува Програмата за Саем на општините „ЗЕЛС –ЕКСПО 
2009“ година, донесена на Дванаесеттата  седница на Советот на 
Општината Карпош, одржана на 18 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- 4281/7                                                           ГРАДОНАЧАЛНИК 
19.11.2009 година                                                 НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
С к о п ј е                 Стевчо Јакимовски,с.р. 
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Врз основа на член 3 став 1 и 16 од Статутот на Општина Карпош 

(„Службен гласник на Општина Карпош “ бр. 1 / 06 ), а во врска со член 22, 
став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
РМ “ бр. 05 / 02 ), Советот на Општина Карпош на Дванаесеттата седница,   
одржана на 18 ноември 2009 година, донесе 
 

ПРОГРАМА 
 

                               за Саем на општини “Зелс Експо 2009 година” 
 
Презентацијата и начинот на еволуирање на Општината е важен сегмент 
пред претставувањето на граѓаните. За таа цел Општина Карпош редовно 
учествува на Саем на општини со што во континуитет ја докажува 
имплементацијата на идеата за европско организирање и користење на 
урбаните средини во полза на севкупното егзистирање на граѓаните. 
 
 
 Цели и опис за учество на “Зелс Експо 2009 година” 
 
Главна цел 
Претставување на општината  пред : 

- македонската јавност,  
- владини институции во Македонија,  
- странски донатори, 
-  амбасади,  
- странски институции и претставништва итн. 

 
Целта би се оствариле преку дистрибуција и застапеност на следниот 
промотивен материјал: 

- Флаери ( би ги содржеле активностите од секој сектор ) 
- Стратешки план 
- Профил на Општина 
- ЦД за Културни локалитети во Карпош 
- Весник Урбан Карпош 
- Видео запис 
- Презентирање на реализирани и подготвени проекти од секој 

сектор 
 
Локација: Скопски Саем 
Време на одржување: 25 – 26 ноември 2009 год. 
 
Активности: 
 
 Формирање на работна група која ќе биде одговорна за саемот 
 Делегирање на работни задачи 
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 Осмислување на начинот на уредување на штандот 
 Контакти со МСП и можни учесници 
 Подготовка на промотивен материјал 
 Подготовка на репрезентативен материјал 
 Утврдување на учесници и начин на презентирање на општината во 

Програмата на ЗЕЛС 
 Подготовка на штандот 
 Одржување на Саем на општини 

 
Резултати: 
 
 Промовирана Општина Карпош 
 Испечатени и дистрибуирани 

- 500 стратешки плана 
- 500 профила 
- 500 ЦД  
- 2000 флаери 

 Подготвен видео запис  
 Презентирани  десетина локални претпријатија 

 
Финансиски средства: 664.000.00 ден. 
 
 Изнајмување на штанд 50м2 – 93.000,00 ден. 
 Брендирање на штанд – 216.000,00 ден. 
 Претставување на Општина Карпош во траење од 30 мин. 

 - учесници,уметници од културата – 45.000,00 ден. 
 Печатење на флаери 4 x 500=2000 формат А 4,А 3, 4/4 – 40.000,00 

ден. 
 Графичко дизајнирање и  печатење на брошури ( стратешки план, 

профил ) – 210.000.00 ден. 
 Подготовка на сите брошури во ЦД формат ( стратешки план, 

профил, култура 3 x 500=1500 ) примероци – 30.000.00 ден. 
 Трошоци за репрезентација за посетителите на саемот – 10.000.00 

ден. 
 Трошоци за дегустација – 20.000.00 ден. 

 
Оваа Програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето  
во „Службен Гласник на Општина Карпош“, а ќе се применува од 01 јануари 
2010 година.   
 
 Бр 07-4157/7                              Претседавач                              
18.11.2009 година                                           на Советот на Општина Карпош 
С к о п ј е           Трифун Трифуновски,с.р. 
 

 .                                                                     
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 Врз основа на член 6 од Законот за Градот Скопје (“Службен весник 
на РМ“ бр. 55/04), а во врска со член  50, став 1, точка 3 од Законот за 
локалната самоуправа (“Службен весник на РМ“ бр. 05/02), и член 75, став 1 
од Статутот на Општина Карпош (“Службен гласник на Општина Карпош“ 
број 01/06) Градоначалникот на Општина Карпош, донесе 
 
 
 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
за објавување на Заклучокот  за донесување  

на Буџетот на Општина Карпош за 2010 година 
 
 
 
 
 
            1.Се објавува Заклучокот  за донесување на Буџетот на Општина 
Карпош за 2010 година донесен на Дванаесеттата седница на Советот на 
Општина Карпош, одржана на 18 ноември 2009 година.  
 
 

2.  Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се 
објави во “Службен гласник на Општина Карпош.  
 
 
 
 
 
Број 08-4281/8                                      ГРАДОНАЧАЛНИК 
19.11.2009 год.                        НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
С к о п ј е       Стевчо Јакимовски,с.р.   
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 Врз основа  на член 6 од Законот за Градот Скопје  (“Службен весник 
на РМ“ бр. 55/04), а во врска со член 36, став 1, точка 2 и член 62, став 2 од 
Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ“ бр. 05/02), како 
и согласно член 22, став 1 и член 23  од Законот за финансирање на 
единциите на локалната самоуправа (“Службен весник на РМ“ бр. 61/04; 
94/04 и 67/07) и член 5 од Законот за буџетите (“Службен весник на РМ“ бр. 
64/05; 04/08 и 103/08) и член 3, став 1 и член 16 од Статутот на Општината 
Карпош (“Службен гласник на Општина Карпош“ бр.01/06), Советот на 
Општина Карпош на Дванаесеттата седница , расправајќи по Буџетот на 
Општина Карпош за 2010 година, на ден 18 ноември 2009 година, донесе 
 
 
 

З  А  К  Л  У  Ч О К 
за донесување на Буџетот на Општина Карпош  

а 2010 година 
 
 
 
 
 

      1.Советот на Општината  Карпош го донесе Буџетот на Општина 
Карпош за 2010 година.    
 
 

       2. Овој Заклучок влегува  во сила осмиот ден од денот нa 
објавувањето во “Службен гласник на Општина Карпош“, а Буџетот ќе се 
применува од 01.01.2010 година.  
 
 
 
 
 
Број 07-4157/8      ПРЕТСЕДАВАЧ 
18.11. 2009 год.             НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ  
С к о п ј е           Трифун Трифуновски,с,р.  
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната 

самоуправа /„Службен весник на 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 Општината Карпош, донесе  
 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
за објавување на Буџет на Општина Карпош 

за 2010 година 
 

 
 
          1. Се објавува Буџетот на Општина Карпош за 2010 година, донесен 
на Дванаесеттата  седница на Советот на Општината Карпош, одржана на 
18 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- 4281/8                                                           ГРАДОНАЧАЛНИК 
19.11.2009 година                                                 НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
С к о п ј е           Стевчо Јакимовски,с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
  
 



19 ноември 2009                      “Службен Гласник на Општина Карпош”             Broj 17 
 

 

   49 

 
 
 
 
 
 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 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 Општината Карпош, донесе  
 
 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
за објавување на Одлуката за извршување на Буџетот 

на Општина Карпош за 2010 година 
 

 
 
          1. Се објавува Одлуката за извршување на Буџетот на Општина 
Карпош за 2010 година, донесена на Дванаесеттата  седница на Советот на 
Општината Карпош, одржана на 18 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- 4281/9                                                           ГРАДОНАЧАЛНИК 
19.11.2009 година                                                 НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
С к о п ј е           Стевчо Јакимовски,с.р. 
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 Vrz osnova na   ~len 6 od Zakonot za Gradot Skopje (“Slu`ben 
vesnik na RM” br. 55/04), a vo vrska so  ~len 36, stav 1, to~ka 2 od Zakonot 
za lokalnata samouprava (“Slu`ben vesnik na RM” br. 05/02),  kako i vrz 
osnova na ~len 23, stav 5 od Zakonot za finansirawe na edinicite na 
lokalnata samouprava (“Slu`ben vesnik na RM” br. 61/04; 96/04 i 67/07) i 
~len 3 stav 1 i ~len 16 od Statutot na Op{tina Karpo{ (“Slu`ben 
glasnik na Op{tina Karpo{“ br. 01/06), Sovetot na Op{tinata Karpo{ na 
Dvanaesettata  sednica, odr`ana na   18 noemvri  2009 godina,  donese 
 
 

O  D  L  U  K  A 
za izvr{uvawe na Buxetot na Op{tina Karpo{ 

Za 2010 godina 
 
 

^len 1 
 Buxetot na Op{tina Karpo{ za 2010 godina (vo ponatamo{en tekst: 
Buxet), se izvr{uva spored odredbite na ovaa Odluka.  
 
                                       ^len 2 
 Buxetot na Op{tina Karpo{  se sostoi od: op{t, poseben i razvon 
del: 

- op{tiot del gi sodr`i vkupnite prihodi i drugi prilivi i 
vkupnite rashodi i drugi odlivi na buxetot za fiskalnata 
godina, kako i globalni proekcii na prihodite, prilivite, 
rashodite i odlivite za narednata  godina, 

- posebniot del sodr`i plan na odobreni sredstva na buxetskite 
korisnici po programi i stavki za finansiskata godina, i  

- razvojniot del gi sodr`i planovite i programite za razvoj na 
buxetskite korisnici. 

Buxetot na Op{tinata e konsolidiran i se sostoi od: Osnoven 
buxet, Buxet na samofinansira~ki aktivnosti; Buxet na donacii; Buxet 
na dotacii i Buxet na krediti. 

Planot na programite za razvoj gi sodr`i srednoro~nite proekcii 
na odobreni sredstva po: 

- oddelni buxetski programi i podprogrami, 
- godini vo koi istite }e se realiziraat i  
- izvorite na finansirawe, odnosno buxeti 
 
 

           ^len 3 
 Оп{tinskite buxetski korisnici na sredstvata na Buxetot se 
dol`ni utvrdenite sredstva vo Buxetot da gi koristat namenski, 
racionalno i ekonomi~no.  
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            ^len 4 
 Iznosite na prihodite  navedeni  vo Buxetot za 2010 godina se 
opredeleni vrz osnova na izvr{ena procena na sopstvenite finansiski 
resursi soglasno zakonskite propisi. 
 Promenite vo Buxetot treba da bidat vo ramkite na vkupniot iznos 
na utvrdenite prihodi. 
 Dokolku vo tekot na godinata planiranite prihodi,  se ostvaruvaat 
vo pogolem iznos od planiraniot Buxet za 2010 godina, istite }e se 
preraspredelat i }e se koristat vo soglasnost so  Izmeni na Buxetot na 
Op{tinata za 2010 godina, doneseni od strana na Sovetot na Op{tina 
Karpo{.  
 
            ^len 5 
 Planiranite rashodi vo Buxetot za 2010 godina ne smeat da gi 
nadminat planiranite prihodi vo istiot.       
 Za da se prezemat novi obvrski  mora da se predlo`i nov izvor na 
sredstva ili da se namalat drugite rashodi vo srazmeren iznos.  
 Preraspredelbata na planiranite rashodi vo tekot na fiskalnata 
godina ja vr{i Sovetot na Op{tina Karpo{, vo ramkite na vkupno 
utvrdeniot limit na prihodite vo Buxetot.       
 Utvrdenite iznosi vo Buxetot na op{tinskite buxetski korisnici 
mo`e da bidat preraspredeleni pome|u rashodni kategorii, 
podkategorii, stavki i podstavki so isklu~ok na rashodite staveni i toa: 
od drugi rashodi vo plati i od transferi, kapitalni rashodi  i 
kapitalni  transferi vo drugi rashodi, osven preraspredelbata me|u 
kapitalni rashodi i kapitalni transferi.  
 
           ^len 6 
 Gradona~alnikot ja sledi realizacijata na Planot na prihodite i 
drugite prilivi na Buxetot na Op{tinata.  
 Gradona~alnikot na Op{tinata e odgovoren za izvr{uvawe na 
sredstvata utvrdeni vo Buxetot na Op{tinata Karpo{, vo ramkite na 
tekovnata buxetska godina.  
 
           ^len 7  
 Prenamenata vo ramkite  na odobrenite buxeti na op{tinskite 
buxetski korisnici   ja odobruva  Sovetot na Op{tinata.  

Odobrenite sredstva so Buxetot na nivo na stavka vo ramkite na 
potprograma i Buxet, nemo`e da bidat namaleni pove}e od 15% so 
preraspredelbite vo tekovnata fiskalna godina. 
 Vo ramkite na rashodite utvrdeni vo Buxetot na op{tinskiot 
buxetski korisnik, korisnikot mo`e da vr{i preraspredelba me|u 
rashodnite stavki, programi i podprogrami po prethodno odobruvawe od 
Sovetot na Op{tinata.  
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 Op{tinskite buxetski korisnici, vo uslovi koga vo Buxetot na 
samofinansira~ki aktivnosti, Buxetot na donacii ili Buxetot na 
dotacii, planiranite prihodi i drugi prilivi ne se realiziraat, 
odnosno se realiziraat nad planiraniot iznos, dostavuvaat barawe za 
namaluvawe -zgolemuvawe na Planot na prihodite i drugite prilivi i 
Planot na odobrenite sredstva vo ovie buxeti, koi Gradona~alnikot gi 
dostavuva do Sovetot na Op{tinata.   
   
            ^len 8  
 Op{tinskite buxetski korisnici po usvojuvawe na Buxetot 
izgotvuvaat godi{en finansiski plan po kvartali za koristewe na 
odobrenite sredstva.  
 Koristeweto na sredstvata vo daden kvartal buxetskiot korisnik 
go izvr{uva vrz osnova na finansiski plan po meseci.  
 
           ^len 9  
 Platata na Gradona~alnikot na Op{tinata se presmetuva vrz 
osnova na  prose~no isplatena mese~na neto plata po vraboten vo 
Republikata za prethodnata 2009 godina.   
 Vrednosta na bodot za utvrduvawe na neto platite na vrabotenite 
vo op{tinskata administracija na Op{tinata Karpo{, so status na 
dr`avni slu`benici za 2010 godina }e iznesuva 75,30 denari zaklu~no so 
31.12.2010 godina.   
 Vrednosta na bodot za utvrduvawe na neto platite na vrabotenite 
vo op{tinskata administracija vo Op{tina Karpo{ koj nemaat status na 
dr`avni slu`benici, za 2010 godina }e iznesuva 19,75 denari  zaklu~no 
so 31.12.2010 godina.   
   

^len 10 
 Na vrabotenite vo op{tinskata administracija se ispla}a 
nadomestok za godi{en odmor vo visina od 60% od prose~na neto plata 
isplatena vo poslednite tri meseci vo Republikata. 
 

^len 11 
 Nadomestokot za dnevnici za slu`beno patuvawe vo Republikata 
bez tro{ocite za no}evawe iznesuva 8% od prose~nata mese~nata neto 
plata po rabotnik vo R. Makedonija vo prethodnite 3 meseci.  
 Dokolku slu`benoto patuvawe traelo pove}e od 12 ~asa se 
isplatuva cela dnevnica.   
 Za slu`beno patuvawe vo traewe od 8-12 ~asa se isplatuva 50% od 
utvrdeniot iznos vo stav 1 od ovoj ~len.  
 Dokolku na vraboteniot mu se obezbedeni no}evawe i ishrana, mu 
sleduva 20% od utvrdeniot iznos vo stavot 1 na ovoj  ~len. 
 Za koristewe na sopstveno vozilo za slu`beni celi se isplatuva 
nadomestok od 30% od vrednosta na gorivoto za pominat kilometar. 
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^len 12 

 Vo slu~aj na boleduvawe podolgo od 6 meseci i vo slu~aj na 
pote{ki posledici od elementarni nepogodi vo smisla na Zakonot za 
za{tita i spasuvawe i drugi slu~ai na rabotnikot mu se isplatuva pomo{ 
vo visina od edna posledno isplatena prose~na mese~na plata vo organot 
kade {to e vraboten.  
 

^len 13 
 Isplatata na platite i nadomestocite do osnovnite u~ili{ta i 
detskite gradinki  (vo ponatamo{en tekst: lokalni i javni ustanovi) }e 
se  
finansiraat od blok dotaciite od Op{tinskiot buxet, soglasno 
pozitivnite zakonski propisi,  pod kontrola i odobruvawe na 
soodvetnite ministerstva. 
 Lokalnite javni ustanovi se dol`ni najdocna 3 (tri) dena pred 
isplatata na platite do Op{tinata da dostavat barawe za odobruvawe 
na sredstva za plati i nadomestoci  kon koi }e gi prilo`at  propi{anite 
obrasci, kopija od rekapitularot za presmetuvawe neto i bruto plata, 
obrazec za brojot na vrabotenite po ime i prezime i drugi podatoci vo 
elektronska ili pi{ana forma, za odnosniot mesec za sekogo poedine~no 
na kogo  se odnesuva isplatata.  
 

^len 14 
 Vo slu~aj na  potreba za novi vrabotuvawa op{tinskite buxetski 
korisnici prethodno se dol`ni da dostavat izvestuvawe za obezbedeni 
finansiski sredstva do Gradona~alnikot na Op{tinata.   
  

^len 15 
 Pri novo vrabotuvawe vo  javnite  ustanovi na Op{tinata, za 
obezbedenite sredstva Gradona~alnikot dava pismeno izvestuvawe do 
nadle`nite ministerstva, a za vrabotuvawata od redot na dr`avnite 
slu`benici vo Op{tinskata administracija, Gradona~alnikot bara 
prethodno mislewe od Agencijata za dr`avni slu`benici.  
    

^len 16 
 Vo slu~aj na smrt na vraboten vo lokalnata op{tinska 
administracija i lokalna javna ustanova  na negovoto semejstvo mu se 
isplata pari~na pomo{ vo visina od  dve posledi isplateni prose~ni 
mese~ni plati vo organot kade {to e vraboten. 
 Na vraboten vo   lokalnata op{tinska administracija i lokalna 
javna ustanova    vo slu~aj na smrt na ~len od potesnoto semejstvo / 
roditel, bra~en drugar, deca rodeni vo brak ili von brak, posinok, 
posvoeno dete i dete zemeno na izdr`uvawe / dokolku `iveel vo 
zaednica mu pripa|a pari~na pomo{ vo visina na edna posledna 
isplatena prose~na mese~na plata vo organot vo koj e  vraboten. 
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@iveeweto vo zaednica podrazbira da se so isto mesto na `iveewe na 
ista adresa {to se doka`uva so dokument za identifikacija / li~na 
karta i paso{ /. 
 Na vraboten vo   lokalnata op{tinska administracija i lokalna 
javna ustanova   koj }e zamine vo penzija mu sleduva nadomestok vo vid na 
otpremnina vo visina od dve prose~no mese~ni neto plati. Visinata na 
ovoj nadomestok se presmetuva vrz osnova na prose~na mese~na neto 
plata vo Republikata objavena do denot na isplatata. 
 Nadomestocite od stavovivite 3, 4 i 5 od ovoj ~len se isplatuvaat 
po  prethodno dostaveno barawe vo tekovnata odnosno narednata godina. 
 Isplatite na nadomestocite od prethodniot stav se vr{at po 
prethodno oformena i kompletirana dokumentacija i doneseno re{enie 
od strana na Gradona~alnikot na Op{tinata, a od program DO- 
Gradona~alnik, pozicija 464 – Drugi transferi. 
 

^len 17 
 Isplatata na nadomestocite od ~len 16 se vr{i vrz osnova na 
predhodno oformena i kompletirana dokumentacija i doneseno re{enie 
od strana na Gradona~alnikot na Op{tinata.  
 

^len 18 
 Sredstvata za stoki i uslugi potrebni za vr{ewe na redovnite 
funkcii na op{tinskite buxetski  korisnici se nabavuvaat so fakturi 
vo koi posebno se iska`uvat tgro{ocite po pooddelni stavki.  
 Nabavkata na stoki i vr{eweto na uslugi se vr{i i so 
smetkopotvrdi, no samo vo ograni~eni poedine~ni iznosi, vo iznos od 
6.000,00 denari, kade zadol`itelno mora da bide prilo`ena fiskalna 
smetka, pri {to tro{ocite treba da bidat iska`ani po  klasifikacija na 
soodvetniot rashod.  
        

^len 19 
 Za sredstvata utvrdeni vo Buxetot na Op{tinata, koi se 
rasporeduvaat vo programite za:  

- Programa za Sovet na Op{tinata; 
- Programa za Gradona~alnik; 
- Programa za op{tinska administracija; 
- Programa za urbanisti~ko planirawe i ureduvawe na prostorot; 
- Programa za lokalen ekonomski razvoj; 
- Programa za komunalni dejnosti; 
- Programa za kultura; 
- Programa za sport i rekreacija; 
- Programa za socijalna za{tita i za{tita na decata; i  
- Programa za obrazovanie 

odlu~uva Sovetot na Op{tinata Karpo{, a za izvr{uvaweto na Buxetot 
na Op{tinata e odgovoren Gradona~alnikot na Op{tinata Karpo{.  
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^len 20 

 Za koristewe na sredstvata utvrdeni vo Buxetot na Op{tinata vo 
ramkite na rezervite / postojna i tekovna buxetska rezerva /, koja nemo`e  
 
da nadmine iznos od 3% od vkupno planiranite sredstva vo osnovniot 
buxet na Op{tinata, odlu~uva Sovetot na Op{tinata a gi izvr{uva 
Gradona~alnikot na Op{tinata. 
 Po isklu~ok od stav 1 na ovoj ~len, za koristeweto na sredstvata 
od tekovnata rezerva odlu~uva Gradona~alnikot, no najmnogu do iznos od 
50.000,oo denari. 
 Za iskoristenite sredstva Gradona~alnikot podnesuva Godi{en 
izve{taj za koristeweto na sredstvata od rezervite.  
  

^len 21 
 Na ~lenovite na Sovetot na Op{tinata im pripa|a mese~en 
nadomestok za prisustvo na sednicite na Sovetot i nadomestok na 
patnite i dnevnite tro{oci.  
 Mese~niot nadomestok na ~lenovite na Sovetot za prisustvo na 
sednici na Sovetot se utvrduva vo procentualen iznos od 84% od 
prose~nata mese~na neto plata vo R. Makedonija, isplatena za 
prethodnata godina.  
 Na Pretsedatelot na Sovetot na Op{tina Karpo{ za rakovodeweto 
i organiziraweto na rabotata na Sovetot, nadomestokot od stav 2 na ovoj 
~len se zgolemuva za 30%.  
 Ovie nadomestoci se regulirani so posebna Odluka donesena od 
Sovetot na Op{tinata Karpo{. 
   

^len 22 
 Za se {to ne e regulirano so ovaa Odluka, soodvetno }e se 
primenuvaat odredbite od Zakonot za buxetite, Zakonot za dr`avnite 
slu`benici, Zakonot za rabotnite odnosi i Kolektivniot dogovor za 
dr`avnite, pravosudnite i organite na edinciite na lokalnata 
samouprava na R. Makedonija.  
  

^len 23 
 Buxetot na Op{tina Karpo{ se izvr{uva od 01.01.2010 godina do 
31.12.2010 godina.  
 

^len 24 
 Ovaa Odluka vleguva vo sila naredniot den od denot na 
objavuvaweto vo “Slu`ben glasnik na Op{tina Karpo{“, a }e se 
primenuva od 01  januari 2010 godina.  
 
Broj  07-4157/9      PRETSEDAVA^ 
18.11.2009  god.                           NA SOVET NA OP[TINA KARPO[ 
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S k o p j e              Trifun Trifunovski,с.р. 
 
  
  
 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 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 Општината Карпош, донесе  
 
 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
за објавување на Одлуката за  донесување на Детален 

урбанистички план на дел од УЗ „Тафталиџе 30“, 
 локалитет Алумина – Општина Карпош , Скопје 

 
 
 
          1. Се објавува Одлуката за донесување на Детален урбанистички 
план на дел од УЗ Тафталиџе 30, локалитет Алумина – Општина Карпош , 
Скопје, донесена на Дванаесеттата  седница на Советот на Општината 
Карпош, одржана на 18 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- 4281/10                                                          ГРАДОНАЧАЛНИК 
19.11.2009 година                                                  НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
С к о п ј е             Стевчо Јакимовски,с.р. 
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Врз основа на член 26 став 4, алинеа 1  и став 8 од Законот за 
просторно и урбанистичко планирање   /„Службен весник на РМ“ бр. 51/05, 
137/07, 24/08 – пречистен текст  и 91/09/,  Програмата за дополнување на 
Програмата за приоритетна изработка на урбанистички планови за 2009 
година на Влата да РМ /„Службен весник на РМ“ бр. 33/09/  и член 3 став 1 и 
16 од Статутот на Општината Карпош  „Службен гласник на Општина 
Карпош“ бр. 01/06/, Советот на Општината Карпош, на Дванаесеттата 
седница, одржана на 18 ноември 2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

за донесување на Детален урбанистички план на 
дел од У.З. „Тафталиџе 30“, локалитет „Алумина“, 

Општина Карпош- Скопје 
 

Член 1 
Со оваа Одлука се донесува Детален урбанистички план на дел од 

У.З. „Тафталиџе 30“, локалитет „Алумина“, Општина Карпош- Скопје.   
Деталниот урбанистички план е изработен според одредбите за 

спроведување на Генералниот урбанистички план на Град Скопје, Законот 
за  просторно и урбанистичко планирање, барањата во Програмата за 
содржината на Планот, Правилникот за стандарди и нормативи за 
уранистичко планирање и Правилникот за поблиска содржина и начинот на 
графичка обработка на плановите и за начинот и постапката за донесување 
на урбанистички планови и Одлуката на Владата на Р. Македонија за 
приоритетна изработка на урбанистички планови. 

 
Член 2 

Просторот за кој се донесува Деталниот урбанистички план на дел од 
У.З. „Тафталиџе 30“, локалитет „Алумина“, Општина Карпош- Скопје, 
Општина Карпош, Скопје, е со површина на урбаниот опфат од П=11,07 ха.   
 
 Овој локалитет е дефиниран со следните граници: 
 
Од север границата ја следи осовината на ул. „Прашка“   
Од исток границата продолжува по осовина на Бул. „8-ми Септември“ 
Од југ границата продолжува по осовината на ул.. „Митрополит Т. 

Гологанов“, и  
Од запад границата продолжува по западната ограда на КП бр. 3309,  
 КП. 3308, КП. 3307, КП 3306, КП 3180 и КП 3179 до осовината 

на ул. „Прашка“ 
 
     Член 3 
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Опфатот на Деталниот урбанистички план  на дел од У.З. „Тафталиџе 
30“, локалитет „Алумина“, Општина Карпош- Скопје,    содржи:  домување во 
станбени згради, големи трговски единици и сообраќајна инфраструктура. 
  
 Во рамките на овој локалитет предвидени се намени, согласно со 
намените во Генералниот урбанистички план на Град Скопје од 2002 
година, како намена според Програма на Влада и Планска програма.  
 
 Во рамките на планот се предвидени следните класи и намени:  
 
 А2 - домување во станбени згради 
 Б2 - големи трговски единици со компатибилни класи на намени: 
 
  Б3 - големи угостителски единици 
  Б4 - деловни простори 
  В3 - култура 
 
 Е - инфраструктура 

Е2-ТС – комунална супраструктура – Трансформаторска 
станица ТС 10/0, 4 КW 
 

 Д - зеленило и рекреација 
ДИ - детско игралиште / во рамките на градежни парцели 
наменети за домување/       
    

 Максималната висина на објектите изнесува: 
 - во градежни парцели за домување во станбени згради Н= 29,70 м и 
катност П+8+Пк. 
 Во градежна парцела за комерцијална и деловна намена висината 
изнесува: Н=12м, 25м и 105м и катност П+1, П+6 и П+22. 
 
 Со Планот се одредени: 
 

- облик и големина на градежна парцела /м2/;   
- регулациона  линија; 
- градежна линија која го дефинира просторот во кој може да се 

гради; 
- максимална површина за градба во која може да се развие 

основата на објектот /м2/; 
- процент на изграденост /%/; 
- максимална развиена површина на 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 
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     Член 4 
Деталниот урбанистички план содржи:  

 
 
СОДРЖИНА    
 
А. ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ: Документациона основа 
  
1. ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА 
 

1.1. Местоположба, граници и површина на планскиот опфат 
1.2. Историјат на планирање и уредување на подрачјето на 

планскиот опфат и неговата околина 
 
2. ПРИРОДНИ ЧИНИТЕЛИ И СОЗДАДЕНИ ВРЕДНОСТИ 

2.1. Природни карактеристики 
2.2. Создадени вредности 

 
3. ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА НА ИЗГРАДЕНИОТ ГРАДЕЖЕН ФОНД И 

ВКУПНА СУПРАСТРУКТУРА 
3.1. Реализација и намена на просторот 
3.2. Градежен фонд 

 
4. БИЛАНСНИ ПОКАЗАТЕЛИ 
5. ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА И СНИМАЊЕ НА ИЗГРАДЕНАТА КОМУНАЛНА 

ИНФРАСТРУКТУРА 
5.1. Сообраќај 
5.2. Хидротехничка инфраструктура 
5.3. Електро-енергетска инфраструктура 
5.4. Телефонска мрежа и објекти 
5.5. Топловодна мрежа и објекти 
5.6. Гасоводна мрежа 

 
6. АНАЛИЗА И МОЖНОСТИ ЗА ПРОСТОРЕН РАЗВОЈ 

6.1. Заклучок од аналитичко-истражувачиот дел 
6.2. Можности за просторен развој 

 
7. ИЗВОД ОД ГУП НА ГРАД СКОПЈЕ 
 
Б. Нумерчки дел: ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА 
1. Нумерички приказ на постојна состојба 
 1.1. Пописни листи 
 1.2. Преглед на површини 
 1.3. Градежен фонд 
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Б. Графички дел: ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА 
 
1. ИЗВОД ОД ГУП НА ГРАД СКОПЈЕ     М =1:5 000 
2. ИЗВОД ОД ДУП усвоен 2003 година    М =1:1 000 
3. АЖУРИРАНА ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА    М =1:1 000 
4. ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА И СНИМКА НА БЕСПРАВНО 
    ИЗГРАДЕНИ ГРАДБИ И НИНО ОБЕЛЕЖУВАЊЕ 
    ВО АЖУРИРАНА ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА    М =1:1 000 
5. ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА НА ИЗГРАДЕНИОТ  
    ГРАДЕЖЕН ФОНД       М =1:1 000 
    Парцелација, нумерација, градежен фонд и  
    намена на земјиштето     
6. ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА НА ИЗГРАДЕНАТА 
    КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА     М =1:1 000 
    Хидротехничка, електроенергетска и топловодна 
    инфраструктура 
 
 
А. Текстуален дел: ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 
ВОВЕД 
 
1.  ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН 

1.1. Местоположба и сообраќајна поврзаност 
1.2. Граници и површина на планскиот опфат 
1.3. Цели и задачи на планот 

2. ИЗВОД ОД ГУП НА ГРАД СКОПЈЕ 
3. ПЛАНСКА ПРОГРАМА 
4. ПЛАНСКИ КОНЦЕПТ 

4.1. Поделба и обележување на урбани делови 
4.2. Парцелација и регулација 
4.3. Намена на земјиштето и градбите 
4.4. Сообраќај 
4.5. Хидротехничка инфраструктура 
4.6. Електро-енергетска инфраструктура 
4.7. Телефонска мрежа 
4.8. Топловодна мрежа 
4.9. Гасоводна мрежа 
4.10. Мерки за заштита и спасување 

 
5. ЕКОНОМСКО ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 
6. УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДБА, РАЗВОЈ И КОРИСТЕЊЕ  
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НА ЗЕМЈИШТЕТО И ГРАДБИТЕ 
 
Б. Нумерички дел: ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

1. НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ 
- Нумерчки показатели по урбани делови 
- Преглед на површини / намена на земјиште / 
- Домување 
- Јавни функции 
- Билансни показатели 
- Споредбени билансни показатели 

 
В. Графички дел: ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

1. СИНТЕЗЕН ПЛАН       М =1:1 000 
План на намена на земјиштето и градбите 
Регулационен план 
План на површини за градење 

2. СООБРАЌАЕН И НИВЕЛАЦИСКИ ПЛАН    М =1:1 000 
2.1. ПОДЗЕМНО ПАРКИРАЊЕ      М =1:1 000 
3. ИНФРАСТРУКТУРЕН ПЛАН      М =1:1 000 
4. СИНТЕЗЕН ИНФРАСТРУКТУРЕН ПЛАН    М =1:1 000 
 

Член 5 
Составен дел на Деталниот урбанистички план се: 
- Текстуален дел; 
- Грфички прилози; 
- Основни параметри за уредување на просторот, и  
- Табеларен приказ на урбанистичките параметри 

       
Член 6 

 Деталниот урбанистички план се заверува со печат на Советот на 
Општината Карпош и потпис на Претседателот на Советот на Општината. 
 

Член 7 
 Советот на Општината, во рок од 30 дена од завршувањето на 
целосната законска постапка за донесување на Деталниот урбанистички 
план, ќе обезбеди комплетна документација за реализација на Планот. 
 

Член 8 
 Деталниот урбанистички план со сите негови делови се чува во 
Одделението за урбанистичко планирање на Општината Карпош. 
 

Член 9 
 Оваа Одлука влегува во сила наредниот  ден од денот на 
објавувањето во „Службен гласник на Општина Карпош“. 
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Број 07-4157/10         ПРЕТСЕДАВАЧ 
19.11.2009 година                             НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
С к о п ј е            Трифун Трифуновски,с.р. 
 
 
 
 
 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната 
самоуправа /„Службен весник на РМ“ бр. 5/02/, а во врска со член 75, став 1 
од Статутот на Општина Карпош Службен гласник на Општина Карпош“ бр. 
1/06/, Градоначалникот на Општината Карпош, донесе  
 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
за објавување на Одлуката за  утврдување на Нацрт 

урбанистички план вон населено место за  
стопански комплекс, локалитет Бардовци, 

Општина Карпош - Скопје 
 

 
 
          1. Се објавува Одлука за  утврдување на Нацрт урбанистички план 
вон населено место за стопански комплекс, локалитет Бардовци,Општина 
Карпош - Скопје, донесена на Дванаесеттата седница на Советот на 
Општината Карпош, одржана на 18 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- 4281/11                                                          ГРАДОНАЧАЛНИК 
19.11.2009 година                                                  НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
С к о п ј е            Стевчо Јакимовски,с.р. 
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Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 22, став 
1, член 24, ст. 1 и 2 и член 26, став 4, алинеја 3 од Законот за просторно  и 
урбанистичко планирање  („Службен весник на РМ“ бр.  24/08 – пречистен 
текст, 137/07 и 91/09/) и член 3 став 1 и 16 од Статутот на Општина Карпош  
(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр. 1/06/, Советот на Општина 
Карпош на Дванаесеттата седница, одржана на 18 ноември 2009 година, 
донесе 
 

О Д Л У К А  
за утврдување  на Нацрт   Урбанистички план вон населено место,  

за стопански комплекс, локалитет „Бардовци“, 
Општина Карпош – Скопје 

 
Член 1 

Со оваа Одлука се утврдува Нацрт   Урбанистички план вон населено 
место, за стопански комплекс, локалитет „Бардовци“,Општина Карпош – 
Скопје. 

Нацртот на Урбанистичкиот план во населено место е изработен   
согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање, барањата во 
Програмата за содржината на Планот, 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   Урбанистички план вон 
населено место, за стопански комплекс, локалитет „Бардовци“,Општина 
Карпош – Скопје, е со површина на урбаниот опфат од П=36,00 ха. и истиот 
е поделен на четири урбани единици – блокови: Б1, Б2, Б3 и Б4. 

Овој локалитет е дефиниран со следните граници: 
 
Од Север: со почеток од осовината на постојниот земјан пат, по 

југозападната граница на КП 229, се до границата помеѓу КО 
Бардовци и КО Злокуќани 

Од Североисток: по граничната линија  на КО Бардовци и КО Злокуќани, се 
до северната граница на КП 615 и продолжува по постојниот 
земјен пат, се до југоисточната граница на КП 654 

 Од југ :по југоисточната граница на КП 654 и 653, по јужната граница на КП 
651, 649, 648, 646, 645, 644, 643, 642, 641, 640 и 639, свртува 
кон север по западната граница на КП 639 и по осовината  на 



19 ноември 2009                      “Службен Гласник на Општина Карпош”             Broj 17 
 

 

   64 

постојниот земјен пат, се движи кон запад,  до пресекот со 
осовината на постојниот пат на КП 2237. 

Од северозапад: по осовината на постојниот пат на КП 2237, се до 
пресекот со почетната точка на планскиот опфат. 

  
Член 3 

Опфатот на Нацрт Урбанистички план вон населено место, за 
стопански комплекс, локалитет „Бардовци“, Општина Карпош – Скопје, 
содржи:  лесна и незагадувчка индустрија, сервиси, стоваришта, бензиска 
пумпа, инфраструктура , зеленило и рекреација. 

Во рамките на овој локалитет предвидени се намени, согласно со 
намените во Генералниот урбанистички план на Град Скопје од 2002 
година. 

Во рамките на планот се предвиени следните класи намени: 
 
Г. производство, дистрибуција и сервиси 
Г2 - лесна и незагадувачка индустрија  
Г3 - сервиси 
Г4 - стоваришта 
Г5 - инфраструктура 
  - бензиска пумпа  
  - трафостаници 
 Е. инфраструктура 
Е1.  - комунална инфраструктура 
Е2. - супраструктура 
Е3. - некомпатибилна инфраструктура 
Д. зеленило и рекреација 
Д1. - парковско зеленило 
Д2. - заштитни зеленило 
 

Максималната висина на новопланираните објекти изнесува Н мах.= 
12,40 м.   

Со Планот се одредени 
 

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

на објектот (м2), 
- процент на изграденост (%) 
- максимална развиена површина на 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 рамки на парцелите. 
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Член 4 

 Урбанистичкиот  план вон населено место  содржи: 
 
 
С О Д Р Ж И Н А 
 
Вовед 
I. ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА 
 
А. ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ 
 

1. Вовед 
2. Географско и геодетско одредување на подрачјето на планскиот 

опфат 
3. Историјат на планирањето и уредувањето на подрачјето на планскиот 

опфат и неговата околина 
4. Податоци заприродни чинители 
5. Податоци за создадени вредности 

5.1. Демографски карактеристики 
5.2. Стопански карактеристики 
5.3. Сообраќајни карактеристики 

6. Инвентаризација и снимање на постојниот градежен фонд и вкупната 
Физичка  супраструктура 

7. Инвентаризација и снимање на постојни споменички целини 
8. Инвентаризација и снимање на изградената комунална 

инфраструктура 
8.1. Хидротехничка инфраструктура 
8.2. Електроенергетика 

9. Инвентаризација и снимка на бесправно изградени градби 
10. Нумерички показатели 
11. Анализа на постојни плански документи, степен на реализација 
12. Анализа на можностите за просторен развој на планскиот опфат 
13. Извод од план од повисоко ниво  

Извод од просторен план на р. Македонија 
 

Б. ГРАФИЧКИ ДЕЛ: 
 
1. Извод од Просторен план .............................................        1:25000 

1.1. Користење на земјиштето 
1.2. Систем на населби и сообраќајна мрежа 
1.3. Водостопанска и енергетска инфраструктура 
1.4. Реонизација и категоризација на просторот за заштита 
 

2. План на организација на селски атар постојна состојба .     1:25000 
` 3.  Ажурирана геодетска подлога 
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      Скица на премерување......................................................        1:1000 
4. Инвентаризација и снимка на бесправно изградени градби..1:1000 
5. Инвентаризација на изграден градежен фонд и 

Изградена комунална инфраструктура.................................... 1:1000 
 
 
 

     ^len 5  
 Sostaven del na Nacrt-Detalniot urbanisti~ki plan se:  
- Tekstualen del; 
- Grafi~ki  prilozi; 
- Osnovni parameteri za ureduvawe na prostorot,  i  
- Tabelaren prikaz  na urbanisti~kite parametri. 

  
Член 6 

Градоначалникот на Општина Карпош ќе организира јавна презентација и 
јавна анкета по овој Нацрт   урбанистички план   со утврдување на времето 
и местото каде ќе биде изложен планот и спроведувањето на јавната 
презентација и јавната анкета. 

 
 

Член 7 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на Општина Карпош“. 
 
 
 
 
 
Број 07-4157/11                                                      ПРЕТСЕДАВАЧ 
18.11.2009 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 РМ“ бр. 5/02/, а во врска со член 75, став 1 
од Статутот на Општина Карпош Службен гласник на Општина Карпош“ бр. 
1/06/, Градоначалникот на Општината Карпош, донесе  
 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
за објавување на Програмата за работа на Советот 

на Општина Карпош за 2010 година 
 

 
 
          1. Се објавува Програмата за работа на Советот на Општина Карпош 
за 2010 година, донесена на Дванаесеттата  седница на Советот на 
Општината Карпош, одржана на 18 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- 4281/12                                                       ГРАДОНАЧАЛНИК 
19.11.2009 година                                                 НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
С к о п ј е           Стевчо Јакимовски,с.р. 
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Vrz osnova na  ~len 3 и 16  od Statutot na Op{tina Karpo{ („Slu`ben 
glasnik na Op{tina Karpo{“ br. 1/06) i ~l. 137, 138 i 140 od Delovnikot na 
Sovetot na Op{tinata Karpo{  („Slu`ben glasnik na Op{tina Karpo{“ br. 
03/06), Sovetot na Op{tinata Karpo{ na  Dvanaesettata sednica,  odr`ana na  
18 noemvri 2009 godina, donese 
 

P  R  O  G  R  A  M  A 
  ZA RABOTA NA SOVETOT NA 

OP[TINATA KARPO[ ZA 2010 GODINA 
 

 
I. 
1. PREDLOG- PROGRAMA ZA RABOTA   
NA SOVETOT NA OP[TINATA KARPO[ 
 ZA 2O10 GODINA 
 
    PREDLAGA^:  Komisija za изготвување na Programa   

за rabota na Sovetot na Op{tinata   
Karpo{   

IZGOTVUVA^:  Sektor za poddr{ka na rabotata na          
       Советот на Општината   
 

Obrazlo`enie: Osnov za donesuvawe na Programata za rabota na Sovetot na 
Op{tinata Karpo{  e  ~len 137 od Delovnikot na Sovetot na Op{tinata 
Karpo{, spored koj Sovetot donesuva Programa i raboti po Programata koja се 
донесува  za edna kalendarska godina попредлог на Комсијата што Советот ја 
формира од редот на своите членови.  
 
Основа за изработка на Programata se   rabotiте  што so materijalnite zakoni 
od razli~ni oblasti i so Statutot na Op{tinata se staveni vo nadle`nost na 
Sovetot na Op{tinata.  
 
 
2. PREDLOG-ZAVR[NA SMETKA 
    NA BUXETOT NA OP[TINATA 
    KARPO[ ZA 2009 GODINA 
 

  PREDLAGA^:Gradona~alnikot na Op{tinata 
IZGOTVUVA^: Sektor za finansii  

                                                   
3. KVARTALNI IZVE[TAI ZA 
   IZVR[UVAWE NA BUXETOT NA  
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   OP[TINA KARPO[ ZA 2010 GODINA 
 

 PREDLAGA^:Gradona~alnikot na Op{tinata 
     IZGOTVUVA^: Sektor za finansii 
 
4. PREDLOG -GODI[EN IZVE[TAJ ZA  
    IZVR[UVAWE NA BUXETOT NA OP[TINATA 
    KARPO[ ZA 2009 GODINA 
 

PREDLAGA^:Gradona~alnikot na Op{tinata 
IZGOTVUVA^: Sektor za finansii 
 

5 . PREDLOG  БУЏЕТСКИ ЦИРКУЛАР ЗА  
     ИЗГОТВУВАЊЕ NA BUXETOT NA OP[TINATA 
     KARPO[ ZA 2010 GODINA 
 

PREDLAGA^:Gradona~alnikot na Op{tinata 
IZGOTVUVA^: Sektor za finansii 

 
6. PREDLOG  ПРВ РЕБАЛАНС НА БУЏЕТОТ  
    NA OP[TINATA KARPO[ ZA 2010 GODINA 
 
 

PREDLAGA^:Gradona~alnikot na Op{tinata 
IZGOTVUVA^: Sektor za finansii 

 
7. PREDLOG ВТОР РЕБАЛАНС НА БУЏЕТОТ  
    NA OP[TINATA KARPO[ ZA 2010 GODINA 
 

PREDLAGA^:Gradona~alnikot na Op{tinata 
IZGOTVUVA^: Sektor za finansii 

 
 
8. GODI[NI IZVE[TAI ZA RABOTATA 
    NA 10-TE OP[TINSKI OSNOVNI U^ILI[TA   
    ЗА УЧЕБНАТА 2009-2010 ГОДИНА 
 

PREDLAGA^ :    Osnovnite u~ili{ta  
       i        

                                                IZGOTVUVA^:    
                      
                                                            
 9 .GODI[NI ИЗВЕШТАИ ZA RABOTATA 
    NA 4-TE ЈАВНИ  УСТАНОВИ ОПШТИНСКИ 
    DETSKI GRADINKI ZA U^EBNATA 2009-2010 GODINA 
 

           PREDLAGA^:     Јавни op{tinski dets 
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                       и      установи  
                                  
                   IZGOTVUVA^:     
 
 10 .GODI[NI ПРОГРАМИ ZA RABOTATA 
       NA 10-TE   ОПШТИНСКИ ОСНОВНИ УЧИЛИШТА 
       ZA U^EBNATA 2010-2011 GODINA 
 

           PREDLAGA^:     Основните училишта 
                     и         

                                                    IZGOTVUVA^:     
                                                                           
 11 .GODI[NI ПРОГРАМИ ZA RABOTATA 
    NA 4-TE ЈАВНИ  УСТАНОВИ ОПШТИНСКИ 
    DETSKI GRADINKI 
    ZA U^EBNATA 2010-2011 GODINA 
 

           PREDLAGA^:     Јавни op{tinski detski 
                     и      утанови  

                                                    IZGOTVUVA^:     
   
12. ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА  
      PROGRAMA ZA DEJNOSTA  KULTURA 
       ZA 2009 GODINA 
          PREDLAGA^:     Komisija za kultura na Sovetot 
       на Општина Карпош 
                   IZGOTVUVA^:  Sektor za dejnosti od javen   
           interes 
 
13.   ПРЕДЛОГ-PROGRAMA ZA DEJNOSTA   
        KULTURA ZA 2010 GODINA 
 
          PREDLAGA^:     Komisija za kultura na Sovetot 
                на Општина Карпош 
                   IZGOTVUVA^:  Sektor za dejnosti od javen   
      interes 
14. ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА  
      PROGRAMA ZA DEJNOSTA  СПОРТ 
       ZA 2009 GODINA 
          PREDLAGA^:     Komisija za спорт na Sovetot 
            на Општина Карпош 
                   IZGOTVUVA^:  Sektor za dejnosti od javen   
                interes   
     
15.   ПРЕДЛОГ-PROGRAMA ZA СПОРТ   
        ZA 2010 GODIN A 
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          PREDLAGA^:     Komisija za спорт na Sovetot 
                       на Општина Карпош 
                   IZGOTVUVA^:  Sektor za dejnosti od javen   
       interes 
  
 
16.   ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА 
        ЗА ДЕЈНОСТА ДЕТСКА, СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
        И ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЗА 2009 ГОДИНА 
 

     PREDLAGA^:    Komisija za дејности од јавен                                       
                     интерес  на Советот на Општина  

           Карпош 
                   IZGOTVUVA^:  Sektor za dejnosti od javen   
       interes 
 
17.   ПРЕДЛОГ ПРОГРАМАТА ЗА ДЕЈНОСТА   ДЕТСКА,  
        СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА И ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА 
        ЗАШТИТА ЗА 2010 ГОДИНА 
 

     PREDLAGA^:    Komisija za дејности од јавен                                       
                     интерес  на Советот на Општина  

           Карпош 
                   IZGOTVUVA^:  Sektor za dejnosti od javen   
       interes 
 
18. ПРЕДЛОГ-ПРОГРАМА ЗА ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ 
      НА 3 НОЕМВРИ – ДЕНОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ 
      ЗА 2010 ГОДИНА 
     

      PREDLAGA^:  Градоначалник на Општина Карпош  
      IZGOTVUVA^: Сектор за поддршка на   

Градоначалникот на Општина 
Карпош 

 
19. ПРЕДЛОГ-ПРОГРАМА ЗА  ПРОСЛАВА 
      НА НОВА ГОДИНА ЗА 2011 ГОДИНА 
     

      PREDLAGA^:  Градоначалник на Општина Карпош  
      IZGOTVUVA^: Сектор за поддршка на   

Градоначалникот на Општина 
Карпош 

 
20. ПРЕДЛОГ-ПРОГРАМА ЗА  ПРОСЛАВА 
      НА БАДНИК ЗА 2011 ГОДИНА 
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      PREDLAGA^:  Градоначалник на Општина Карпош  
      IZGOTVUVA^: Сектор за поддршка на   

Градоначалникот на Општина 
Карпош 
 

21. ПРЕДЛОГ-ПРОГРАМА ЗА ОТВАРАЊЕ НА  
      НА БИЗНИС КЛУБ ВО РАМКИТЕ НА  
      ОПШТИНА КАРПОШ ЗА 2010 ГОДИНА 
 

      PREDLAGA^:  Градоначалник на Општина Карпош  
                  IZGOTVUVA^: Сектор за локален економски   

       развој 
  
22. ПРЕДЛОГ-ПРОГРАМА ЗА ОТВАРАЊЕ НА  
      КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ПОДДРШКА НА  
      НВО СЕКТОРОТ  ЗА 2010 ГОДИНА 
 

      PREDLAGA^:  Градоначалник на Општина Карпош  
                  IZGOTVUVA^: Сектор за локален економски   

       развој 
      
23. ПРЕДЛОГ-ПРОГРАМА ЗА ОГАНИЗИРАЊЕ 
      НА САЕМ НА МАЛИ И СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА 
      НА ТЕРИТОРИЈА НА ОПШТИНА КАРПОШ  ЗА 2010 ГОДИНА 
 

      PREDLAGA^:  Градоначалник на Општина Карпош  
                  IZGOTVUVA^: Сектор за локален економски   

       развој 
 
24. ПРЕДЛОГ-ПРОГРАМА ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ 
      НА МАНИФЕСТАЦИЈАТА „ЕМ УМЕАМ ЕМ МОЖАМ“ 
      ЗА 2010 ГОДИНА 

      PREDLAGA^:  Градоначалник на Општина Карпош  
                  IZGOTVUVA^: Сектор за локален економски   

       развој 
 
25. ПРЕДЛОГ-ПРОГРАМА ЗА РАБОТАТА НА  
 СЕКТОРОТ ЗА ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ  РАЗВОЈ 
 ЗА 2010 ГОДИНА 

      PREDLAGA^:  Градоначалник на Општина Карпош  
                  IZGOTVUVA^: Сектор за локален економски   

       развој 
26. ИЗВЕШТАЈ ЗА ИЗВРШУВАЊЕТО НА  
ПРОГРАМАТА ЗА ЕНЕРГЕТСКА  
ЕФИКАСНОСТ ЗА 2009 ГОДИНА 
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     PREDLAGA^:    Секторот за уредување на градежно 
                   и  земјиште, комунални работи  и                                          

IZGOTVUVAЧ: заштита на животната средина и  
                                   природата 

                    
 
 
27. ПРЕДЛОГ-ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМА 
 ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ 
 

     PREDLAGA^:    Секторот за уредување на градежно 
                  и  земјиште, комунални работи и                                               

IZGOTVUVAЧ:  заштита на животната средина и  
                                     природата 

 
28. PREDLOG- PROGRAMA ZA RABOTA NA   
     KOMISIJATA ZA EDNAKVI MO@NOSTI NA  
     @ENITE I MA@ITE  ZA 2010 GODINA   
 
                PREDLAGA^:   Komisija za ednakvi mo`nosti na   
                                             `enite i ma`ite на Советот на  
                                                                              Општината 
                                            IZGOTVUVA^:  Komisija za ednakvi mo`nosti na    
            `enite i ma`ite 
 
29. PREDLOG-BUXET NA OP[TINATA  
      KARPO[ ZA 2011  GODИНА  
      
    PREDLAGA^:   Gradona~alnikot na Op{tinata 
            IZGOTVUVA^:  Sektor za finansii 
 
30. PREDLOG-  ODLUKA  ZA IZVR[ UVAWE 
      NA BUXETOT NA OP[ TINATA KARPO[   
      ZA 2011 GODINA 
 
    PREDLAGA^:   Gradona~alnikot na Op{tinata 

IZGOTVUVA^:    Sektor za finansii 
 
31. ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА 
      ЗА ИЗГРАДБА, РЕДОВНО И ИНВЕСТИЦИОНО 
      ОДРЖУВАЊЕ И ЗИМСКООДРЖУВАЊЕ НА  
      СЕРВИСНИ И  СТАНБЕНИ УЛИЦИ И ЛОКАЛНИ 
      ПАТИШТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА  
      КАРПОШ ЗА 2010 ГОДИНА 
 

PREDLAGA^:    Градоначалник на Општината 
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                                              IZGOTVUVA^:   Секторот за уредување на градежно 
                                                                        земјиште,комунални работи и                                                                                                                                            

                 заштита на животната средина  
                 и природата 

 
32.  PREDLOG-PROGRAMA ZA IZGRADBA  
        REDOVNO I INVESTICIONO ODR@U- 
        VAWE I ZIMSKO ODR@UVAWE NA  
        SERVISNI I STANBENI ULICI I  
        LOKALNI PATI[TA NA PODRA^JETO NA 
        OP[TINA KARPO[ ZA 2011 GODINA 
 
 
    PREDLAGA^:      Gradona~alnikot na Op{tinata 

IZGOTVUVA^:  Секторот за уредување на градежно 
                                  земјиште,комунални работи и 

             заштита на животната средина и  
             природата 

 
 Obrazolo`enie:  Programata za 2011 godina, }e se izraboti vo ramkite na 
sredstvata {to }e se opredelat za realizacija preku Republi~kiot fond za 
magistralni i regionalni pati{ta, a spored barawa na gra|ani  i osoznaenite 
potrebi preku organite na op{tinata.   
 
 
33. IZVE[TAЈI ZA REALIZACIJA NA PROGRAMATA 
       ZA UREDUVAWE NA GRADE@NOTO ZEMJI[TE NA 
      PODRA^JETO NA OP[TINATA KARPO[ ZA  
      2010 GODINA 
 

PREDLAGA^:   Gradona~alnikot na Op{tinata 
IZGOTVUVA^:  Секторот за уредување на градежно 

   заштита на животната средина и  
   природата 

 
 
34. PREDLOG- PROGRAMA ZA UREDUVAWE 
      NA GRADE@NOTO ZEMJI[TE   NA 
      PODRA^JETO   NA OP[TINATA KARPO[ 
      ZA 2011 GODINA 
 
          PREDLAGA^:   Gradona~alnikot na Op{tinata 

IZGOTVUVA^: Секторот за уредување на градежно 
   заштита на животната средина и  

   природата, и Сектор за финансии 
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Obrazlo`enie: So Programata za ureduvawe na grade`noto zemji{te na 
podra~jeto na Op{tinata Karpo{ za 2011 godina }e se uredi obemot i rabotite 
za podgotvuvawe i ras~istuvawe na grade`noto zemji{te, opremuvawe na 
zemji{teto, izvorite na finansirawe, presmetuvawe na tro{ocite i drugi 
pra{awa svrzani so ureduvawe na grade`noto zemji{te. 
 
35. ПРЕДЛОГ-PROGRAMA ZA RABOTA NA  
      SOVETOT NA OP[TINATA KARPO[  
      ZA 2011 GODINA 
 

PREDLAGA^:   Komisija  za izgotvuvawe na Programa 
         за работа на Советот на Општина Карпош 

             IZGOTVUVA^: Sektor za poddr{ka na rabotata na   
            Sovetot на Општината 
 
 
II. DETALNI URBANISTI^KI PLANOVI 
 
 
1. PREDLOG-ODLUKA ZA UTVRDUVAWE  
NACRT-  DETALEN URBANISTI^KI 
PLAN ZA NOVOPREDVIDENITE  
LOKALITETI SO GUP VO NEPOSREDNA  
BLIZINA NA NASELBITE : KOZLE ,TRNODOL, 
@DANEC I SREDNO NEREZI  (del В)     
 
1.1  PREDLOG-ODLUKA ZA DONESUVAWE  
 DETALEN URBANISTI^KI PLAN ZA  
NOVOPREDVIDENITE LOKALITETI  
SO GUP VO NEPOSREDNA BLIZINA  
NA NASELBITE : KOZLE ,TRNODOL, 
@DANEC I SREDNO NEREZI ( del  V)   
   
            PREDLAGA^:   Gradona~alnikot na Op{tinata 

IZGOTVUVA^:   Oddelenie za urbanisti~ko  
planirawe i Oddelenie za normativno-pravni raboti 

              
Obrazlo`enie: Za ovoj lokalitet za prv pat se izgotvuva Detalen urbanisti~ki 
plan zaradi usoglasuvawe  so novata namena vo Generalniot urbanisti~ki plan 
na Grad Skopje,   kako i od iska`anite barawa na gra|ani.  
   
 
1.2. PREDLOG-ODLUKA ZA UTVRDUVAWE  
NACRT-  DETALEN URBANISTI^KI 
PLAN ZA NOVOPREDVIDENITE  
LOKALITETI SO GUP VO NEPOSREDNA  
BLIZINA NA NASELBITE : KOZLE ,TRNODOL, 
@DANEC I SREDNO NEREZI  (del Г)     
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1.3  PREDLOG-ODLUKA ZA DONESUVAWE  
 DETALEN URBANISTI^KI PLAN ZA  
NOVOPREDVIDENITE LOKALITETI  
SO GUP VO NEPOSREDNA BLIZINA  
NA NASELBITE : KOZLE ,TRNODOL, 
@DANEC I SREDNO NEREZI ( del  Г)   
   
            PREDLAGA^:   Gradona~alnikot na Op{tinata 

IZGOTVUVA^:   Oddelenie za urbanisti~ko  
planirawe i Oddelenie za normativno-pravni raboti 

              
Obrazlo`enie: Za ovoj lokalitet za prv pat se izgotvuva Detalen urbanisti~ki 
plan zaradi usoglasuvawe  so novata namena vo Generalniot urbanisti~ki plan 
na Grad Skopje,   kako i od iska`anite barawa na gra|ani.  
   
 
2.  PREDLOG -ODLUKA ZA  UTVRDUVAWE NA NACRT - DUP 
    ZA DEL OD  KARPO[ 1 - SEVER-JUG 
 
 
2.1. PREDLOG- ODLUKA ZA  DONESUVAWE NA DUP 
    ZA DEL  ОД KARPO[ 1 - SEVER-JUG  
    
            PREDLAGA^:   Gradona~alnikot na Op{tinata 

IZGOTVUVA^:    Oddelenie za  urbanisti~ko 
planirawe i Oddelenie za normativno-pravni raboti 

 
Obrazlo`enie:  Potrebata za   donesuvawe na gore predlo`eniot Detalen 
urbanisti~ki plan e po inicijativa, odnosno barawa  na gra|ani i sopstvenici 
na zemji{teto na ovoj lokalitet, 

So donesuvaweto na ovoj DUP }e se revidira postojniot DUP za ovoj 
lokalitet zaradi pobrza i poednоstavna realizacija na istiot. 
 
 
3.  PREDLOG -ODLUKA ZA  UTVRDUVAWE NA NACRT - DUP 
      ZA DEL KARPO[  2 
       (pome|u Pol.Bukure{t,benzinska pumpa i Vojna bolnica) 
 
 
3.1  PREDLOG- ODLUKA ZA  DONESUVAWE NA DUP 
      ZA DEL KARPO[  2 
 (pome|u Pol.Bukure{t, benzinska pumpa i Vojna bolnica) 
  
 
                                           PREDLAGA^:   Gradona~alnik na Op{tinata 

IZGOTVUVA^:    Oddelenie za  urbanisti~ko 
planirawe   i Oddelenie za normativno-pravni 
raboti 
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Obrazlo`enie:  Potrebata za   donesuvawe na gore predlo`eniot Detalen 
urbanisti~ki plan e po inicijativa, odnosno barawa  na gra|ani i sopstvenici 
na zemji{teto na ovoj lokalitet. 

So donesuvaweto na ovoj DUP }e se revidira postojniot DUP za ovoj 
lokalitet zaradi pobrza i poednоstavna realizacija na istiot. 
 
 
 4.  PREDLOG - ODLUKA ZA  UTVRDUVAWE  NA  
NACRT-DUP  ZA URBAN BLOK KARPO[ 3 -TRGOVSKO  
SPORTSKI CENTAR   
 
 
4.1.  PREDLOG - ODLUKA ZA  DONESUVAWE   
NA   DUP ZA   URBAN BLOK KARPO[ 3 - 
TRGOVSKO SPORTSKI CENTAR  
     
            PREDLAGA^:   Gradona~alnikot na Op{tinata 

IZGOTVUVA^:    Oddelenie za  urbanisti~ko 
planirawe i Oddelenie za normativno-pravni raboti  
 
              

Obrazlo`enie: Za ovoj lokalitet za prv pat se изготвува DUP zaради  
usoglasuvawe so novata namena vo GUP na Grad Skopje, усогласување со 
искажаните barawa od gra|ani, kako i заради potrebata za usoglasuvawe so 
odredbite od Zakonot za prostorno i urbanisti~ko planirawe i Pravilnikot za 
standardi i normativi za urbanisti~ko  planirawe. 
 
5.  PREDLOG -ODLUKA ZA  UTVRDUVAWE NA NACRT - DUP 
       ZA  KARPO[ 3  LOKALITET  1”   / del 1 / 
  
5.1  PREDLOG- ODLUKA ZA  DONESUVAWE NA DUP 
        ZA  KARPO[ 3  LOKALITET 1”   / del 1 / 
  
 

PREDLAGA^:   Gradona~alnik na Op{tinata 
IZGOTVUVA^:    Oddelenie za  urbanisti~ko 
planirawe  i Oddelenie za normativno-pravni 
raboti 

 
Obrazlo`enie:  Donesuvaweto na ovoj DUP se nametna od barawata, odnosno od 
inicijativite na sopstvenicite na zemji{teto za promena na istiot.   
 
5.2.  PREDLOG -ODLUKA ZA  UTVRDUVAWE NA NACRT - DUP 
       ZA  KARPO[ 3  LOKALITET  1”   / del 2/ 
  
 
5.3.  PREDLOG- ODLUKA ZA  DONESUVAWE NA DUP 
        ZA  KARPO[ 3  LOKALITET 1”   / del 2 / 
  
 

PREDLAGA^:   Gradona~alnik na Op{tinata 
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IZGOTVUVA^:    Oddelenie za  urbanisti~ko 
planirawe  i Oddelenie za normativno-pravni 
raboti 

 
Obrazlo`enie:  Donesuvaweto na ovoj DUP se nametna od barawata, odnosno od 
inicijativite na sopstvenicite na zemji{teto za promena na istiot.   
 
 
6.   PREDLOG- ODLUKA ZA UTVRDUVAWE  NA NACRT- DUP 
   ZA LOKALITET KARPO[ 4, DELOT OD  
   UL. “ILINDENSKA” DO REKA VARDAR 
  (Mladinski sprotski centar) 
 
6.1. PREDLOG -ODLUKA ZA DONESUVAWE  NA DUP 
 ZA LOKALITET KARPO[ 4, DELOT OD  
 UL. “ILINDENSKA” DO  REKA  VARDAR 
 (Mladinski sprotski centar) 
 
    PREDLAGA^:   Gradona~alnikot na Op{tinata 

IZGOTVUVA^:    Oddelenie za  urbanisti~ko            
planirawe i  Oddelenie za normativno-
pravni raboti 

               
Obrazlo`enie: Za ovoj lokalitet za prv pat se izgotvuva Detalen urbanisti~ki 
plan zaradi usoglasuvawe  so novata namena   vo Generalniot urbanisti~ki 
plan na Grad Skopje,  kako i od iska`anite barawa na gra|ani.  
 
 
7.  PREDLOG -ODLUKA ZA  UTVRDUVAWE NA NACRT - DUP 
      ZA DEL OD KARPO[ 4 - DEL А  
 
7.1.  PREDLOG- ODLUKA ZA  DONESUVAWE NA DUP 
      ZA DEL OD KARPO[ 4 - DEL A  
 
                                           PREDLAGA^:   Gradona~alnik na Op{tinata 

IZGOTVUVA^:    Oddelenie za  urbanisti~ko 
planirawe   i Oddelenie za normativno-pravni 
raboti 

  
Obrazlo`enie:  Donesuvaweto na ovoj DUP se nametna od barawata, odnosno od 
inicijativite na gra|anite za promena na istiot, kako i zaradi  potrebata za 
usoglasuvawe so Zakonot za prostorno i urbanisti~ko planirawe. 
 
 
7.2.  PREDLOG -ODLUKA ZA  UTVRDUVAWE NA NACRT - DUP 
      ZA DEL OD KARPO[ 4 - DEL Б  
 
7.3.  PREDLOG- ODLUKA ZA  DONESUVAWE NA DUP 
      ZA DEL OD KARPO[ 4 - DEL Б  
 
                                           PREDLAGA^:   Gradona~alnik na Op{tinata 
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IZGOTVUVA^:    Oddelenie za  urbanisti~ko 
planirawe   i Oddelenie za normativno-pravni 
raboti 

  
Obrazlo`enie:  Donesuvaweto na ovoj DUP se nametna od barawata, odnosno od 
inicijativite na gra|anite za promena na istiot, kako i zaradi  potrebata za 
usoglasuvawe so Zakonot za prostorno i urbanisti~ko planirawe. 
 
 
8.   PREDLOG- ODLUKA ZA UTVRDUVAWE  NA NACRT-DUP 
       ZA    DEL  OD NAS. KOZLE -DEL  V 
 
8.1.   PREDLOG -ODLUKA ZA DONESUVAWE  NA DUP 
        ZA    DEL  OD  NAS. KOZLE - DEL V 
 
    PREDLAGA^:   Gradona~alnikot na Op{tinata 

IZGOTVUVA^:    Oddelenie za  urbanisti~ko 
planirawe, i Oddelenie za normativno-pravni raboti 

               
Obrazlo`enie: Donesuvaweto na ovoj DUP se nametna od potrebata za 
usoglasuvawe so novata namena vo GUP na Grad Skopje, usoglasuvawe 
soiska\anite barawa od gra|ani, kako i zaradi potrebata za usoglasuvawe so 
odredbite od Zakonot za prostorno i urbanisti~ko planirawe i Pravilnikot za 
standardi i normativi za urbanisti~ko  planirawe.   
 
 
8.2.   PREDLOG- ODLUKA ZA UTVRDUVAWE  NA NACRT-DUP 
       ZA    DEL  OD NAS. KOZLE -DEL  Г 
 
8.3.   PREDLOG -ODLUKA ZA DONESUVAWE  NA DUP 
        ZA    DEL  OD  NAS. KOZLE - DEL Г 
 
    PREDLAGA^:   Gradona~alnikot na Op{tinata 

IZGOTVUVA^:    Oddelenie za  urbanisti~ko 
planirawe, i Oddelenie za normativno-pravni raboti 

               
Obrazlo`enie: Donesuvaweto na ovoj DUP se nametna od potrebata za 
usoglasuvawe so novata namena vo GUP na Grad Skopje, usoglasuvawe 
soiska\anite barawa od gra|ani, kako i zaradi potrebata za usoglasuvawe so 
odredbite od Zakonot za prostorno i urbanisti~ko planirawe i Pravilnikot za 
standardi i normativi za urbanisti~ko  planirawe.   
 
 
9.PREDLOG- ODLUKA ZA UTVRDUVAWE  NA  
NACRT - DUP ZA  DEL OD  LOKALITET NAD NAS. KOZLE, 
NAS. TRNODOL I NAS. @DANEC 
 
9.1.   PREDLOG- ODLUKA ZA UTVRDUVAWE  NA  
NACRT - DUP ZA  DEL OD  LOKALITET NAD NAS. KOZLE, 
NAS. TRNODOL I NAS. @DANEC 
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    PREDLAGA^:   Gradona~alnikot na Op{tinata 
IZGOTVUVA^:    Oddelenie   za  urbanisti~ko 
planirawe, i Oddelenie za normativno-pravni raboti 

               
Obrazlo`enie: Za ovoj lokalitet za prv pat se izgotvuva Detalen urbanisti~ki 
plan zaradi usoglasuvawe  so novata namena - domuvawe vo Generalniot 
urbanisti~ki plan na Grad Skopje , kako i od iska`anite barawa na gra|ani.  
 
10.  PREDLOG -ODLUKA ZA  UTVRDUVAWE NA NACRT - DUP 
       ZA NASELBA TRNODOL / del / 
 
10.1.  PREDLOG- ODLUKA ZA  DONESUVAWE NA DUP 
      ZA NASELBA TRNODOL / del / 
 

PREDLAGA^:   Gradona~alnik na Op{tinata 
IZGOTVUVA^:    Oddelenie za  urbanisti~ko 
planirawe,   i Oddelenie za normativno-pravni 
raboti 

 
Obrazlo`enie:  Donesuvaweto na ovoj DUP se nametna od barawata, 
odnosno, inicijativite na sopstvenicite na zemji{teto za promena na 
istiot kako i zaradi  usoglasuvawe so GUP-ot na Grad Skopje. 
 
11. PREDLOG-ODLUKA ZA UTVRDUVAWE NA 
NACRT - DETALEN URBANISTI^KI PLAN ZA  
NASELBA VODOVOD I MAVROVO     
(nas. Vlae 1) 
 
11.1. PREDLOG-ODLUKA ZA DONESUVAWE NA 
DETALEN URBANISTI^KI PLAN ZA  
NASELBA VODOVOD I MAVROVO 
(nas. Vlae 1) 
    PREDLAGA^:     Gradona~alnikot na Op{tinata 

IZGOTVUVA^:   Oddelenie za  urbanisti~ko 
planirawe i Oddelenie za normativno-pravni 
raboti 

 
Obrazolo`enie: Donesuvaweto na ovoj DUP se nametna od potrebata za 
usoglasuvawe so   GUP-ot na Grad Skopje,   usoglasuvawe na iska`ani barawa od 
gra|ani, kako i zaradi potrebata za usoglasuvawe   so odredbite od Zakonot za 
prostorno i urbanisti~ko planirawe i Pravilnikot za standardi i normativi 
za urbanisti~ko planirawe. 
 
12.  PREDLOG -ODLUKA ZA  UTVRDUVAWE NA NACRT - DUP 
      ZA NASELBA MAVROVO I VODOVOD /GRADE@NA INDUSTRIJA/ 
 
12.1.  PREDLOG- ODLUKA ZA  DONESUVAWE NA DUP 
      ZA NASELBA MAVROVO I VODOVOD /GRADE@NA INDUSTRIJA/ 
 
                                           PREDLAGA^:   Gradona~alnik na Op{tinata 
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IZGOTVUVA^:    Oddelenie za  urbanisti~ko 
planirawe   i Oddelenie za normativno-pravni 
raboti 

 
Obrazlo`enie:  Za ovoj lokalitet po prv pat se donesuva DUP zaradi 
usoglasuvawe so namenata na GUP-ot na Grad Skopje, po inicijativa na 
korisnicite na prostorot, kako i usoglasuvawe so odredbite od Zakonot za 
prostorno i  urbanisti~ko planirawe. 
 
13.  PREDLOG -ODLUKA ZA  UTVRDUVAWE NA NACRT - DUP 
       ZA NASELBA TAFTALIXE 2 / del sever / 
 
13.1.  PREDLOG- ODLUKA ZA  DONESUVAWE NA DUP 
        ZA NASELBA TAFTALIXE 2 / del sever / 
 
 

PREDLAGA^:   Gradona~alnik na Op{tinata 
IZGOTVUVA^:    Oddelenie za  urbanisti~ko 
planirawe   i Oddelenie za normativno-pravni 
raboti 

 
Obrazlo`enie:  Donesuvaweto na ovoj DUP se nametna od barawata, odnosno 
inicijativite na sopstvenicite na zemji{teto za promena na istiot, kako i 
zaradi usoglasuvawe so GUP-ot na Grad Skopje. 
 
13.2.  PREDLOG -ODLUKA ZA  UTVRDUVAWE NA NACRT - DUP 
       ZA NASELBA TAFTALIXE 2 / del jug/ 
 
13.3.  PREDLOG- ODLUKA ZA  DONESUVAWE NA DUP 
        ZA NASELBA TAFTALIXE 2 / del jug/ 
 
 

PREDLAGA^:   Gradona~alnik na Op{tinata 
IZGOTVUVA^:    Oddelenie za  urbanisti~ko 
planirawe   i Oddelenie za normativno-pravni 
raboti 

 
Obrazlo`enie:  Donesuvaweto na ovoj DUP se nametna od barawata, odnosno 
inicijativite na sopstvenicite na zemji{teto za promena na istiot, kako i 
zaradi usoglasuvawe so GUP-ot na Grad Skopje. 
 
 
14.  PREDLOG -ODLUKA ZA  UTVRDUVAWE NA NACRT - DUP 
       ZA MZ TAFTALIXE 30, URBAN BLOK GUC  Zdravko Cvetkovski 
 
14.1.  PREDLOG- ODLUKA ZA  DONESUVAWE NA DUP 
         ZA MZ TAFTALIXE 30, URBAN BLOK GUC  Zdravko Cvetkovski 
 

PREDLAGA^:   Gradona~alnik na Op{tinata 
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IZGOTVUVA^:    Oddelenie za  urbanisti~ko 
planirawe  i Oddelenie za normativno-pravni 
raboti 

 
Obrazlo`enie:  Donesuvaweto na ovoj DUP se nametna od barawata, odnosno 
inicijativite na sopstvenicite na zemji{teto za promena na istiot, kako i 
zaradi potrebata za usoglasuvawe so odredbite na Zakonot za prostorno i 
urbnaisti~ko planirawe. 
 
 
15.  PREDLOG -ODLUKA ZA  UTVRDUVAWE NA NACRT - DUP 
       ZA NASELBA TAFTALIXE 30 - UB 1 
 
15.1.  PREDLOG- ODLUKA ZA  DONESUVAWE NA DUP 
      ZA NASELBA TAFTALIXE 30 - UB 1 
 

PREDLAGA^:   Gradona~alnik na Op{tinata 
IZGOTVUVA^:    Oddelenie za  urbanisti~ko 
planirawe   i Oddelenie za normativno-pravni 
raboti 

 
Obrazlo`enie:  Donesuvaweto na ovoj DUP se nametna od barawata, odnosno 
inicijativite na sopstvenicite na zemji{teto za promena na istiot, kako i 
zaradi potrebata za usoglasuvawe so odredbite na Zakonot za prostorno i 
urbnaisti~ko planirawe. 
 
 
16.  PREDLOG -ODLUKA ZA  UTVRDUVAWE NA NACRT - DUP 
       ZA NASELBA TAFTALIXE, MZ Vlado Tasevski 26 /del G / 
 
16.1.  PREDLOG- ODLUKA ZA  DONESUVAWE NA DUP 
      ZA NASELBA TAFTALIXE, MZ Vlado Tasevski 26 / del G / 
 

PREDLAGA^:   Gradona~alnik na Op{tinata 
IZGOTVUVA^:    Oddelenie za  urbanisti~ko 
planirawe  i Oddelenie za normativno-pravni 
raboti 

 
Obrazlo`enie:  Donesuvaweto na ovoj DUP se nametna od barawata, 
odnosno inicijativite na sopstvenicite na zemji{teto za promena na 
istiot, kako i zaradi usoglasuvawe so GUP-ot na Grad Skopje. 
 
16.2.  PREDLOG -ODLUKA ZA  UTVRDUVAWE NA NACRT - DUP 
       ZA NASELBA TAFTALIXE, MZ Vlado Tasevski 26 /del Д / 
 
16.3.  PREDLOG- ODLUKA ZA  DONESUVAWE NA DUP 
      ZA NASELBA TAFTALIXE, MZ Vlado Tasevski 26 / del Д / 
 
 

PREDLAGA^:   Gradona~alnik na Op{tinata 
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IZGOTVUVA^:    Oddelenie za  urbanisti~ko 
planirawe  i Oddelenie za normativno-pravni 
raboti 

 
Obrazlo`enie:  Donesuvaweto na ovoj DUP se nametna od barawata, 
odnosno inicijativite na sopstvenicite na zemji{teto za promena na 
istiot, kako i zaradi usoglasuvawe so GUP-ot na Grad Skopje. 
 
 
 
17. PREDLOG-ODLUKA ZA UTVRDUVAWE  
 NA NACRT-DETALEN URBANISTI^KI PLAN ZA  
DEL OD NASELBA TAFTALIXE 1 
/ del sever /   
 
17.1. PREDLOG-ODLUKA ZA DONESUVAWE  
DETALEN URBANISTI^KI PLAN ZA  
DEL OD NASELBA TAFTALIXE 1 
/ del sever /    
    
    PREDLAGA^:   Gradona~alnikot na Op{tinata 

  IZGOTVUVA^:    Oddelenie za  urbanisti~ko  
planirawe  i Oddelenie za normativno-pravni raboti 

 
Obrazlo`enie:  Donesuvaweto na ovoj DUP proizleze od potrebata za 
usoglasuvawe so   noviot GUP na Grad Skopje i usoglasenite barawa na 
sopstvenicite na zemji{teto vrateno  po osnov na  denacionalizacija. 
 
 
18.   PREDLOG -ODLUKA ZA UTVRDUVAWE  NA NACRT- DUP 
ZA  DEL OD  MZ VLADO TASEVSKI - DEL  A 
 
 
18.1.   PREDLOG- ODLUKA ZA DONESUVAWE  NA DUP 
 ZA  DEL OD MZ VLADO TASEVSKI - DEL A 
  
    PREDLAGA^:   Gradona~alnikot na Op{tinata 

IZGOTVUVA^:    Oddelenie za  urbanisti~ko 
planirawe, i      Oddelenie za normativno-pravni 
raboti 

               
Obrazlo`enie:Donesuvaweto na ovoj DUP se nametna od potrebata za 
usoglasuvawe so novata namena vo GUP na Grad Skopje, barawa od gr|ani kako i 
potrebata za usoglasuvawe so odredbite od Zakonot za prostorno i 
urbanisti~ko planirawe i Pravilnikot za standardi i normativi za 
urbanisti~ko  planirawe.  
   
18.2.   PREDLOG -ODLUKA ZA UTVRDUVAWE  NA NACRT- DUP 
ZA  DEL OD  MZ VLADO TASEVSKI - DEL  B 
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18.3.   PREDLOG- ODLUKA ZA DONESUVAWE  NA DUP 
 ZA  DEL OD MZ VLADO TASEVSKI - DEL B  
  
    PREDLAGA^:   Gradona~alnikot na Op{tinata 

IZGOTVUVA^:    Oddelenie za  urbanisti~ko 
planirawe, i      Oddelenie za normativno-pravni 
raboti 

               
 
 
 
 
Obrazlo`enie:Donesuvaweto na ovoj DUP se nametna od potrebata za 
usoglasuvawe so novata namena vo GUP na Grad Skopje, barawa od gr|ani kako i 
potrebata za usoglasuvawe so odredbite od Zakonot za prostorno i 
urbanisti~ko planirawe i Pravilnikot za standardi i normativi za 
urbanisti~ko  planirawe.  
   
18.4.   PREDLOG -ODLUKA ZA UTVRDUVAWE  NA NACRT- DUP 
ZA  DEL OD  MZ VLADO TASEVSKI - DEL  V 
 
 
18.5.   PREDLOG- ODLUKA ZA DONESUVAWE  NA DUP 
 ZA  DEL OD MZ VLADO TASEVSKI - DEL В 
    PREDLAGA^:   Gradona~alnikot na Op{tinata 

IZGOTVUVA^:    Oddelenie za  urbanisti~ko 
planirawe, i      Oddelenie za normativno-pravni 
raboti 

               
Obrazlo`enie:Donesuvaweto na ovoj DUP se nametna od potrebata za 
usoglasuvawe so novata namena vo GUP na Grad Skopje, barawa od gr|ani kako i 
potrebata za usoglasuvawe so odredbite od Zakonot za prostorno i 
urbanisti~ko planirawe i Pravilnikot za standardi i normativi za 
urbanisti~ko  planirawe.  
   
18.6.   PREDLOG -ODLUKA ZA UTVRDUVAWE  NA NACRT- DUP 
ZA  DEL OD  MZ VLADO TASEVSKI - DEL  G 
 
 
18.7.   PREDLOG- ODLUKA ZA DONESUVAWE  NA DUP 
 ZA  DEL OD MZ VLADO TASEVSKI – DEL  G 
  
    PREDLAGA^:   Gradona~alnikot na Op{tinata 

IZGOTVUVA^:    Oddelenie za  urbanisti~ko 
planirawe, i      Oddelenie za normativno-pravni 
raboti 

               
Obrazlo`enie:Donesuvaweto na ovoj DUP se nametna od potrebata za 
usoglasuvawe so novata namena vo GUP na Grad Skopje, barawa od gr|ani kako i 
potrebata za usoglasuvawe so odredbite od Zakonot za prostorno i 
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urbanisti~ko planirawe i Pravilnikot za standardi i normativi za 
urbanisti~ko  planirawe.  
  
 
19. PREDLOG- ODLUKA ZA DONESUVAWE  NA DUP 
 ZA  DEL OD  MZ VLADO TASEVSKI  na agolot  
 pome|u ul. “Ivo Lola Ribar” i “Ruzveltova”    
 
19.1. PREDLOG- ODLUKA ZA DONESUVAWE  NA DUP 
 ZA  DEL OD  MZ VLADO TASEVSKI  na agolot  
pome|u ul. “Ivo Lola Ribar” i “Ruzveltova”    
 
            PREDLAGA^:   Gradona~alnikot na Op{tinata 

IZGOTVUVA^:   Oddelenie za  urbanisti~ko 
planirawe i  Oddelenie za normativno-pravni raboti 

 
 
Obrazlo`enie:  Donesuvaweto na ovoj DUP se nametna od potrebata za 
usoglasuvawe so novata namena vo GUP na Grad Skopje, usoglasenite barawa od 
gr|ani, kako i zaradi potrebata za usoglasuvawe so odredbite od Zakonot za 
prostorno i urbanisti~ko planirawe i Pravilnikot za standardi i normativi 
za urbanisti~ko  planirawe.   
 
 
20.  PREDLOG -ODLUKA ZA  UTVRDUVAWE NA NACRT - DUP 
      ZA DEL OD MZ VLADO TASEVSKI - PLASTIKA 
  
20.1.  PREDLOG- ODLUKA ZA  DONESUVAWE NA DUP 
      ZA OD MZ VLADO TASEVSKI - PLASTIKA 
 
                                           PREDLAGA^:   Gradona~alnik na Op{tinata 

IZGOTVUVA^:    Oddelenie za  urbanisti~ko 
planirawe,   i Oddelenie za normativno-pravni 
raboti 

  
Obrazlo`enie:  Potreba za donesuvawe na gore predlo`eniot Detalen 
urbanisti~ki plan e po Inicijativa na sopstvenicite na zemji{teto na ovoj 
lokalitet.  So donesuvawe na ovoj DUP }e se revidira postojniot DUP na ovoj 
lokalitet i }e se usoglasi so Zakonot za prostorno i urbanisti~ko planirawe.    
 
 
21.  PREDLOG -ODLUKA ZA  UTVRDUVAWE NA NACRT - DUP 
       ZA DEL OD NASELBA KOZLE MZ KUZMAN JOSIFOVSKI PITU 
 
 
21.1.  PREDLOG- ODLUKA ZA  DONESUVAWE NA DUP 
       ZA DEL OD NASELBA KOZLE MZ KUZMAN JOSIFOVSKI PITU 

 
PREDLAGA^:   Gradona~alnik na Op{tinata 
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IZGOTVUVA^:    Oddelenie za  urbanisti~ko 
planirawe   i Oddelenie za normativno-pravni 
raboti 

 
 
 
Obrazlo`enie:  Donesuvaweto na ovoj DUP se nametna od barawata, odnosno 
inicijativite na sopstvenicite na zemji{teto za promena na istiot, kako i 
zaradi potrebata za usoglasuvawe so odredbite na Zakonot za prostorno i 
urbnaisti~ko planirawe. 
 
 
 
22.  PREDLOG -ODLUKA ZA  UTVRDUVAWE NA NACRT - DUP 
       ZA DEL OD NASELBA KOZLE,  DEL OD MZ  
      KUZMAN JOSIFOVSKI-PITU 
      I DEL OD MZ PECO BO@INOVSKI - KO^O 
 
 
22.1.  PREDLOG- ODLUKA ZA  DONESUVAWE NA DUP 
      ZA DEL OD NASELBA KOZLE,  DEL OD MZ  
      KUZMAN JOSIFOVSKI-PITU 
      I DEL OD MZ PECO BO@INOVSKI - KO^O 
 

PREDLAGA^:   Gradona~alnik na Op{tinata 
IZGOTVUVA^:    Oddelenie za  urbanisti~ko 
planirawe   i Oddelenie za normativno-pravni 
raboti 

  
Obrazlo`enie:  Donesuvaweto na ovoj DUP se nametna od barawata, odnosno 
inicijativite na gra|anite za promena na istiot, kako i zaradi potrebata za 
usoglasuvawe so odredbite na Zakonot za prostorno i urbnaisti~ko planirawe. 
 
 
23.  PREDLOG -ODLUKA ZA  UTVRDUVAWE NA NACRT - DUP 
       ZA DEL OD DOLNO NEREZI 
 
23.1.  PREDLOG- ODLUKA ZA  DONESUVAWE NA DUP 
      ZA DEL OD DOLNO NEREZI 
 

PREDLAGA^:   Gradona~alnik na Op{tinata 
IZGOTVUVA^:    Oddelenie za  urbanisti~ko 
planirawe   i Oddelenie za normativno-pravni 
raboti 

 
Obrazlo`enie:  Donesuvaweto na ovoj DUP se nametna od barawata, odnosno 
inicijativite na sopstvenicite na zemji{teto za promena na istiot, kako i 
zaradi potrebata za usoglasuvawe so odredbite na Zakonot za prostorno i 
urbnaisti~ko planirawe. 
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24.  PREDLOG -ODLUKA ZA  UTVRDUVAWE NA NACRT - DUP 
  ZA DEL OD MZ  ZLOKU]ANI  - BLOK 2 (servisni dejnosti) 
 
24.1. PREDLOG- ODLUKA ZA  DONESUVAWE NA DUP 
  ZA DEL OD MZ ZLOKU]ANI - BLOK 2 (servisni dejnosti) 
     
   PREDLAGA^:   Gradona~alnikot na Op{tinata 

IZGOTVUVA^:    Oddelenie za  urbanisti~ko planirawe, i       
Oddelenie za normativno-pravni raboti 

               
 
 
 
Obrazlo`enie: Za ovoj lokalitet za prv pat se donesuva DUP   za usoglasuvawe 
so novata namena vo GUP na Grad Skopje, iska`anite barawa od gra|ani, kako i 
zardi potrebata za usoglasuvawe so odredbite od Zakonot za prostorno i 
urbanisti~ko planirawe i Pravilnikot za standardi i normativi za 
urbanisti~ko  planirawe. 
 
25.PREDLOG- ODLUKA ZA UTVRDUVAWE  NA  
NACRT - DUP ZA  DEL OD  MZ ZLOKU]ANI,  
Urban blok   B, 
 
25.1.   PREDLOG- ODLUKA ZA DONESUVAWE  NA DUP 
 ZA  DEL OD MZ ZLOKU]ANI , Urban blok B 
   
    PREDLAGA^:   Gradona~alnikot na Op{tinata 

IZGOTVUVA^:    Oddelenie   za  urbanisti~ko 
planirawe i Oddelenie za normativno-pravni raboti 

               
Obrazlo`enie: Za ovoj lokalitet za prv pat se izgotvuva Detalen urbanisti~ki 
plan zaradi usoglasuvawe  so novata namena – domuvawe vo Generalniot 
urbanisti~ki plan na Grad Skopje , kako i od iska`anite barawa na gra|ani.  
 
25.2.PREDLOG- ODLUKA ZA UTVRDUVAWE  NA  
NACRT - DUP ZA  DEL OD  MZ ZLOKU]ANI,  
Urban blok   В 
 
25.3.   PREDLOG- ODLUKA ZA DONESUVAWE  NA DUP 
 ZA  DEL OD MZ ZLOKU]ANI , Urban blok В 
   
    PREDLAGA^:   Gradona~alnikot na Op{tinata 

IZGOTVUVA^:    Oddelenie   za  urbanisti~ko 
planirawe i Oddelenie za normativno-pravni raboti 

               
Obrazlo`enie: Za ovoj lokalitet za prv pat se izgotvuva Detalen urbanisti~ki 
plan zaradi usoglasuvawe  so novata namena – domuvawe vo Generalniot 
urbanisti~ki plan na Grad Skopje , kako i od iska`anite barawa na gra|ani.  
 
26.  PREDLOG -ODLUKA ZA  UTVRDUVAWE NA NACRT - DUP 
      ZA DEL OD ZLOKU]ANI / NASELBA/   
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26.1.  PREDLOG- ODLUKA ZA  DONESUVAWE NA DUP 
      ZA DEL OD ZLOKU]ANI / NASELBA /   
 
                                           PREDLAGA^:   Gradona~alnik na Op{tinata 

IZGOTVUVA^:    Oddelenie za  urbanisti~ko 
planirawe   i Oddelenie za normativno-pravni 
raboti 

  
Obrazlo`enie:  Potreba od donesuvawe na gore predlo`eniot urbanisti~ki 
plan e po zaedni~ka inicijativa na Vladata na RM i Op{tinata Karpo{ i na 
`itelite od Zloku}ani za planirawe na lokalitetot kade do sega nemalo 
nikakov plan. 
 
27.   PREDLOG -ODLUKA ZA UTVRDUVAWE  NA  
NACRT-DETALEN URBANISTI^KI PLAN  
ZA  DEL OD ZLOKU]ANI - BLOK 1  (Kanal 5) 
 
27.1.   PREDLOG -ODLUKA ZA DONESUVAWE  NA DUP 
 ZA  DEL OD ZLOKU]ANI - BLOK 1  (Kanal 5) 
 
            PREDLAGA^:   Gradona~alnikot na Op{tinata 

IZGOTVUVA^:    Oddelenie za  urbanisti~ko 
planirawe i Oddelenie za normativno-pravni raboti 

              
Obrazlo`enie: Za ovoj lokalitet za prv pat se izgotvuva Detalen urbanisti~ki 
plan zaradi usoglasuvawe  so novata namena vo Generalniot urbanisti~ki plan 
na Grad Skopje,    kako i od iska`anite barawa na gra|ani.  
 
 
28. PREDLOG-ODLUKA ZA UTVRDUVAWE  
 NACRT - DETALEN URBANISTI^KI PLAN ZA  
NASELBA VLAE 2 - del         
                         
28.1. PREDLOG-ODLUKA ZA DONESUVAWE  
 DETALEN URBANISTI^KI PLAN ZA  
NASELBA VLAE 2 - del 
 
            PREDLAGA^:   Gradona~alnikot na Op{tinata 

IZGOTVUVA^:   Oddelenie za  urbanisti~ko 
planirawe i Oddelenie za normativno-pravni raboti 

 
Obrazlo`enie: Donesuvaweto na ovoj Detalen urbanisti~ki plan  se nametna od 
potrebata za usoglasuvawe so namenata vo noviot GUP na Grad Skopje, 
usoglasuvawe so odredbite od Zakonot za prostorno i urbanisti~ko planirawe 
i Pravilnikot za standardi i normativi za urbanisti~ko planirawe, kako i od 
iska`anite barawa na korisnicite na ovoj prostor.  
 
 
29. PREDLOG -ODLUKA ZA UTVRDUVAWE    
NA NACRT-DUP ZA  VLAE 1  - DEL  A  
/ lokalitet 1 / 
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29.1. PREDLOG -ODLUKA ZA DONESUVAWE  NA DUP 
ZA  VLAE 1  - DEL  A  
/ lokalitet 1 / 

PREDLAGA^:   Gradona~alnikot na Op{tinata 
IZGOTVUVA^:     Oddelenie za  urbanisti~ko 
planirawe i Oddelenie za normativno-pravni raboti 

           
Obrazlo`enie: Za ovoj lokalitet za prv pat se izgotvuva Detalen urbanisti~ki 
plan zaradi usoglasuvawe  so novata namena vo Generalniot urbanisti~ki plan 
na Grad Skopje,    kako i od iska`anite barawa na gra|ani.  
 
 
29.2. PREDLOG -ODLUKA ZA UTVRDUVAWE    
NA NACRT-DUP ZA  VLAE 1  - DEL  A  
/ lokalitet 2 / 
 
29.3. PREDLOG -ODLUKA ZA DONESUVAWE  NA DUP 
ZA  VLAE 1  - DEL  A  
/ lokalitet 2 / 

PREDLAGA^:   Gradona~alnikot na Op{tinata 
IZGOTVUVA^:     Oddelenie za  urbanisti~ko 
planirawe i Oddelenie za normativno-pravni raboti 

           
Obrazlo`enie: Za ovoj lokalitet za prv pat se izgotvuva Detalen urbanisti~ki 
plan zaradi usoglasuvawe  so novata namena vo Generalniot urbanisti~ki plan 
na Grad Skopje,    kako i od iska`anite barawa na gra|ani.  
 
 
 
30.   PREDLOG -ODLUKA ZA UTVRDUVAWE      
NA NACRT-DUP ZA  VLAE 1  - DEL  B (локалитет 1) 
 
30.1.   PREDLOG -ODLUKA ZA DONESUVAWE  NA DUP 
 ZA   ZA  VLAE 1  - DEL  B (локалитет 1) 
 
    PREDLAGA^:   Gradona~alnikot na Op{tinata 

IZGOTVUVA^:     Oddelenie za  urbanisti~ko 
planirawe i Oddelenie za normativno-pravni raboti 

               
Obrazlo`enie: Za ovoj lokalitet   se izgotvuva Detalen urbanisti~ki plan 
zaradi usoglasuvawe  so namenta   vo Generalniot urbanisti~ki plan na Grad 
Skopje  i potreba za usoglasuvawe so odredbite od Zakonot za prostorno i 
urbanisti~ko planirawe i Pravilnik za standardi i normativi za 
urbanisti~ko  planirawe.   
 
 
30. 2.  PREDLOG -ODLUKA ZA UTVRDUVAWE      
NA NACRT-DUP ZA  VLAE 1  - DEL  B (локалитет 2) 
 
30.3.   PREDLOG -ODLUKA ZA DONESUVAWE  NA DUP 
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 ZA   ZA  VLAE 1  - DEL  B (локалитет 2) 
 
    PREDLAGA^:   Gradona~alnikot na Op{tinata 

IZGOTVUVA^:     Oddelenie za  urbanisti~ko 
planirawe i Oddelenie za normativno-pravni raboti 

               
Obrazlo`enie: Za ovoj lokalitet   se izgotvuva Detalen urbanisti~ki plan 
zaradi usoglasuvawe  so namenta   vo Generalniot urbanisti~ki plan na Grad 
Skopje  i potreba za usoglasuvawe so odredbite od Zakonot za prostorno i 
urbanisti~ko planirawe i Pravilnik za standardi i normativi za 
urbanisti~ko  planirawe.   
 
 
31.PREDLOG-ODLUKA ZA UTVRDUVAWE  
  NACRT - DETALEN URBANISTI^KI PLAN ZA  
  CENTRALEN GRADSKI PARK Blok 1-    
  OP[TINA KARPO[   
 
31.1. PREDLOG-ODLUKA ZA DONESUVAWE  
   DETALEN URBANISTI^KI PLAN ZA  
   CENTRALEN GRADSKI PARK Blok 1- 
   OP[TINA KARPO[   
           PREDLAGA^:   Gradona~alnikot na Op{tinata 

IZGOTVUVA^:  Oddelenie za  urbanisti~ko planirawe 
i Oddelenie za normativno-pravni raboti 

   
Obrazlo`enie:  Donesuvaweto na ovoj DUP proizleze od potrebata za 
usoglasuvawe so namenata  vo GUP-ot na Grad Skopje  na delot od lokalitetot 
Gradski  park {to pripa|a na Op{tina Karpo{ i vrz osova na predlo`eni 
sodr`ini dostaveni od Grad Skopje.  
 
 
31.2.PREDLOG-ODLUKA ZA UTVRDUVAWE  
  NACRT - DETALEN URBANISTI^КИ ПЛАН  
  ЗА ЦЕНТРАЛЕН ГРАДСКИ ПАРК  БЛОК 3-   
  OP[TINA KARPO[   
 
31.3. PREDLOG-ODLUKA ZA DONESUVAWE  
   DETALEN URBANISTI^KI PLAN ZA  
   CENTRALEN GRADSKI PARK Blok  3- 
   OP[TINA KARPO[   
           PREDLAGA^:   Gradona~alnikot na Op{tinata 

IZGOTVUVA^:  Oddelenie za  urbanisti~ko planirawe 
i Oddelenie za normativno-pravni raboti 

 
32. PREDLOG - ODLUKA ZA UTVRDUVAWE 
 NA  NACRT-DETALEN URBANISTI^KI PLAN  ZA 
 NASELENO MESTO  BARDOVCI   
 stopanski kompleks / del 1/ 
 
32.1. PREDLOG -  ODLUKA ZA DONESUVAWE  
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NA URBANISTI^KI PLAN ZA  
NASELENO  MESTO   BARDOVCI   
 stopanski kompleks / del 1 / 
 
            PREDLAGA^:   Gradona~alnikot na Op{tinata 

IZGOTVUVA^:     Oddelenie za  urbanisti~ko 
planirawe i Oddelenie za normativno-pravni raboti 

              
Obrazlo`enie: Donesuvaweto na ovoj DUP proizleze od barawa  na gra|ani   
zaradi oformuvawe   del za malo  stopanstvo . 
  
 
 
32.3. PREDLOG - ODLUKA ZA UTVRDUVAWE 
 NA  NACRT-DETALEN URBANISTI^KI PLAN  ZA 
 NASELENO MESTO  BARDOVCI   
 stopanski kompleks / del 2/ 
 
32.4. PREDLOG -  ODLUKA ZA DONESUVAWE  
NA URBANISTI^KI PLAN ZA  
NASELENO  MESTO   BARDOVCI   
 stopanski kompleks / del 2/ 
 
            PREDLAGA^:   Gradona~alnikot na Op{tinata 

IZGOTVUVA^:     Oddelenie za  urbanisti~ko 
planirawe i Oddelenie za normativno-pravni raboti 

              
Obrazlo`enie: Donesuvaweto na ovoj DUP proizleze od barawa  na gra|ani   
zaradi oformuvawe   del za malo  stopanstvo . 
 
32. 5. PREDLOG - ODLUKA ZA UTVRDUVAWE 
 NA  NACRT-DETALEN URBANISTI^KI PLAN  ZA 
 NASELENO MESTO  BARDOVCI   
 stopanski kompleks / del 3 / 
 
32.6. PREDLOG -  ODLUKA ZA DONESUVAWE  
NA URBANISTI^KI PLAN ZA  
NASELENO  MESTO   BARDOVCI   
 stopanski kompleks / del 3 / 
 
            PREDLAGA^:   Gradona~alnikot na Op{tinata 

IZGOTVUVA^:     Oddelenie za  urbanisti~ko 
planirawe i Oddelenie za normativno-pravni raboti 

              
Obrazlo`enie: Donesuvaweto na ovoj DUP proizleze od barawa  na gra|ani   
zaradi oformuvawe   del za malo  stopanstvo . 
 
 
33. PREDLOG - ODLUKA ZA UTVRDUVAWE 
 NA  NACRT-DETALEN URBANISTI^KI PLAN  ZA 
 NASELENO MESTO  BARDOVCI - PRO[IRUVAWE    
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33.1 PREDLOG -  ODLUKA ZA DONESUVAWE  
  NA URBANISTI^KI PLAN ZA  
  NASELENO  MESTO   BARDOVCI - PRO[IRUVAWE 
  
 
            PREDLAGA^:   Gradona~alnikot na Op{tinata 

IZGOTVUVA^:     Oddelenie za  urbanisti~ko 
planirawe i Oddelenie za normativno-pravni raboti 

              
Obrazlo`enie: Donesuvaweto na ovoj DUP se nametna od iska`anite barawa od 
gra|ani, kako i od potrebata za usoglasuvawe so odredbite od Zakonot za 
prostorno i urbanisti~ko planirawe. 
 
 
34.  PREDLOG -ODLUKA ZA  UTVRDUVAWE NA NACRT - DUP 
       ZA DEL OD KASARNA ILINDEN 
 
34.1.  PREDLOG- ODLUKA ZA  DONESUVAWE NA DUP 
      ZA DEL OD KASARNA ILINDEN 
 

PREDLAGA^:   Gradona~alnik na Op{tinata 
IZGOTVUVA^:    Oddelenie za  urbanisti~ko 
planirawe   i Oddelenie za normativno-pravni 
raboti 

 
Obrazlo`enie:  Donesuvaweto na ovoj DUP e so Prioritet na Programa na 
Vladata na Republika Makedonija.   
 
 
35.  PREDLOG -ODLUKA ZA  UTVRDUVAWE NA NACRT  DUP 
       ZA IZMENA I DOPOLNA  ZA REZIDENCIJALNI OBJEKTI 
 
35.1.  PREDLOG- ODLUKA ZA  DONESUVAWE NA DUP 
       ZA IZMENA I DOPOLNA   ZA REZIDENCIJALNI OBJEKTI 
 
 

PREDLAGA^:   Gradona~alnik na Op{tinata 
IZGOTVUVA^:    Oddelenie za  urbanisti~ko 
planirawe   i Oddelenie za normativno-pravni 
raboti 

 
Obrazlo`enie:  Donesuvaweto na ovoj DUP se nametna od barawata, odnosno 
inicijativite na sopstvenicite na zemji{teto za promena na istiot, kako i 
zaradi potrebata za usoglasuvawe so odredbite na Zakonot za prostorno i 
urbnaisti~ko planirawe. 
 
 
36.  PREDLOG -ODLUKA ZA  DONESUVAWE  NA LOKALNA 
       URBANISTI^KA PLANSKA  DOKUMENTACIJA 
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PREDLAGA^:   Gradona~alnik na Op{tinata 
IZGOTVUVA^:    Oddelenie za  urbanisti~ko 
planirawe  i Oddelenie za normativno-pravni 
raboti 

 
Obrazlo`enie:  Soglasno  ~len 5o-a od Zakonot za izmenuvawe i dopolnuvawe 
na Zakonot za prostorno i urbanisti~ko planirawe, Sovetot na  Op{tina 
Karpo{ treba da donese Odluka po inicijativi na gra|ani i drugi pravni lica. 
 
 
 
 
 
 
 II. Ovaa Programa   влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето  vo 
„Slu`ben glasnik na Op{tina Karpo{“.  
 
Broj o7- 4157/12 
18.11.2009 god.  
  S k o p j  e          PRETSEDAVA^ 
                                                                NA SOVETOT NA OP[TINATA KARPO[,                   
                Trifun Trifunovski,с.р. 

 
 
 
 
 
` 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 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 Општината Карпош, донесе  
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
за објавување на  Заклучокот за давање согласност на Одлуката 

за измена и дополнување на Статутот на Јавната установа 
општинска детска градинка „Распеана Младост“ - Скопје  

 
 

 
 
          1. Се објавува Заклучокот за давање согласност на Одлуката за 
измена и дополнување на Статутот на Јавната установа општинска детска 
градинка „Распеана Младост“ - Скопје, донесен на Дванаесеттата  седница 
на Советот на Општината Карпош, одржана на 18 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- 4281/13-1                                                      ГРАДОНАЧАЛНИК 
19.11.2009 година                                                  НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
С к о п ј е            Стевчо Јакимовски,с.р. 
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Врз основа на член 6 и член 15, став 1, точка 6, алинеја 1  од Законот 
за Градот Скопје   /„Службен весник на РМ“ бр. 55/04/, а во врска со член 36, 
став 1, точка 15 од Законот за локалната самоуправа /„Службен весник на 
РМ“ бр. 05/02/, како и врз основа на член 12 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 став 1 и член 16 од Статутот на Општината 
Карпош /„Службен гласник на Општина Карпош“ бр. 01/06/, Советот на 
Општина Карпош на Дванаесеттата седница, одржана на 18 ноември 2009 
година, го донесе следниот  
 
 

 
З А К Л У Ч О К  

за давање Согласност на Одлуката за измена и дополнување 
на Статутот на ЈУОДГ „Распеана Младост“ - Скопје 

  
 
 
 1. Советот на Општината Карпош дава Согласност на Одлуката за 
измена и дополнување на Статутот на Јавната установа општинска детска 
градинка  „Распеана Младост“ - Скопје, предложен од Управниот одбор на 
детска градинка „Распеана Младост“.   
 
 2. Заклучокот да се достави до ЈУОДГ „Распеана Младост“ -   Скопје, 
Градоначалникот на Општина Карпош и до Секторот за дејности од јавен 
интерес на Општината Карпош. 
 
 3. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во 
„Службен гласник на Општина Карпош“. 
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Број 07-4157/13-1                                   ПРЕТСЕДАВАЧ 
18.11.2009 година              НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,                
С к о п ј е                           Трифун Трифуновски,с.р. 
 
 

    
 

 
  

 
 
 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 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 Општината Карпош, донесе  
 
 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
за објавување на  Заклучокот за давање согласност на Одлуката 

за измена и дополнување на Статутот на Јавната установа 
општинска детска градинка „Орце Николов“ - Скопје  

 
 

 
 
          1. Се објавува Заклучокот за давање согласност на Одлуката за 
измена и дополнување на Статутот на Јавната установа општинска детска 
градинка „Орце Николов“ - Скопје, донесен на Дванаесеттата  седница на 
Советот на Општината Карпош, одржана на 18 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- 4281/13-2                                                      ГРАДОНАЧАЛНИК 
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19.11.2009 година                                                  НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
С к о п ј е             Стевчо Јакимовски,с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Врз основа на член 6 и член 15, став 1, точка 6, алинеја 1  од Законот 
за Градот Скопје   /„Службен весник на РМ“ бр. 55/04/, а во врска со член 36, 
став 1, точка 15 од Законот за локалната самоуправа /„Службен весник на 
РМ“ бр. 05/02/, како и врз основа на член 12 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 став 1 и член 16 од Статутот на Општината 
Карпош /„Службен гласник на Општина Карпош“ бр. 01/06/, Советот на 
Општина Карпош на Дванаесеттата седница, одржана на 18 ноември 2009 
година, го донесе следниот  
 
 

 
З А К Л У Ч О К  

за давање Согласност на Одлуката за измена и дополнување 
на Статутот на ЈУОДГ „Орце Николов“ - Скопје 

  
 
 
 1. Советот на Општината Карпош дава Согласност на Одлуката за 
измена и дополнување на Статутот на Јавната установа општинска детска 
градинка  „Орце Николов“ - Скопје, предложен од Управниот одбор на 
детска градинка „Орце Николов“.   
 
 2. Заклучокот да се достави до ЈУОДГ „Орце Николов“ -   Скопје, 
Градоначалникот на Општина Карпош и до Секторот за дејности од јавен 
интерес на Општината Карпош. 
 
 3. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во 
„Службен гласник на Општина Карпош“. 
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Број 07-4157/13-2                                   ПРЕТСЕДАВАЧ 
18.11.2009 година              НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,                
С к о п ј е                        Трифун Трифуновски,с.р. 
 
 

    
 

 
  

 
 
 
 
 
 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 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 Општината Карпош, донесе  
 
 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
за објавување на  Заклучокот за давање согласност на Одлуката 

за измена и дополнување на Статутот на Јавната установа 
општинска детска градинка „Пролет“ - Скопје  

 
 

 
 
          1. Се објавува Заклучокот за давање согласност на Одлуката за 
измена и дополнување на Статутот на Јавната установа општинска детска 
градинка „Пролет“ - Скопје, донесен на Дванаесеттата  седница на Советот 
на Општината Карпош, одржана на 18 ноември  2009 година. 
 

2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се 
објави во „Службен гласник на Општина Карпош„. 
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 Број 08- 4281/13-3                                                      ГРАДОНАЧАЛНИК 
19.11.2009 година                                                  НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
С к о п ј е             Стевчо Јакимовски,с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Врз основа на член 6 и член 15, став 1, точка 6, алинеја 1  од Законот 
за Градот Скопје   /„Службен весник на РМ“ бр. 55/04/, а во врска со член 36, 
став 1, точка 15 од Законот за локалната самоуправа /„Службен весник на 
РМ“ бр. 05/02/, како и врз основа на член 12 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 став 1 и член 16 од Статутот на Општината 
Карпош /„Службен гласник на Општина Карпош“ бр. 01/06/, Советот на 
Општина Карпош на Дванаесеттата седница, одржана на 18 ноември 2009 
година, го донесе следниот  
 

 
З А К Л У Ч О К  

за давање Согласност на Одлуката за измена и дополнување 
на Статутот на ЈУОДГ „Пролет“ - Скопје 

  
 
 
 1. Советот на Општината Карпош дава Согласност на Одлуката за 
измена и дополнување на Статутот на Јавната установа општинска детска 
градинка  „Пролет“ - Скопје, предложен од Управниот одбор на детска 
градинка „Пролет“.   
 
 2. Заклучокот да се достави до ЈУОДГ „Пролет“ - Скопје, 
Градоначалникот на Општина Карпош и до Секторот за дејности од јавен 
интерес на Општината Карпош. 
 
 3. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во 
„Службен гласник на Општина Карпош“. 
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Број 07-4157/13-3                                   ПРЕТСЕДАВАЧ 
18.11.2009 година              НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,                
С к о п ј е                       Трифун Трифуновски,с.р. 
 
 

    
 

 
  

 
 
 
 

 
 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 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 Општината Карпош, донесе  

 
 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
за објавување на  Заклучокот за давање согласност на Одлуката 

за измена и дополнување на Статутот на Јавната установа 
општинска детска градинка „Мајски Цвет“ - Скопје  

 
 

 
 
          1. Се објавува Заклучокот за давање согласност на Одлуката за 
измена и дополнување на Статутот на Јавната установа општинска детска 
градинка „Мајски Цвет“ - Скопје, донесен на Дванаесеттата  седница на 
Советот на Општината Карпош, одржана на 18 ноември  2009 година. 
 

2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се 
објави во „Службен гласник на Општина Карпош„. 
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 Број 08- 4281/13-4                                                      ГРАДОНАЧАЛНИК 
19.11.2009 година                                                  НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
С к о п ј е             Стевчо Јакимовски,с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Врз основа на член 6 и член 15, став 1, точка 6, алинеја 1  од Законот 
за Градот Скопје   /„Службен весник на РМ“ бр. 55/04/, а во врска со член 36, 
став 1, точка 15 од Законот за локалната самоуправа /„Службен весник на 
РМ“ бр. 05/02/, како и врз основа на член 12 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 став 1 и член 16 од Статутот на Општината 
Карпош /„Службен гласник на Општина Карпош“ бр. 01/06/, Советот на 
Општина Карпош на Дванаесеттата седница, одржана на 18 ноември 2009 
година, го донесе следниот  
 
 

 
З А К Л У Ч О К  

за давање Согласност на Одлуката за измена и дополнување 
на Статутот на ЈУОДГ „Мајски Цвет“ - Скопје 

  
 
 
 1. Советот на Општината Карпош дава Согласност на Одлуката за 
измена и дополнување на Статутот на Јавната установа општинска детска 
градинка  „Мајски Цвет“ - Скопје, предложен од Управниот одбор на детска 
градинка „Мајски Цвет“.   
 
 2. Заклучокот да се достави до ЈУОДГ „Мајски Цвет“ - Скопје, 
Градоначалникот на Општина Карпош и до Секторот за дејности од јавен 
интерес на Општината Карпош. 
 
 3. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во 
„Службен гласник на Општина Карпош“. 
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Број 07-4157/13-4                                   ПРЕТСЕДАВАЧ 
18.11.2009 година              НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,                
С к о п ј е                           Трифун Трифуновски,с.р. 
 
 

    
 

 
  
 
 

 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 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 Општината Карпош, донесе  

 
 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
за објавување на  Заклучокот за давање согласност на Правилникот 

за измена и дополнување на Првилникот за систематизација 
на работните места во  Јавната установа општинска детска 

 градинка „Распеана Младост“ - Скопје  
 
 

 
 
          1. Се објавува Заклучокот за давање согласност на Одлуката за 
измена и дополнување на Статутот на Јавната установа општинска детска 
градинка „Распеана Младост“ - Скопје, донесен на Дванаесеттата  седница 
на Советот на Општината Карпош, одржана на 18 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- 4281/14-1                                                      ГРАДОНАЧАЛНИК 
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19.11.2009 година                                                  НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
С к о п ј е             Стевчо Јакимовски,с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Врз основа на член 6 и член 15, став 1, точка 6, алинеја 1  од Законот 
за Градот Скопје /„Службен весник на РМ“ бр. 55/04/, а во врска со член 36, 
став 1, точка 15 од Законот за локалната самоуправа /„Службен весник на 
РМ“ бр. 05/02/, како и врз основа на член 98-а 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 став 1 и член 16 од Статутот на Општината 
Карпош /„Службен гласник на Општина Карпош“ бр. 01/06/, Советот на 
Општина Карпош на Дванаесеттата седница, одржана на 18 ноември 2009 
година, го донесе следниот  
 
 

 
З А К Л У Ч О К  

за давање  согласност на Правилникот за измена и дополнување  
на Првилникот за систематизација на работните места во  Јавната 
установа општинска детска градинка „Распеана Младост“ - Скопје 

  
 
 
           1. Советот на Општината Карпош дава Согласност на Правилникот за 
измена и дополнување на Првилникот за систематизација на работните 
места во  Јавната установа општинска детска градинка „Распеана Младост“ 
- Скопје, предложен од Управниот одбор на детска градинка „Распеана 
Младост“.   
 
 2. Заклучокот да се достави до ЈУОДГ „Распеана Младост“ -   Скопје, 
Градоначалникот на Општина Карпош и до Секторот за дејности од јавен 
интерес на Општината Карпош. 
 
 3. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во 
„Службен гласник на Општина Карпош“. 
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Број 07-4157/14-1                                   ПРЕТСЕДАВАЧ 
18.11.2009 година              НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,                
С к о п ј е                           Трифун Трифуновски,с.р. 
 
 

    
 

 
  

 
 
 
 
 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 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 Општината Карпош, донесе  

 
 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
за објавување на  Заклучокот за давање согласност на Правилникот 

за измена и дополнување на Првилникот за систематизација 
на работните места во  Јавната установа општинска детска 

 градинка „Орце Николов“ - Скопје  
 
 

 
 
          1. Се објавува Заклучокот за давање согласност на Одлуката за 
измена и дополнување на Статутот на Јавната установа општинска детска 
градинка „Орце Николов“ - Скопје, донесен на Дванаесеттата  седница на 
Советот на Општината Карпош, одржана на 18 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- 4281/14-2                                                      ГРАДОНАЧАЛНИК 
19.11.2009 година                                                  НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
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С к о п ј е             Стевчо Јакимовски,с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Врз основа на член 6 и член 15, став 1, точка 6, алинеја 1  од Законот 
за Градот Скопје   /„Службен весник на РМ“ бр. 55/04/, а во врска со член 36, 
став 1, точка 15 од Законот за локалната самоуправа /„Службен весник на 
РМ“ бр. 05/02/, како и врз основа на член 98-а 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 став 1 и член 16 од Статутот на Општината 
Карпош /„Службен гласник на Општина Карпош“ бр. 01/06/, Советот на 
Општина Карпош на Дванаесеттата седница, одржана на 18 ноември 2009 
година, го донесе следниот  
 
 

 
З А К Л У Ч О К  

за давање  согласност на Правилникот за измена и дополнување  
на Првилникот за систематизација на работните места во  Јавната 

установа општинска детска градинка „Орце Николов“ - Скопје 
  
 
 
           1. Советот на Општината Карпош дава Согласност на Правилникот за 
измена и дополнување на Првилникот за систематизација на работните 
места во  Јавната установа општинска детска градинка „Орце Николов“ - 
Скопје, предложен од Управниот одбор на детска градинка „Орце Николов “.   
 
 2. Заклучокот да се достави до ЈУОДГ „Орце Николов“ – Скопје, 
Градоначалникот на Општина Карпош и до Секторот за дејности од јавен 
интерес на Општината Карпош. 
 
 3. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во 
„Службен гласник на Општина Карпош“. 
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Број 07-4157/14-2                                   ПРЕТСЕДАВАЧ 
18.11.2009 година              НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,                
С к о п ј е                           Трифун Трифуновски,с.р. 
 
 

    
 

 
  

 
 
 

 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 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“/от бр. 1/06/, Градоначалникот на Општината Карпош, донесе  

 
 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
за објавување на  Заклучок за давање согласност на Правилникот 

за измена и дополнување на Првилникот за систематизација 
на работните места во  Јавната установа општинска детска 

 градинка „Пролет“ - Скопје  
 
 

 
 
          1. Се објавува Заклучокот за давање согласност на Одлуката за 
измена и дополнување на Статутот на Јавната установа општинска детска 
градинка „Пролет“ - Скопје, донесен на Дванаесеттата  седница на Советот 
на Општината Карпош, одржана на 18 ноември  2009 година. 
 
 

2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се 
објави во „Службен гласник на Општина Карпош„. 
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 Број 08- 4281/14-3                                                      ГРАДОНАЧАЛНИК 
19.11.2009 година                                                  НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
С к о п ј е             Стевчо Јакимовски,с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Врз основа на член 6 и член 15, став 1, точка 6, алинеја 1  од Законот 
за Градот Скопје   /„Службен весник на РМ“ бр. 55/04/, а во врска со член 36, 
став 1, точка 15 од Законот за локалната самоуправа /„Службен весник на 
РМ“ бр. 05/02/, како и врз основа на член 98-а 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 став 1 и член 16 од Статутот на Општината 
Карпош /„Службен гласник на Општина Карпош“ бр. 01/06/, Советот на 
Општина Карпош на Дванаесеттата седница, одржана на 18 ноември 2009 
година, го донесе следниот  
 

 
З А К Л У Ч О К  

за давање  согласност на Правилникот за измена и дополнување  
на Првилникот за систематизација на работните места во  Јавната 

установа општинска детска градинка „Пролет“ - Скопје 
  
 
 
           1. Советот на Општината Карпош дава Согласност на Правилникот за 
измена и дополнување на Првилникот за систематизација на работните 
места во  Јавната установа општинска детска градинка „Пролет“ - Скопје, 
предложен од Управниот одбор на детска градинка „Пролет “.   
 
 2. Заклучокот да се достави до ЈУОДГ „Пролет“ - Скопје, 
Градоначалникот на Општина Карпош и до Секторот за дејности од јавен 
интерес на Општината Карпош. 
 
 3. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во 
„Службен гласник на Општина Карпош“. 
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Број 07-4157/14-3                                   ПРЕТСЕДАВАЧ 
18.11.2009 година              НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,                
С к о п ј е                      Трифун Трифуновски,с.р. 
 
 

    
 
 
 
 

 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 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 Општината Карпош, донесе  

 
 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
за објавување на  Заклучокот за давање согласност на Правилникот 

за измена и дополнување на Првилникот за систематизација 
на работните места во  Јавната установа општинска детска 

 градинка „Мајски Цвет“ - Скопје  
 
 

 
 
          1. Се објавува Заклучокот за давање согласност на Одлуката за 
измена и дополнување на Статутот на Јавната установа општинска детска 
градинка „Мајски Цвет“ - Скопје, донесен на Дванаесеттата  седница на 
Советот на Општината Карпош, одржана на 18 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- 4281/14-4                                                      ГРАДОНАЧАЛНИК 
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19.11.2009 година                                                  НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
С к о п ј е            Стевчо Јакимовски,с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Врз основа на член 6 и член 15, став 1, точка 6, алинеја 1  од Законот 
за Градот Скопје   /„Службен весник на РМ“ бр. 55/04/, а во врска со член 36, 
став 1, точка 15 од Законот за локалната самоуправа /„Службен весник на 
РМ“ бр. 05/02/, како и врз основа на член 98-а 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 став 1 и член 16 од Статутот на Општината 
Карпош /„Службен гласник на Општина Карпош“ бр. 01/06/, Советот на 
Општина Карпош на Дванаесеттата седница, одржана на 18 ноември 2009 
година, го донесе следниот  
 
 

 
З А К Л У Ч О К  

за давање  согласност на Правилникот за измена и дополнување  
на Првилникот за систематизација на работните места во  Јавната 

установа општинска детска градинка „Мајски Цвет“ - Скопје 
  
 
 
           1. Советот на Општината Карпош дава Согласност на Правилникот за 
измена и дополнување на Првилникот за систематизација на работните 
места во  Јавната установа општинска детска градинка „Мајски Цвет“ - 
Скопје, предложен од Управниот одбор на детска градинка „Мајски Цвет “.   
 
 2. Заклучокот да се достави до ЈУОДГ „Мајски Цвет“ - Скопје, 
Градоначалникот на Општина Карпош и до Секторот за дејности од јавен 
интерес на Општината Карпош. 
 
 3. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во 
„Службен гласник на Општина Карпош“. 
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Број 07-4157/14-4                                   ПРЕТСЕДАВАЧ 
18.11.2009 година              НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,                
С к о п ј е                      Трифун Трифуновски,с.р. 
 
 

    
 
 
 

 
 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната 

самоуправа /„Службен весник на РМ“ бр. 5/02/, а во врска со член 75, став 1 
од Статутот на Општина Карпош /„Службен гласник на Општина Карпош“/ 
бр. 1/06/, Градоначалникот на Општината Карпош, донесе  
 
 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
за објавување на  Заклучокот за усвојување на Информацијата за 

имплементација на  Националната платформа за намалување  
на ризици од несреќи и катастрофи на Република Македонија 

 на локално и регионално ниво 
 
 
 
 

 
 
          1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Информацијата за 
имплементација на Националната платформа за намалување на ризици од 
несреќи и катастрофи на Република Македонија на локално и регионално 
ниво, донесен на Дванаесеттата седница на Советот на Општината Карпош, 
одржана на 18 ноември  2009 година. 
 

2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се 
објави во „Службен гласник на Општина Карпош„. 
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 Број 08- 4281/15                                                       ГРАДОНАЧАЛНИК 
19.11.2009 година                                                  НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
С к о п ј е            Стевчо Јакимовски,с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Врз основа на член 6 и член 15, став 1, точка 6, алинеа 1 од Законот 
за Градот Скопје /„Службен весник на РМ“ бр. 55/04/, а во врска со член 36, 
став 1, точка 15 од Законот за локалната самоуправа /„Службен весник на 
РМ“ бр. 05/02/ и 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 Дванаесеттата седница, одржана на 18 ноември 2009 година, го 
донесе следниот  
 
 
 
 

З А К Л У Ч О К  
за усвојување на Информацијата за имплементација на  

Националната платформа за намалување на ризици  
од несреќи и катастрофи на Република Македонија  

на локално и регионално ниво 
 
 
 
 

 
 1. Советот на Општината Карпош ја усвојува  Информацијата за 
имплементација на Националната платформа за намалување на ризици од 
несреќи и катастрофи на Република Македонија на локално и регионално 
ниво. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во 
„Службен гласник на Општина Карпош“. 
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Број 07- 4157/15                                    ПРЕТСЕДАВАЧ 
18.11.2009 година      НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,                
С к о п ј е                Трифун Трифуновски,с.р. 
 
 

    
 

 
  

 
 
 

 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 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 Општината Карпош, донесе  
 
 
 
 
 

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

помош на семејство на бранител загинат во конфликтот 
во 2001 година 

 
 
 
 

 
 
          1. Се објавува Одлуката за доделување на финансиска  помош на 
семејство на бранител загинат во конфликтот во 2001 година, донесена на 
Дванаесеттата  седница на Советот на Општината Карпош, одржана на 18 
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- 4281/16                                                       ГРАДОНАЧАЛНИК 
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19.11.2009 година                                                  НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
С к о п ј е           Стевчо Јакимовски,с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Врз основа на член 6 и член 15, став 1, точка 5 од Законот за Градот Скопје 
/„Службен весник на РМ“ бр. 55/04/, а во врска со член 36, став 1, точка 1 и 
точка 15 и член 62, став 3 од Законот за локалната самоуправа /„Службен 
весник на РМЌ бр. 05/02/, и 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 Дванаесеттата седница на Советот на 
Општина Карпош, одржана на 18  ноември 2009 година, донесе 
 
 

О Д Л У К А  
за доделување на  финансиска помош на семејство 
на бранител загинат во конфликтот во 2001 година 

 
Член 1 

Со оваа Одлука се утврдува доделување на финансиска помош на 
семејството Соколови  од подрачјето на Општина Карпош.   
 

Член 2 
Финансиската помош во износ од 30.000,00 денари се доделува на  
семејството Соколови чиј син, Сашо Соколов како  бранител загина во 
конфликтот во 2001 година   
 

Член 3 
Средствата од член 2 на оваа Одлука ќе бидат наменети за бањско-
климатско лекување на семејството Соколови. 
 

Член 4 
Оваа Одлука ќе ја реализира Градоначалникот на Општина Карпош. 
 

Член 5 
Одобрените финансиски средства ќе се исплатат од Буџетот на Општина 
Карпош за 2009 година. 
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Член 6 

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден на објавувањето во „Службен 
гласник на Општина Карпош“. 
 
 
Број 07-4157/16        ПРЕТСЕДАВАЧ 
18.11.2009 год.                   НА СОВЕТ НА ОПШТИНА КАРПОШ 
С к о п ј е         Трифун Трифуновски,с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 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 Општината Карпош, донесе  
 
 
 
 
 

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

помош на семејството на Душан Петковски 
 
 

 
 
          1. Се објавува Одлуката за доделување на финансиска  помош на 
семејството на Душан Петковски, донесена на Дванаесеттата  седница на 
Советот на Општината Карпош, одржана на 18 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- 4281/17                                                         ГРАДОНАЧАЛНИК 
19.11.2009 година                                                  НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
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С к о п ј е           Стевчо Јакимовски,с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Врз основа на член 6 и член 15 ,став 1, точка 7, алинеа 2 од Законот 
за Градот Скопје /,,Службен весник на РМ ,, бр.55/04 /, а во врска со  член  
36, став 1, точка  15  и член 62 од Законот за локална самоуправа /„Службен 
весник на РМ“ бр. 05/02/ , и член 3 став 1 и член 16   од Статутот на 
Општина Карпош /„Службен гласник на Општина Карпош“ бр. 01/06/ , како и 
согласно Записникот од утврдената фактичка состојба од страна на 
Комисијата на Советот на Општината Карпош, составен на ден 13.11.2009 
година, Советот на Општина Карпош на Дванаесетата седница , одржана на 
18 ноември 2009 година, донесе 
 
 

О  Д  Л  У  К  А 
за доделување на финансиска   помош 

на семејството на Душан Петковски 
 
 

Член 1 
 Со оваа Одлука Советот на Општина Карпош доделува финансиска 
помош на семејството на Душан Петковски  со стан на ул.“Трифун 
Пановски“ бр. 2/1-5, Општина Карпош - Скопје за подмирување на 
неплатената станарина-закупнина, спрема Јавното претпријатие за 
стопанисување со станбен и деловен простор на РМ-Подрачна единица -
Скопје .  
   

Член 2 
Советот на Општина Карпош го задолжува  Одделението за 

нормативно правни работи на Општина Карпош, да ги преземе сите 
потребни дејства  со цел да се провери  постоењето  на застареност на 
побарувањето кое го има Јавното претпријатие за стопанисување со 
станбен и деловен простор на РМ-Подрачна единица- Скопје  спрема 
семејството на Душан Петковски , заради утврдување на реалниот и 
вистински износ на долгот. 
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Член 3 
           Неспорниот и незастерениот долг  на име закупнина за последните 
пет години  спрема Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и 
деловен простор на РМ-Подрачна единица-Скопје да се плати веднаш во  
износ од 50.202,50 - денари, а за другиот долг кој што е спорен и се води 
судски постапки сукцесивно ќе биде исплатуван, докулку истите се  утврдат 
дека се основани  или постои судска одлука.   
 Одобрените средства од  став 1 на оваа Одлука  ќе се исплатат од 
Буџетот на Општина Карпош за 2009 година. 
 
 
 
 
 
 

Член 4 
 Одлуката ќе ја спроведе Градоначалникот на Општината и Секторот 
за финансии на Општина Карпош.  
 

Член 5 
 Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на 
објавувањето  во “Службен гласник на Општина Карпош“. 
 
 
 
Број 07- 4157/17             ПРЕТСЕДАВАЧ  
18.11.2009  год.              НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ          
С к о п ј е                                                         Трифун Труфуновски,с.р. 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната 

самоуправа /„Службен весник на РМ“ бр. 5/02/, а во врска со член 75, став 1 
од Статутот на Општина Карпош /„Службен гласник на Општина Карпош“/ 
бр. 01/06/, Градоначалникот на Општината Карпош, донесе  
 
 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
за објавување на Програмата за уредување на 

градежно земјиште на подрачјето на  
Општина Карпош за 2010 година 

 
 
 
          1. Се објавува Програмата за уредување на градежно земјиште на 
подрачјето на Општина Карпош за 2010 година, донесена на Дванаесеттата  
седница на Советот на Општината Карпош, одржана на 18 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- 4281/1                                                           ГРАДОНАЧАЛНИК 
19.11.2009 година                                                 НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
С к о п ј е            Стевчо Јакимовски,с.р. 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната 
самоуправа /„Службен весник на РМ“ бр. 5/02/, а во врска со член 75, став 1 
од Статутот на Општина Карпош /„Службен гласник на Општина Карпош“/ 
бр. 01/06/, Градоначалникот на Општината Карпош, донесе  
 
 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
за објавување на Планот за програми за развој на 

Општина Карпош за 2010 година 
 

 
 
 
          1. Се објавува Планот за програми за развој на Општина Карпош за 
2010 година, донесен на Дванаесеттата  седница на Советот на Општината 
Карпош, одржана на 18 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- 4281/2                                                           ГРАДОНАЧАЛНИК 
19.11.2009 година                                                 НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
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С к о п ј е             Стевчо Јакимовски,с.р. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 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 Општината Карпош, донесе  
 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
за објавување на Буџет на Општина Карпош 

за 2010 година 
 

 
 
          1. Се објавува Буџетот на Општина Карпош за 2010 година, донесен 
на Дванаесеттата  седница на Советот на Општината Карпош, одржана на 
18 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- 4281/8                                                           ГРАДОНАЧАЛНИК 
19.11.2009 година                                                 НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
С к о п ј е           Стевчо Јакимовски,с.р. 
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