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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош-
Пречистен текст („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.10/2013), Градоначалникот на 
Општина Карпош, донесе  
 

 
РЕШЕНИЕ 

за објавување на Статутарна Одлука за изменување и дополнување на Статутот на Општина 
Карпош 

 
 
1. Се објавува Статутарната Одлука за изменување и дополнување на Статутот на Општина 
Карпош, донесена на дваесет и третата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 12 
ноември 2014 година. 
  
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 
 
 
 
 

                                                                                                                          ГРАДОНАЧАЛНИК 
                      НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
                       Стевчо Јакимовски, с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Број: 09-7880/1 
Датум: 13.11.2014 год. 
Скопје 
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Врз основа на член  7 и член 36, став 1, точка 1 од Законот за локалната самоуправа,  („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 05/2002) и член 99 од Статутот на Општина Карпош-
Пречистен текст („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.10/2013), Советот на Општина Крпош, 
на дваесет и третата седница, одржана на 12 nоември 2014 година,  донесе  

 
 
 

С т а т у т а р н а  О д л у к а  
за изменување и дополнување на Статутот на Општина Карпош 

 
 
 

Член 1 
Во Статутот на Општина Карпош-Пречистен текст („Службен гласник на Општина Карпош“  
бр.10/2013), во ГЛАВА II – Организација и работење на органите на Општината, во точка 3. 
Посебни тела на Општината, по потточката б) Партиципативно тело од областа на 
урбанизмот, се додава  нова потточка која гласи: 

 
„в) Совет на млади“ 
 
По членот 38 се додаваат нови членови: 38-а, 38-б, 38-в, 38-г, 38-ѓ и 38-е, кои гласат: 
 

Член 38-а 
Во Општина Карпош се формира Совет на млади, како советодавно тело на општината со цел 
младите активно да се вклучат во јавниот живот на општината. 
Младите се жители на Општина Карпош, на возраст од 15 до 30 години живот. 
 

Член 38-б 
Одлука за основање на Совет на млади ја донесува Советот на општината врз основа на 
позитивните законски прописи. 

Член 38-в 
 
Советот на млади е составен од пет члена. 
За член на Советот на млади може да биде избран исклучиво жител на Општина Карпош, на 
возраст од 15 до 30 години. 
Советот на Општина Карпош покренува постапка за избор на членови во Советот на млади со јавен 
повик. 
На јавниот повик можат да се јават со предлози за кандидати за членови на Советот на млади 
следните субјекти: 

- Невладини организации 
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- Здруженија на млади 
- Ученички совети 
- Студентски совети 
- Други регистрирани облици на организирање на младите 

Предлозите во вид на портфолио/ CVсе доставуваат во писмена форма. 
Комисијата за прашања на верификација, мандатни прашања, избори и именувања ја спроведува 
постапката по јавниот повик. 
Врз основа на поднесените апликации со предлог-кандидати за членови на Советот на млади, 
Комисијата за прашања на верификација, мандатни прашања, избори и именувања при Советот на 
Општина Карпош изготвува Предлог-Решение за избор на членови на Советот на млади, врз основа 
на што Советот на Општина Карпош го избира Советот на млади. 
Советот на млади од своите редови избира претседател и заменик, согласно Деловникот за работа 
на Советот на млади. 
 

Член 38-г 
Членовите на Советот на млади се избираат на две години. 
На предлог на Комисијата за прашања на верификација, мандатни прашања, избори и именувања, 
Советот на Општина Карпош може да разреши член на Советот на млади и пред истекот на 
мандатот во следните случаи: 

- на лично барање 
- доколку членот на Советот на млади наполни 30 години живот 
- доколку членот на Советот отсуствува неоправдано од седниците на Советот на млади три 

пати последователно 
- ако со правосилна судска одлука е осуден на безусловна казна затвор во траење подолго од 

шест месеци 
 

Член 38-д 
Советот на млади работи на седници. 
Седниците по правило се јавни и се одржуваат најмалку еднаш во два месеци. 
 
По исклучок, Советот на млади може да одлучи со мнозинство од вкупниот број членови од 
работата на Советот да биде исклучена јавноста. 
Седниците ги свикува и со нив раководи претседателот на Советот на млади. 
Советот на млади може да работи ако на седницата присуствуваат мнозинството од вкупниот број 
членови. 
Советот на млади одлучува со мнозинството од вкупниот број членови. 
 
Претседателот на Советот на млади е должен да свика вонредна седница на Советот на млади на 
предлог од најмалку 1/3 од членовите на Советот на млади. 
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Советот на млади за согледаните односно констатираните состојби, насоки, иницијативи и 
сугестии го информира Советот на Општината. 
На седниците на Советот на млади можат да присуствуваат и учествуваат во работата без право на 
одлучување: Градоначалнкиот на Општина Карпош, Претседателот на Советот на Општина 
Карпош, како и членовите на Советот на Општина Карпош.  
Начинот на работа на Советот на млади поблиску се утврдува со Деловникот за работа на Советот 
на млади. 
Советот на млади може да формира постојани и повремени работни тела за потесни кругови на 
делување, на организирање форуми, трибини и работилници за поедини возрасни групи на млади 
или за проблеми кои ги загрижуваат младите. 

 
Член 38-ѓ 

Советот на млади во Општина Карпош ги врши следните работи: 
- Работи согласно начелата на Националната стратегија за млади на Република Македонија  
- Расправа на седниците на Советот на млади за прашања значајни за нивната работа 
- Расправа за прашања за кои се расправа на Советот на Општина Карпош, а се од интерес за 

работата на младите 
- Му предлага на Советот на Општина Карпош: Одлуки, Програми и други акти од значење за 

младите од категоријата млади жители на општината 
- Му предлага на Советот на Општина Карпош да расправа за прашања кои се од значење за 

унапредување на положбата на младите и решавање на нивните проблеми 
- Му дава милсење на Советот на Општина Карпош за конкретните одлуки кои треба да ги 

донесе 
- Соработува во изработката и го следи спроведувањето на локалните акти за млади, 

донесени од страна на Општина Карпош 
- Изработува извештаи до надлежните органи за проблемите на младите, а по потреба 

предлага донесување на Програми за отстранување на настанати проблеми и подобрување 
на положбата на младите на локално ниво 

- Организира работилници, предавања, трибини, кампањи, манифестации и други 
активности во врска со младинските прашања 

- Информира и промовира за активностите на Советот на млади 
- Ја поттикнува меѓуопштинската соработка и размена на искуства со младите од другите 

општини 
- По потреба повикува представник од членовите на Советот на Општина Карпош на своите 

седници 
- Врши и други работи од интерес за младите 

 
Член 38-е 

Советот на млади донесува Програма за работа на Советот на млади и ја доставува до Советот на 
Општина Карпош за секоја календарска година. 
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Програмата особено содржи: 
- Креирање и следење на локалната програма за работа на младите 
- Соработка со другите советодавни тела во Република Македонија и странство 
- Консултирање со организацијата на младите за теми значајни за младите 
- Соработка со телата во општината во политиката кон младите 

Програмата ги содржи и останатите активности значајни за работата на Советот за млади и 
подобрување на положбата на младите. 
Програмата за работа на Советот на млади се донесува со мнозинство од вкупниот број на 
членовите на советот на млади. 
Програмата се донесува и поднесува на одобрување пред советот на младите најкасно до 30 
ноември во тековната година, за наредната година. 

 
Член 2 

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

 
                     
 

                                                                                                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
                                                                 НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
                                                                          Сашо Лазаровски, с.р.

Број: 07-7665/3 
Датум: 12.11.2014 година 
Скопје 
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош-
Пречистен текст („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.10/2013), Градоначалникот на 
Општина Карпош, донесе  
 

 
РЕШЕНИЕ 

за објавување на План програми за развој на Општина Карпош за 2015 година 
 

 
 
1. Се објавува Планот програми за развој на Општина Карпош за 2015 година, донесен на дваесет и 
третата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 12 ноември 2014 година. 
  
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 
 
 
 
 
 

                                                                                                                        ГРАДОНАЧАЛНИК 
                      НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
                       Стевчо Јакимовски, с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Број: 09-7880/2 
Датум: 13.11.2014 год. 
Скопје 
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Согласно член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.5/2002) и член 21-б од Законот за Буџетите („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.64/05,  04/08, 103/08, 156/09, 95/10, 180/11 и 171/12), Советот на Општина Карпош на дваесет и 
третата седница,  одржана на 12 ноември 2014 година, донесе  
 

ПЛАН НА ПРОГРАМИ ЗА РАЗВОЈ 
НА ОПШТИНА КАРПОШ ЗА  2015 ГОДИНА  

 
Согласно потребите од областа на комуналните работи и сообраќајот се утврдува превземање на 
одредени активности со цел подобрување на условите на патната инфраструктура во општина 
Карпош и тоа: 

 
1.Развојна програма - Изградба и реконструкција на локални патишта -ЈДА  

 
Изградба на магистрален пат во с.Бардовци. 

 
Изградбата на магистралниот  пат во с. Бардовци ќе се гради во согласност со донесениот  ГУП на 
Град Скопје 2012-2022, број 07-5068/1 од 03.12.2012 година („Службен гласник на Град Скопје“ 
бр.18/2012) и согласно со техничката документација на главниот проект кој е потребно да се 
усогласи со горенаведсениот ГУП, во кој е дефинирана трасата на магистралниот пат.  
Пред отпочнување  со изградба  на магистралниот  пат  потребно е да бидат завршени сите имотно 
правни работи, а истите ќе бидат утврдени по добивање на нумерички податоци од Агенцијата за 
катастар на недвижности.  
Овој магистрален  пат ќе ги поврзе населеното место Бардовци со главниот автопат Скопје-
Качаник, со што на граѓаните  ќе им овозможи побрз пристап кон градот Скопје и другите населени 
места. Со овој пат ќе се овозможи поголема фреквенција на луѓе и превоз на стока, помало 
загадување на воздухот како и голема заштеда на времето.  
Ризик постои околу решавање на имотно правните односи.  
Главниот проект за изградба на овој магистрален пат е изготвен согласно ГУП на Град Скопје 2001-
2020, број 09-1567/1 од 26.06.2002 година, но истиот треба да се корегира поради промена на 
катастарските броеви на парцелите во с.Бардовци, по што следува  и изготвување на нов елаборат 
за нумерички  податоци  со новите парцели. 
Беше планирано проектот да започне со имплементација од 01.05.2009 година, да трае 3 години и 
да се финализира заклучно со 01.12.2012 година. 
Од причина што процесот на решевање на имотно правните работи се уште трае, реализацијата на 
планираната програма во континуитет се продолжува, односно предвидените средства се 
пренесуваат. 
 
Вкупната вредност на овој проект се планира да изнесува 44.500.000,00 денари. 
 



 
                        
 

                 
  13 ноември 2014 година   „Службен гласник на Општина Карпош“     број 15 

 

    9 
 

Магистралниот пат согласно проектната документација ќе биде во  должина од  1150  м.  
 
Поради големиот обем и висината на потребните финансиски средствата кои се потребни за 
реализација на оваа развојна програма, изградбата на патот ќе се реализира во фази. Со оглед на 
тоа дека почнувајќи од 2009 година па заклучно со 2014  година поради расчистување на имотно 
правните односи проектната документација не е финализирана бидејќи голем дел од трасата се 
наоѓа во приватен имот, средствата за изградба  се пренесуваат во 2015 година. 
 
Реализацијата на поединечните фази на изградба, ќе се одвива на следниот начин: 

- Во 2015 година се планира изградба на 100 метри должни пат, во износ од 4.000.000,00 
денари  

- Во  2016 година се планира изградба на 500 метри должни пат во износ од 20.000.000,00 
денари и 

- Во 2017 година се планира изградба на 550 метри должни пат, во износ од 20.500.000,00 
денари 
 

За реализација на оваа развојна програма покрај  планираните средства од Буџетот на Општина 
Карпош,  ќе се прават напори да се обезбедат средства од  Агенција за државни патишта , од градот 
Скопје и од странски донации. 

 
Овој План на Програми за развој влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на Општина Карпош”.  

 
 

Број: 07-7665/4                            ПРЕТСЕДАТЕЛ 
Датум: 12.11.2014 година                 НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                       Сашо Лазаровски, с.р. 
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош-
Пречистен текст („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.10/2013), Градоначалникот на 
Општина Карпош, донесе  
 

 
РЕШЕНИЕ 

за објавување на Одлуката за воспоставување меѓуопштинска соработка помеѓу Град 
Скопје и Општина Карпош заради проектирање, изградба, користење, заштита и 

одржување на станбени и сервисни улици на подрачјето на Општина Карпош 
 

 
 
1. Се објавува Одлуката за воспоставување меѓуопштинска соработка помеѓу Град Скопје и 
Општина Карпош заради проектирање, изградба, користење, заштита и одржување на станбени и 
сервисни улици на подрачјето на Општина Карпош, донесена на дваесет и третата седница на 
Советот на Општина Карпош, одржана на 12 ноември 2014 година. 
  
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 
 
 
 
 

                                                                                                                        ГРАДОНАЧАЛНИК 
                      НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
                       Стевчо Јакимовски, с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Број: 09-7880/3 
Датум: 13.11.2014 год. 
Скопје 
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Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 4 од Законот за меѓуопштинска соработка („Службен 
весник на Република Македонија бр.79/2009), Советот на Општина Карпош на дваесет и третата 
седница, одржана на 12 ноември 2014 година, донесе 
 

ОДЛУКА 
за воспоставување меѓуопштинска соработка помеѓу Град Скопје и Општина Карпош заради 
проектирање, изградба, користење, заштита и одржување на станбени и сервисни улици на 

подрачјето на Општина Карпош 
 

Со оваа одлука се воспоставува меѓуопштинска соработка помеѓу Градот Скопје и Општина 
Карпош, согласно која Градот Скопје превзема обврска за проектирање, изградба, користење, 
заштита и оддржување на сервисни и станбени улици на подрачјето на Општина Карпош и тоа: 
 
 
Реден број Улица Технички број 
1 Метрополит Теодосиј Гологанов 332 
2 Лондонска 907 
3 Јуриј Гагарин 977 
4 Козле 980 
5 Никола Парапунов 1033 
6 МАНАПО 1034 
7 Војвода Васил Чакаларов 1249 
8 Скупи 1461 
9 Ацо Шопов 1462 
  

Член 2 
За реализација на оваа одлука се овластува и задолжува Градоначалникот на Општина Карпош да 
склучи договор со Градоначалникот на Град Скопје, со кој ќе се воспостави меѓуопштинска 
соработка, во форма и содржина пропишана со Законот за меѓуопштинска соработка. 
 

Член 3 
Финансиските средства за проектирање, изградба, користење, заштита и оддржување на 
станбените и сервисните улици на подрачјето на Општина Карпош, а кои се предмет на оваа 
одлука, се обезбедуваат од Буџетот на Град Скопје. 
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Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на 
Општина Карпош.“ 
  
Број 07-7665/5                                                                               ПРЕТСЕДАТЕЛ 
Датум 12.11.2014година                                                                   НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                                                                                         Сашо Лазаровски, с.р. 
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош-
Пречистен текст („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.10/2013), Градоначалникот на 
Општина Карпош, донесе  
 

 
РЕШЕНИЕ 

за објавување на Одлуката за финансирање и изградба на градежен објект за 
хидрофорска станица за снабдување со вода на жителите на Средно Нерези-горна зона, 

Општина Карпош 
 

 
 
1. Се објавува Одлуката за финансирање и изградба на градежен објект за хидрофорска станица за 
снабдување со вода на жителите на Средно Нерези – горна зона, Општина Карпош, донесена на 
дваесет и третата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 12 ноември 2014 година. 
  
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 
 
 
 
 
 

                                                                                                                         ГРАДОНАЧАЛНИК 
                      НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
                        Стевчо Јакимовски, с.р. 
 

Број: 09-7880/4 
Датум: 13.11.2014 год. 
Скопје 
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Врз основа на член 22, став 1, точка 1 и точка 4 од Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 5/2002) и член 15, став 1, точка 1, алинеја 6 од Законот за 
градот Скопје („Службен весник на Република Македонија“ бр.55/2004 и 158/2011), Советот на 
Општина Карпош, на дваесет и третата седница, одржана на 12 ноември 2014 година, донесе 
 
 

ОДЛУКА  
за финансирање и изградба на градежен објект за хидрофорска станица за снабдување со 

вода на жителите на Средно Нерези, горна зона-Општина Карпош 
 

Член 1 
Општина Карпош, како инвеститор, ќе изгради градежен објект за хидрофорска станица за 
снабдување со вода на жителите на Средно Нерези - горна зона, Општина Карпош, а според 
Проектот на ЈП Водовод и канализација – Скопје, технички бр. 2299 од Февруари 2014. 

 
Член 2 

Објектот од член 1 на оваа Одлука ќе биде изграден на КП 1008 за КО Нерези, со корисна површина 
на објектот од 23,20 м2.  
Оваа Одлука ќе се спроведе по претходно спроведена постапка согласно со Закон.  
 

Член 3 
Средства за инвестицијата согласно одредбите од оваа Одлука во висина од 1.985.000,00 денари, се 
обезбедени во Буџетот на Општина Карпош за 2014 година од Програмата ФА – уредување на 
градежно земјиште (капитални трошоци од Ставката 482 – други градежни објекти, Подставка 
482920 – изградба на други објекти. 
  

Член 4 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на 
Општина Карпош“.  

 
 

                                                                                              ПРЕТСЕДАТЕЛ 
                                                                                                                НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
                                                                                                                                   Сашо Лазаровски, с.р. 

 
 
 
 
 
 

Број: 07-7665/6 
Датум: 12.11.2014 година 
Скопје 
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош-
Пречистен текст („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.10/2013), Градоначалникот на 
Општина Карпош, донесе  
 

 
РЕШЕНИЕ 

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

 
 
 
1. Се објавува Одлуката за одобрување на средства на лица со хендикеп од подрачјето на Општина 
Карпош по повод 3-ти декември-Денот на лицата со хендикеп, донесена на дваесет и третата 
седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 12 ноември 2014 година. 
  
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 
 
 
 

                                                                                                                        ГРАДОНАЧАЛНИК 
                      НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
                        Стевчо Јакимовски, с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Број: 09-7880/5 
Датум: 13.11.2014 год. 
Скопје 



 
                        
 

                 
  13 ноември 2014 година   „Службен гласник на Општина Карпош“     број 15 

 

    16 
 

 
Врз основа на 36, став 1, а во врска со член 22, став 1, точка 7 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен  весник на Република Македонија“ бр.05/2002), Советот на Општина Карпош, на дваесет 
и третата седница,  одржана на 12.11.2014 година, донесе 
 
 

О Д Л У К А  
за одобрување на средства на лица со хендикеп од подрачјето на Општина Карпош по повод 3-

ти декември-Денот на лицата со хендикеп 
 

Член 1 
По повод 3-ти декември – Денот на лицата со хендикеп како помош се одобруваат средства во 
износ од нето 260.000,00 денари или бруто 288.888,00 со пресметан персонален данок, за 52 лица со 
хендикеп од подрачјето на Општина Карпош, односно поединечно нето по 5.000,00 денари.  
 

Член 2 
Средствата од член 1 на оваа одлука да се исплатат од Буџетот на Општина Карпош за 2014 година, 
Програма-општинска администрација, ставка 471-социјални надоместоци и подставка 471 990-
друга социјална помош. 

 
Член 3 

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

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на 
Општина Карпош“.  
 

 
                     
 

                                                                                                  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
                                                                 НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
                                                                 Сашо Лазаровски, с.р. 
 

Број: 07-7665/7 
Датум: 12.11.2014 година 
Скопје 
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош-
Пречистен текст („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.10/2013), Градоначалникот на 
Општина Карпош, донесе  
 

 
РЕШЕНИЕ 

за објавување на Одлуката за одобрување на финансиски средства за организарање на 
детски фестивал „Распеани лавчиња“, Општина Карпош-Скопје 

 
 
 
1. Се објавува Одлуката за одобрување на финансиски средства за организирање на детски 
фестивал „Распеани лавчиња“, Општина Карпош-Скопје, донесена на дваесет и третата седница на 
Советот на Општина Карпош, одржана на 12 ноември 2014 година. 
  
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 
 
 
 
 

                                                                                                                       ГРАДОНАЧАЛНИК 
                      НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
                        Стевчо Јакимовски, с.р. 
 
 

Број: 09-7880/6 
Датум: 13.11.2014 год. 
Скопје 
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Врз основа на член 36, став 1  од Законот за локалната самоуправа („Службен  весник на Република 
Македонија“ бр.5/2002), Советот на Општина Карпош, на дваесет и третата седница,  одржана на 12. 
Ноември 2014 година, донесе 
 
 

О Д Л У К А  
за одобрување на финансиски средства за организирање на детски фестивал „Распеани 

лавчиња“, Општина Карпош – Скопје 
 
 

Член 1 
Се усвојува барањето за доделување на финансиски средства за организирање на детски фестивал 
„Распеани лавчиња“, бр.07-7692/1 од 06.11.2014 година, доставено од Друштво за аудио-видео студио  
„К-ТИМ ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ“ од Скопје. 
 

Член 2 
За реализирање на барањето од член 1 на оваа одлука се одобруваат средства во износ од 120.000,00 
денари. 

 
Член 3 

Средствата од член 2 на оваа одлука да се исплатат од Буџетот на Општина Карпош за 2014 година, 
Програма ЕО - Општинска администрација, ставка 464 – разни трансфери, потставка 464990 – 
други трансфери. 
 

Член 4 
Се задолжува Градоначалникот на Општина Карпош да ја спроведе оваа одлука. 
 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 
 

 
                     
 

                                                                                                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
                                                                 НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
                                                                  Сашо Лазаровски, с.р. 
 

Број: 07-7665/8 
Датум: 12.11.2014 година 
Скопје 
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош-
Пречистен текст („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.10/2013), Градоначалникот на 
Општина Карпош, донесе  
 

 
РЕШЕНИЕ 

за објавување на Одлуката за доделување на финансиска помош 
 

 
 
1. Се објавува Одлуката за доделување на финансиска помош, донесена на дваесет и третата 
седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 12 ноември 2014 година. 
  
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 
 
 
 
 

                                                                                                                         ГРАДОНАЧАЛНИК 
                      НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
                       Стевчо Јакимовски, с.р. 
 
 
 
 

Број: 09-7880/7 
Датум: 13.11.2014 год. 
Скопје 
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Врз основа на член 36, став 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.5/2002), Советот на Општина Карпош, на дваесет и третата седница, одржана на 
12 ноември 2014 година, донесе 

О Д Л У К А 
за доделување на финансиска помош  

 
Член 1 

Се усвојува барањето на финансиска помош на дете без родители Бранислав Марковиќ, 07-7405/1 
од 24.10.2014 година, доставено од Петар Марковиќ – старател. 

Член 2 
За реализација на барањето од член 1 на оваа одлука се одобруваат средства во износ од 60.000,00 
денари. 
Уплатата на финансиските средства ќе се врши еднаш месечно во висина од нето 5.000,00 денари, 
12 месеци, почнувајќи од 01.12.2014 година. 

Член 3 
Средствата од член 2 на оваа одлука да се исплатат од Буџетот на Општина Карпош за 2014 година, 
Програма ЕО – општинска администрација, ставка 471 – социјални надоместоци, потставка 471990 – 
друга социјална помош. 

Член 4 
Се задолжува старателот Петар Марковиќ до Советот на Општина Карпош да достави Извештај за 
реализација на одобрените средства. 

Член 5 
Во случај доколку давателот на помошта, Општина Карпош утврди дека средствата ненаменски се 
трошат или се употребуваат за цели кои што не се адекватни за потребите на детето, го задржува 
правото веднаш да ја прекине уплатата на финансиските средства. 

Член 6 
Се задолжува Градоначалникот на Општина Карпош да ја спроведе оваа одлука. 

Член 7 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот објавувањето во „Службен гласник на 
Општина Карпош“                                                                         

                                                                                                   
                                                    ПРЕТСЕДАТЕЛ 
                                                                                                                 НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
                                                                                                                                   Сашо Лазаровски, с.р. 
 

Број: 07-7665/9       
Датум: 12.11.2014 година 
Скопје 
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош-
Пречистен текст („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.10/2013), Градоначалникот на 
Општина Карпош, донесе  
 

 
РЕШЕНИЕ 

за објавување на Одлуката за долгорочно задолжување на Општина Карпош со заем кај 
финансиска институција 

 
 
 
1. Се објавува Одлуката за долгорочно задолжување на Општина Карпош со заем кај финансиска 
институција, донесена на дваесет и третата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 12 
ноември 2014 година. 
  
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 
 
 
 
 
 

                                                                                                                         ГРАДОНАЧАЛНИК 
                      НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
                        Стевчо Јакимовски, с.р. 

Број: 09-7880/8 
Датум: 13.11.2014 год. 
Скопје 
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Врз основа на член 11, став 5 и член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија” бр.05/02), а во врска со член 20 од Законот за финансирање на единиците 
на локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија” бр. 61/04, 96/04, 67/07, 
157/09 и 47/11) и член 16, став 4 алинеја 1 од Законот за јавен долг (“Службен весник на Република 
Македонија” бр. 62/05, 88/08, 35/11 и 139/14), Советот на Општина Карпош, на дваесет и третата 
седница, одржана на 12 ноември 2014 година, донесе 
 

ОДЛУКА 
за долгорочно задолжување на Општина Карпош со заем  

кај финансиска институција 
 

Член 1 
Општина Карпош се задолжува долгорочно кај финансиска институција со заем во износ од 
160.000,000,00 денари наменет за изградба, одржување реконструкција и заштита на сервисни и 
стамбени улици и други инфраструктурни објекти во надлежност на општината, изградба и 
одржување на јавно осветлување на станбени и сервисни улици, како и реконструкција и санација 
на објекти на општинските оновни училишта и реконструкција и санација на објекти на Јавни 
установи општински детски градинки на територијата на општината, во согласност со закон. 
 

Член 2 
Условите и начинот на користење на заемот од член 1 од оваа одлука се утврдуваат со Договор за 
заем кој ќе се склучи со финансиска институција по претходно добиена согласност од страна на 
Министерството за финансии и спроведена постапка во согласност со закон. 
Се овластува Градоначалникот на Општина Карпош во име на општината да го склучи договорот за 
заем од ставот 1 од овој член. 
 

Член 3 
Општина Карпош, заемот од член 1 од оваа одлука ќе го отплаќа од Буџетот на Општина Карпош. 

 
Член 4 

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на 
Општина Карпош“.  
 
           
                                                                                               ПРЕТСЕДАТЕЛ 
                                                                                                                 НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
                                                                                                                                 Сашо Лазаровски, с.р. 

 
 

Број: 07-7665/10 
Датум: 12.11.2014 година 
Скопје 
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош-
Пречистен текст („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.10/2013), Градоначалникот на 
Општина Карпош, донесе  
 

 
РЕШЕНИЕ 

за објавување на Програмата за одбележување на значајни настани и истакнати 
личности со спомен обележја на подрачјето на Општина Карпош 

 
 
 
1. Се објавува Програмата за одбележување на значајни настани и истакнати личности со спомен 
обележја на подрачјето на Општина Карпош, донесена на дваесет и третата седница на Советот на 
Општина Карпош, одржана на 12 ноември 2014 година. 
  
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 
 
 
 
 

                                                                                                                       ГРАДОНАЧАЛНИК 
                      НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
                       Стевчо Јакимовски, с.р. 

Број: 09-7880/9 
Датум: 13.11.2014 год. 
Скопје 



 
                        
 

                 
  13 ноември 2014 година   „Службен гласник на Општина Карпош“     број 15 

 

    24 
 

 
Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 17 од Законот за меморијалните споменици и спомен 
обележја („Службен весник на Република Македонија“ бр.66/2004 и 89/2008), Советот на Општина 
Карпош на дваесет и третата седница, одржана на 12 ноември година, донесе 
 
 

ПРОГРАМА 
за обележување на значајни настани и истакнатати личности со спомен-обележје на 

територијата на Општина Карпош 
 
I ВОВЕД 
 

Општина Карпош е општина со богато историско минато, култура и традиција. 
На нејзиното подрачје се наоѓаат ретки  споменици кои изразуваат општоцивилизациски 

вредности и претставуваат афирмација на македонското културно и историско наследство. Голем 
дел од нив се израз на континуитетот на постоење на македонскиот народ и традиција, а преку дел 
од нив се обележани дел од најзначајните настани од борбата за национална и социјална слобода 
на македонскиот народ. Значењето на дел од нив е толку големо што Управата за заштита на 
културно наследство на Република Македонија ги има прогласено за културно наследство на 
Македонија. Во списокот на објекти прогласени за културно наследство на Македонија од 
територијата на Општина Карпош се наоѓаат: 

- Манастирска црква Свети Пантејлемон – задужбина на византискиот император Алексеј 
Комнен, се наоѓа во село Нерези и е подигнат во 1164 година. 

- Археолошки локалитет - античкиот град Скупи, кој се наоѓа во подножјето на Зајчев Рид, од 
левата страна на реката Вардар, во непосредна близина на населбата Злокуќани. Древниот 
поредок на Скопје, подигнат од Римските легионери. Овој град својот голем економски и 
културен подем го забележал во два различни временски периоди, првиот во I и II век, а 
вториот во раниот IV век по Христа. 

- Куќа на улица Кнез Хацон бр.2 
- Државен архив на Република Македонија-Оделенија Скопје 
- Спомен-плоча во населбата Козле, која е поставена на местото каде што на 25 февруари 1944 

година од бугарската полиција бил убиен македонскиот народен херој Кузман Јосифовски-
Питу. 

- Аквадуктот кој представува археолошки локалитет кој според Прокопиј бил подигнат во 
периодот од 527 до 565 година  

- Споменикот на паднатите борци на улица Илинденска 
- Хамзи Пашините Конаци во село Бардовци 
- Покрај тоа во с.Долно Нерези се наоѓа споменик-пирамида посветен на паднатите борци од 

с.Долно Нерези. Споменикот се наоѓа до мостот на реката Вардар, на бул.„Партизански 
одреди“. 
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- На 
улица Теодоси Гологанов се наоѓа споменик во чест на големиот револуционер Кузман 
Јосифовски Питу, изграден од страна на Општина Карпош, во природна големина , со 
плоштад. 

 

II ПОИМ 
Спомен обележја во смисла на оваа програма се бисти, скулптури, плочи и други уметнички и 
архитектонски дела и творби, што со своите содржини и ознаки одбележуваат настани и личности, 
од историјата и културата на граѓаните на Република Македонија, од народната традиција кои се 
од локално значење, како и одбележување настани и личности кои се од значење на историјата на 
човештвото. 
 
III НАСТАНИ КОИ СЕ ОДБЕЛЕЖУВААТ 

- 25 февруари 1944 година 
Годишнина од загинувањето на народниот херој Кузман Јосифовски Питу 
Општина Карпош учествува со присуство на своја делегација и положување на свежо цвеќе на 
спомен-обележјето  
Локација: населба Козле, пред споменикот на Кузман Јосифовски-Питу 
 

- 22 јуни 1941 година 
Годишнина од донесувањето на одлуката на КПМ за подготовка на вооруќено востание против 
фашистичкиот терор 
Општина Карпош учествува со присуство на своја делегација и положување на свежо цвеќе на 
спомен-обележјето 
Локација: во дворот на Државното угостителско средно училиште Лазар Танев, населба Козле 
 

- 7 февруари  
Годишнина од загинувањето на Народниот херој- Христијан Тодоровски Карпош 
Општина Карпош учествува со присуство на своја делегација и положување на свежо цвеќе на 
спомен-обележјето на народниот херој Христијан Тодоровски Карпош 
Локација: населба Карпош 1, во дворот на ООУ „Христијан Тодоровски Карпош“, пред неговиот 
споменик 
 

- 22 август 1941 година 
Годишнина од формирањето на Првиот Скопски партизански Одред 
Општина Карпош учествува со присуство на своја делегација и положување на свежо цвеќе на 
спомен-обележјето 
Локација: Булевар Илинден, Населба Карпош 3 
 
IV ОСТАНАТИ НАСТАНИ КОИ СЕ ОДБЕЛЕЖУВААТ 
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- Учество на представници на Општина Карпош во чествување на годишните партонати на 
сите десет општински основни училишта, од подрачјето на општината, со оглед на тоа дека 
сите поголемиот дел од училишта носат имиња на значајни истакнати личности за 
општината. 

- Пригодно чествување на споменичната целина „Конаци на Хавзи Паша“ во село Бардовци 
Скопје, согласно Заклучокот на Советот на Општина Карпош бр.07-637/14 од 26.02.2009 
година. Општина Карпош учествува со присуство на своја делегација и организирање на 
културно уметничка програма 
Локација – село Бардовци 
 

V ЛИЧНОСТИ КОИ ЌЕ СЕ ОДБЕЛЕЖАТ 
Со оваа Програма, Општина Карпош се определува за подигање спомен-обележје на ЈУРИЈ 
ГАГАРИН – првиот космонаут кој отпатувал во вселената. Тој на 12 април 1961 година за прв пат во 
историјата на човештвото се вивнал во вселената и бил прв човек кој ја прелетал Земјата околу 
нејзината орбита. По летот кој траел 108 минути, тој се спуштил јужно од Саратов. Гагарин загинал 
во авионска несреќа во 1968 година. 
Огромен е придонесот на Јуриј Гагарин за развојот на науката и воедно тој представува општо 
цивилицациски дострел.  
 
VI ПОДАТОЦИ 
Податоци за личностите и нивното значење, место каде ќе се подигне спомен-обележје, основните 
елементи на текстот што се истакнува на обејежјето и рокот за подигање се утврдуваат со Одлука 
на Советот на Општина Карпош, за секое спомен-обележје одделено. 
 
VII ИЗВОР И СРЕДСТВА НА ФИНАНСИРАЊЕ 
Финансирањето на содржините на оваа Програма ќе се остваруваат од: 

- Средства на Буџетот на Општина Карпош 
- Донации 
- Буџетот на Република Македонија 
- Други извори, согласно закон 

 
VIII РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА 
За подигањето, чувањето, одржувањето, заштитата и користењето на секое спомен-обележје 
содржано во Програмата, односно за спроведување на постапката за негово подигање, Советот на 
Општина Карпош ќе именува одбор за подигање на спомен-обележјето. Составот и делокругот на 
одборот се определува со актот за неговото именување. 
Оваа Програма е отворена и за други содржини, односно може да се дополнува и со други значајни 
личности. Иницијатива за дополнување на програмата можат да дадат Советот на Општина 
Карпош, правни и физички лица. 
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IX 
ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Оваа Програма се донесува за период од пет години. 
 
Советот на Општина Карпош со одлука ќе го уреди и прашањето за давање согласност за вршење 
измени на спомен обележјето или за превземање дејствија во неговата непосредна околина со кои 
може да се наруши интегритетот на спомен-обележјето, за негово преместување, како и други 
прашања сврзани со спомен-обележјето. 
 
Оваа Програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на 
Општина Карпош“.  
 
 

 
 
                                                                                                                                        ПРЕТСЕДАТЕЛ                                                                                                                     
                                                                                                                 НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
                                                                                                                                 Сашо Лазаровски, с.р. 
 
 
 
 

Број: 07-7665/11 
Датум: 12.11.2014 год. 
Скопје 
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош-
Пречистен текст („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.10/2013), Градоначалникот на 
Општина Карпош, донесе  
 

 
РЕШЕНИЕ 

за објавување на Решението за формирање комисија за преиспитување на инцидентот 
настанат на дваесет и третата седница на Советот на Општина Карпош и избор на 

претседател и членови на Комисијата 
 

 
 
1. Се објавува Решението за формирање Комисија за преиспитување на инцидентот настанат на 
дваесет и третата седница на Советот на Општина Карпош и избор на претседател и членови на 
Комисијата, донесено на дваесет и третата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 12 
ноември 2014 година. 
  
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 
  
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                          ГРАДОНАЧАЛНИК 
                      НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
                        Стевчо Јакимовски, с.р. 
 
 

Број: 09-7880/10 
Датум: 13.11.2014 год. 
Скопје 
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Врз основа на член 32, ставoви 2, 3 и 4 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.5/02) и член 39, став 3, член 40 од Статутот на Општина Карпош – 
Пречистен текст („Службен гласник на Општина Карпош” бр.10/2013), Советот на Општина Карпош, 
на дваесет и третата седница, одржана на 12 ноември 2014 година, донесе 
 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за формирање Комисија за преиспитување на инцидентот настанат на дваесет и третата 

седница на Советот на Општина Карпош и избор на претседател и членови на Комисијата  
 
 

1. Со ова Решение се формира Комисија за преиспитување на инцидентот настанат на дваесет 
и третата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 12 ноември 2014 година. 
  

2. За претседател и членови на Комисијата за преиспитување на инцидентот настанат на 
дваесет и третата седница на Советот на Општина Карпош, се избираат: 

 
за претседател    Панче Стојановски, 
 
за членови             Благоја Неделковски, 

        Дејан Димковски, 
        Марјан Огњановски и 
        Љиљана Симоновска. 

 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник 

на Општина Карпош“. 
 
 
 
 
Број 07-7665/12                                             ПРЕТСЕДАТЕЛ  
Датум 12.11.2013 година                                      НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                                 Сашо Лазаровски 
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С О Д Р Ж И Н А 
 

1. Статутарна Одлука за изменување на Статутот на Општина Карпош, со Решение за објава, 
2. План програми за развој на Општина Карпош за 2015 година, со Решение за објава, 
3. Одлука за воспоставување меѓуопштинска соработка помеѓу Град Скопје и Општина Карпош 

заради проектирање, изградба, користење, заштита и одржување на станбени и сервисни 
улици на подрачјето на градот Скопје.2, со Решение за објава, 

4. Одлука за финансирање и изградба на градежен објект за хидрофорска станица за 
снабдување со вода на жителите на Средно Нерези-горна зона, Општина Карпош, со Решение 
за објава,  

5. Одлука за одобрување на средства на лица со хендикеп од подрачјето на Општина Карпош по 
повод 3-ти декември-Денот на лицата со хедикеп, со Решение за објава,  

6. Одлука за одобрување на финансиски средства за организарање на детски фестивал 
„Распеани лавчиња“, Општина Карпош-Скопје, со Решение за објава, 

7. Одлука за доделување на финансиска помош, со Решение за објава, 
8. Одлука за долгорочно задолжување на Општина Карпош со заем кај финансиска 

институција, со Решение за објава, 
9. Програмата за одбележување на значајни настани и истакнати личности со спомен обележја 

на подрачјето на Општина Карпош, со Решение за објава и  
10. Решението за формирање Комисија за преиспитување на инцидентот настанат на дваесет и 

третата седница на Советот на Општина Карпош и избор на претседател и членови на 
Комисијата, со Решение за објава. 
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Издавач: Општина Карпош 
Уредува: Сектор за правни работи 
Адреса: ул.Радика бр.9, бараки бр.1 и бр.2 
Тураж: 25 примероци 
 


