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ХРОНОЛОШКИ РЕГИСТАР  
НА ПРОПИСИТЕ И ДРУГИТЕ АКТИ ОБЈАВЕНИ ВО „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА 

ОПШТИНА КАРПОШ“ ВО 2018 ГОДИНА 
 

ОДЛУКИ 
 

1. Одлука за престанување на важење на Одлуката за издавање под закуп на 
простор (магацини, подрумски простории, помошни прстории и др) во 
основните училишта на територијата на општина Карпош за учебната 
2017/2018 година (Службен гласник 1/2018) 

2. Одлука за проширување на сретствата на Буџетот на општина Карпош за 
2018 година (Службен гласник 1/2018) 

3. Одлука за одобрување финансиска поддршка на спортисати и невладини 
организации(Службен гласник 1/2018) 

4. Одлука за одобрување финансиска поддршка на проекти од областа на 
детската социјалната и здравствената заштита (Службен гласник 1/2018) 

5. Одлука за одобрување финансиска поддршка на  културни проекти 
(Службен гласник 1/2018) 

6. Одлука за набавка на основно сретство комунално товарно моторно возило 
за собирање, транспорт и изнесување на смет (Службен гласник 1/2018) 

7. Одлука за прфифаќање на донација од друштво за градежништво, трговија 
на големо и мало, увоз-извоз Мастеф Дооел –Скопје (Службен гласник 
1/2018) 

8. Одлука за отпис на основни средства по извршениот попис за 2017 година 
(Службен гласник 2/2018) 

9. Одлука за отпис на неисплатени обврски и застарени побарувања по извршениот 
попис за 2017 година (Службен гласник 2/2018) 

10. О длука за дававање согласност за набавка на прочистувачи на воздух за 
потребите на јавните установи општински детски градинки и општински основни 
училишта од територијата на општина Карпош  (Службен гласник 2/2018) 

11. О длука за давање согласност за закуп на магацински простор (Службен гласник 
2/2018) 

12. О длука за давање согласност за започнување постапка за оттуѓување на патничко 
моторно возило марка AUDI Q7 (Службен гласник 2/2018) 

13. О длука за давање согласност за започнување постапка за оттуѓување на патничко 
моторно возило марка SSANG YONG (Службен гласник 2/2018) 

14. О длука за давање согласност за започнување постапка за оттуѓување на патничко 
моторно возило марка ZASTAVA YUGO (Службен гласник 2/2018) 
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15. О длука за давање согласност за започнување постапка за оттуѓување на патничко 
моторно возило марка FORD FIESTA (Службен гласник 2/2018) 

16. О длука за давање согласност за започнување постапка за оттуѓување на товарно 
моторно возило марка VOLVO (Службен гласник 2/2018) 

17. О длука за прифаќање на донација од „ РОТАРИ КЛУБ-КАМЕН МОСТ “-Скопје 
(Службен гласник 2/2018) 

18. Одлука за формирање Локален совет за превенција на Општина Карпош   
(Службен гласник 3/2018) 

19. Одлука за прифаќање донација од Друштво за трговија СМС ШОПС ДООЕЛ 
експорт-импорт-Скопје ( Службен гласник 3/2018) 

20. О длука за прифаќање донација од „ЛУКОИЛ МАКЕДОНИЈА“ ДООЕЛ Скопје( 
Службен гласник 3/2018) 

21. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за давање на користење 
училишен простор и спроведување на други активности во врска со 
основните училишта на Општина Карпош, бр.09-9287/28 од 26.12.2017 
година (Службен гласник 3/2018) 

22. Одлука за давање согласност за објавување на оглас за доделување на 
финансиска поддршка на проекти од областа на културата за правни и 
физички лица од подрачјето на Општина Карпош (Службен гласник 3/2018) 

23. О длуказа објавување на оглас за доделување на финансиска поддршка на 
спортски клубови од подрачјето на Општина Карпош (Службен гласник 
3/2018) 

24. Одлука за давање согласност за доделување ребраст пластифициран лим 
на семејства од социјален ризик (Службен гласник 3/2018) 

25. О длука за доделување финансиски средства за лекување во странство (Службен 
гласник 3/2018 

26. Одлука за измена на сретствата во буџетот на општина Карпош за 2018 
година (Службен гласник 4/2018) 

27. Одлука за давање согласност за распишување Јавен оглас и спроведување 
на постапка за одобрување  субвенции на жителите на општина Карпош за 
купување нови велосипеди (Службен гласник 4/2018) 

28. Одлука за прифаќање на иницијативата за изменување и дополнување на 
статуот на општина Карпош ( Службен гласник 4/2018) 

29. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за формирање на 
Локален совет за превенција на општина Карпош ( Службен гласник 4/2018) 

30. Одлука за прифаќање на донација од Амоет Дооел Скопје Карпош ( 
Службен гласник 4/2018) 

31. Одлука за поништување на Одлуката, за прифаќање донација од 
АД„ЕЛЕМ’- Скопје ( Службен гласник 4/2018) 

32. Одлука за давање согласност на ЈОУДГ„Пролет“ општина Карпош за 
прифаќање на доација во жирални давања од АД“Елем’ –Скопје ( Службен 
гласник 4/2018) 
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33. Одлука за начинот на формирање на просторни сили за заштита и 
спасување , како и видот големината и организирањето на истите ( Службен 
гласник 4/2018) 

34. Одлука за давање согласност за потпишување на договор за превземање на 
дел од обврските за одржување и чистење на каналската мрежа на 
подрачјето ХМЦ Бардовци –месна заедница Бардовци-општина Карпош за 
2018 година Карпош ( Службен гласник 4/2018) 

35. Одлука за давање на согласност за објавување на оглас за доделување на 
финансиска поддршка на проекти од областа на образованието за правни и 
физички лица за 2018 година  ( Службен гласник 4/2018) 

36. Одлука за доделување на финансиски сретства на менторитена хоровите 
од општинските основни училишта за хорски натпревар меѓу училиштата 
во учебната 2018 година ( Службен гласник 4/2018) 

37. Одлука за утврдување на бесплатни ужинки за учениците од 1 до 5 
одделение за учебната 2917/2018 година и учебната 2018/2019 година и 
утврдување на бесплатен излет за учениците од 1 до 7 оделение за учебната 
2017/2018 и за учениците од 1 до 8 одделение за учебната 2018/2019 година  
од општинските основни училиште на подрачјето на општина Карпош 
Карпош ( Службен гласник 4/2018) 

38. Одлука за доделување на финансиски сретства- награди на 10 ученици –
полуматуранти првенци на генерација во општинските основни училишта 
на општина Карпош за учебната 2017/2018 година Карпош ( Службен 
гласник 4/2018) 

39. Одлука за доделување на половен ребраст пластифициран лим, 
демонтиран од покривот на Јавната установа општинска детска градинка 
„Мајски Цвет’, општина Карпош на семејство од социјален ризик  ( Службен 
гласник 4/2018) 

40. Одлука за определување на финаскиска поддршка на спортски клубови од 
подрачјето на општина Карпош за 2018 годин Карпош ( Службен гласник 
4/2018) 

41. Одлука за определување за изменување и доплонување на одлуката за 
давање на согласност за објавување на оглас за доделување на финансиска 
поддршка на проекти од областа на културата за физички и правни лица за 
2018 година   ( Службен гласник 4/2018) 

42. Одлука за давање согласност за распишување Јавен оглас и спроведување 
постапка за одобрување субвенции на жителите на Општина Карпош за купување 
нови велосипеди ( Службен гласник 5/2018) 

43. Одлука за наградување на професори-тренери и индивидуално прогласени 
ученици спортисти во училишните спортски игри Карпош 2018, Службен гласник 
5/2018) 

44. Одлука за определување на финансиска поддршка на Здружение Фудбалски клуб 
Карпошово 1689-ББ-Скопје,( Службен гласник 5/2018) 
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45. Одлука за одобрување финансиска поддршка на проекти од областа на 
образованието на Општина Карпош за 2018 година (за реализирање на проектот 
10ка за Карпош, подносител: Друштво за филмска продукција и маркетинг 
ФАБРИКА-ПРОДУКЦИЈА Скопје,( Службен гласник 5/2018) 

46. Одлука за утврдување на вклопување на бесправен објект во урбанистичко-
плансканска документација заради усогласување на намената на бесправниот 
објкет со намената на земјиштето (КП бр.8/2 и КП бр.9/2 КО Злокуќани ( Службен 
гласник 5/2018) 

47. Одлука за утврдување на вклопување на бесправен објект во урбанистичко- 
плансканска документација заради усогласување на намената на бесправниот 
објкет со намената на земјиштето (КП бр.658 КО Бардовци ( Службен гласник 
5/2018) 

48. Одлука за утврдување на вклопување на бесправен објект во урбанистичко- 
плансканска документација заради усогласување на намената на бесправниот 
објкет со намената на земјиштето (КП бр.646/30 КО Долно Водно ( Службен 
гласник 5/2018) 

49. Одлука за утврдување на вклопување на бесправен објект во урбанистичко- 
плансканска документација заради усогласување на намената на бесправниот 
објкет со намената на земјиштето (КП бр.646/68, КО Долно Водно Водно ( Службен 
гласник 5/2018) 

50. Одлука за утврдување на невклопување на бесправен објект во урбанистичко- 
плансканска документација поради постоење неможност за усогласување на 
намената на бесправниот објект со намената на земјиштето (КП бр.7741, КО Ѓорче 
Петров 4-Влае ( Службен гласник 5/2018 

51. Одлука за добивање на финансиски средства за замена на стари куќни водомери 
со нови  ултразвучни водомери и интеграција на истите во системот за далечинско 
одчитување на ЈП Водовод и Канализација Скопје,  (Службен гласник 5/2018) 

52. Одлука за давање согласност за објавување оглас за финсиска поддршка на 
спортско рекреативни и здравствени проекти за физички и правни лица од 
Општина Карпош(Службен гласник 5/2018 

53. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за определување на 
финансиска поддршка на спортски клубови од подрачјето на Општина Карпош за 
2018 година (Службен гласник 6/2018 

54. Одлука за изменување и дополнување на Буџетот на Општина Карпош за 2018 
година (Службен гласник 6/2018) 

55. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за согласност за времено 
давање на користење без надомест на недвижни ствари во сопственост на 
Општина Карпош (4 деловни простории на надземниот премин Влајко) на државен 
орган – Министертсво за земјоделство, шумарство и водостопанство на Република 
Македонија, (Службен гласник 6/2018) 

56. Одлука за давање согласност за превземање во сопственост на Општина 
Карпош на еден (1) двоен и (1) еден единечен тениски терен во дворот на 
ООУ „Петар Поп Арсов“, Карпош од Влада на Република Македонија – 
Агенција за млади и спорт (Службен гласник 6/2018) 
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57. Одлука за доделување на финансиска поддршка на проекти од областа на 
културата за физички и правни лица од подрачјето на Општина Карпош за 
2018 година – (за реализирање на програма за работа на Фолклорно 
аматерско здружение студио „ЕТНОС Службен гласник 6/2018) 

58. Одлука за доделување на финансиска поддршка на проекти од областа на 
културата за физички и правни лица од подрачјето на Општина Карпош за 
2018 година – (за реализирање на програма за работа на АКУД Мирче Ацев 
(Службен гласник 6/2018) 

59. Одлука за доделување на финансиска поддршка на проекти од областа на 
културата за физички и правни лица од подрачјето на Општина Карпош за 
2018 година – (за печатење на книга на поетеса Лидија Лучко Јеремиќ 
(Службен гласникбр.6/2018) 

60. Одлука за доделување на финансиска поддршка на проекти од областа на 
културата за физички и правни лица од подрачјето на Општина Карпош за 
2018 година – (за реализирање на програма за работа на Младинско 
културно уметничко друштво Цветан Димов (  Службен гласникбр.6/2018) 

61. Одлука за давање согласност за објавување оглас за финсиска поддршка на 
спортско рекреативни и здравствени проекти за физички и правни лица од 
Општина Карпош  (  Службен гласникбр.7/2018) 

62. Одлука за одобрување на финансиски средства за летен одмор на ученици од 
семејства во потешка материјална состојба од Општина Карпош ( Службен 
гласникбр.7/2018) 

63. Одлука за одобрување на финансиски средства за купување на периодични 
паркинг картици за корисници-жители на Општина Карпош, од СЦМ РЕТАИЛ 
ДООЕЛ Скопје-трговски центар Скопје Сити мол( Службен гласникбр.7/2018) 

64. Одлука за одобрување на финансиски средства за закуп на паркинг места 
од Верополус Дооел Скопје-Веро 2-У.З. Владо Тасевски за корисници-
жители на Општина Карпош од станбената зграда на ул.„Иво Лола Рибар“ 
бр.74, ( Службен гласникбр.7/2018) 

65. Одлука за давање согласност за кофинансирање на проектот „Спортско-
адреналински парк-Карпош“, локација Кеј на река Вардар, на парцели 7060, 7082, 
7084, 684, 685, 686, 689, 690 И 691, Општина Карпош, ( Службен гласникбр.7/2018) 

66. Одлука за прифаќање донација од МЛЕКАРА АД БИТОЛА ( Службен 
гласникбр.7/2018) 

67. Одлука за прифаќање донација опрема за игралиште за деца кај Веро 2, У.З.Владо 
Тасевски, од Верополус ДООЕЛСкопје( Службен гласникбр.7/2018) 

68. Одлука за прифаќање донација летниковец во Влае 2 од Пивара Скопје ( Службен 
гласникбр.7/2018) 

69. Одлука за предавање во владение и одржување на електронска рампа на 
заедницата на станари на колективните објекти на ул. Никола Русински бр.8, бр.10 
и бр.12 ( Службен гласникбр.7/2018) 
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70. Одлука за предавање во владение и одржување на електронска рампа на 
заедницата на станови и деловни простории на ул. Лондонска бр.2, ( Службен 
гласникбр.7/2018) 

71. Одлука за предавање во владение и одржување на електронска рампа на 
заедницата на станари на колективните објекти на ул.„Волгоградска“ бр.1, 
бул.„Партизански одреди“ бр.72а и „Партизански одреди“ бр.74, ( Службен 
гласникбр.7/2018) 

72. Одлука одобрување финансиска поддршка на проекти од областа на 
образованието на Општина Карпош за 2018 година, (за реализирање на проектот 
Меѓународна детска ликовна колонија „Св. Пантелејмон“, подносител: Детски 
ликовен центар ( Службен гласникбр.7/2018) 

73. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за давање на користење 
училишен простор и спроведување на други активности во врска со основните 
училишта на Општина Карпош бр.09-9287/28 од 26.12.2017 година и бр.09-1788/16 од 
07.03.2018 година( Службен гласникбр.7/2018) 

74. Одлука за давање согласност на општинските основни училишта во Општина 
Kарпош за започнување постапка за објавување јавен оглас за давање на 
користење училишен простор и спроведување на други активности во врска со 
основните училишта на Општина Карпош (Службен гласникбр.7/2018) 

75. Одлука за одобрување средства за плаќање надоместок за персонален данок на 
доход и осигурување во случај на несреќа при работа и професионално 
заболување за невработени лица ангажирани за вршење јавни работи (Службен 
гласникбр.7/2018) 

76. Одлука за утврдување на вклопување на бесправни објекти во урбанистичко-
планска документација заради вклопување на бесправните објекти во идна 
планска документација (КП  бр.2352/1, КО Нерези), (Службен гласникбр.7/2018) 

77. Одлука за утврдување на вклопување на бесправни објекти во урбанистичко-
планска документација заради вклопување на бесправните објекти во идна 
планска документација (КП бр.84/1, КО Бардовци), (Службен гласникбр.7/2018) 

78. Одлука за објавување на оглас за доделување на стипендии за талентирани 
спортисти, жители на Општина Карпош кои учат во VIII и IX одделение во 
општинските основни училишта на подрачјето на Општина Карпош за учебната 
2018/2019 година (Службен гласникбр.9/2018) 

79. Одлука за определување на стипендии за талентирани ученици од општинските 
основни училишта од подрачјето на Општина Карпош за учебната 2018/2019 
година, (Службен гласникбр.9/2018) 

80. Одлука за поништување на Одлуката за давање согласност за започнување 
постапка за оттуѓување на патничко моторно возило марка SSANG YONG 
бр.09-930/8 од 7.2.2018 година објавена во Службен гласник на Општина 
Карпош бр.2/2018, (Службен гласникбр.9/2018) 

81. Одлука за давање согласност за времено користење на движна ствар-патничко 
моторно возило марка SSANG YONG, (Службен гласникбр.9/2018) 
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82. Одлука за давање согласност за издавање под закуп на деловен простор  во 
просториите на Урбана Заедница Нерези-Општина Карпош (Службен 
гласникбр.9/2018) 

83. Одлука за одобрување на барањето финансиска поддршка за санација на 
плато и скали на влезот на Кинотека на Македонија, доставено од Јавна 
установа Градска библиотека „БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ“ Скопје, Република 
Македонија бр.03-388/1 од 27.06.2018 година – Кинотека на Македонија, 
бр.05-658/3 од 29.06.2018 година (Службен гласник бр.9/2018) 

84. Одлука за одобрување на барањето финансиска поддршка за оддржување на 
меѓународниот „ФИС ролер ски куп Скопје“, доставено од Клуб по биатлон и 
нордиско скијање и скијачки скокови, бр.09-6755/1 од 16.08.2018 година, со 
Заклучок за објавување, 

85. Одлука за одобрување финансиска поддршка за спортско-рекреативни и 
здравствени проекти за физички и правни лица од Општина Карпош (за 
реализирање на проектот Едукативно превенирање на насилство во образовните 
институции и на спортските настани, доставено од Мирјана Стефановска), 
(Службен гласник бр.9/2018) 

86. Одлука за одобрување финансиска поддршка за спортско-рекреативни и 
здравствени проекти за физички и правни лица од Општина Карпош (за 
реализирање на проектот Спорт и забава за сите деца, доставен од Здружение на 
граѓани за спортски, едукативни и хуманитарни активнсоти ЗАБАВА И СПОРТ, 
Општина Карпош-Скопје) (Службен гласник бр.9/2018) 

87. Одлука за одобрување финансиска поддршка за спортско-рекреативни и 
здравствени проекти за физички и правни лица од Општина Карпош (за 
реализирање на проектот Здрав рбет за добро здравје, доставен од Димитар 
Ѓатовски Општина Карпош-Скопје) (Службен гласник бр.9/2018) 

88. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за предавање во владение и 
одржување на електронска рампа на заедницата на станари на колективните 
објекти на ул. Никола Русински бр.8, бр.10 и бр.12 (паркинг на ул.Карпошево 
востание), со додавање на адресата ул.Карпошово востание бр.10, (Службен 
гласник бр.9/2018) 

89. Одлука за укинување на Одлуката за усогласување на максимумот на станбени 
единици за изградба на објекти со намена А1-домување во станбени куќи 
определен во сите Детални урбанистички планови кои се применуваат во 
постапките за издавање на одобренија за градење пред секторот за урбанизам на 
Општина Карпош, бр.09-3093/13 од 06.04.2016 година („Службен гласник на 
Општина Карпош“ бр.5/2016), (Службен гласник бр.10/2018) 

90. Одлука за поништување на Одлуката за одобрување на финансиски средства за 
закуп на паркинг места од Верополус Дооел Скопје-Веро 2, У.З. Владо Тасевски за 
корисници-жители на Општина Карпош од станбената зграда на ул„Иво Лола 
Рибар“ бр.74 (Службен гласник бр.10/2018) 

91. Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Карпош за 
2018година,  (Службен гласник бр.10/2018) 

92. Одлука за одобрување финансиска поддршка за спортско-рекреативни и 
здравствени проекти за физички и правни лица од Општина Карпош (за 
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реализирање на проектот Fit Games Vol.2 , доставен од Марио Јовановски) ,  
(Службен гласник бр.10/2018) 
 
 

93. Одлука за објавување на оглас за доделување на стипендии за талентирани 
спортисти, жители на Општина Карпош кои учат во VIII и IX одделение во 
општинските основни училишта на подрачјето на Општина Карпош за учебната 
2018/2019 година,  (Службен гласник бр.11/2018) 

94. Одлука за определување на стипендии за талентирани ученици од општинските 
основни училишта од подрачјето на Општина Карпош за учебната 2018/2019 
година, со Заклучок за објавување,   (Службен гласник бр.11/2018) 

95. Одлука за поништување на Одлуката за давање согласност за започнување 
постапка за оттуѓување на патничко моторно возило марка SSANG YONG бр.09-
930/8 од 7.2.2018 година објавена во Службен гласник на Општина Карпош 
бр.2/2018, со Заклучок за објавување,  (Службен гласник бр.11/2018) 

96. Одлука за давање согласност за времено користење на движна ствар-патничко 
моторно возило марка SSANG YONG,  (Службен гласник бр.11/2018) 

97. Одлука за давање согласност за издавање под закуп на деловен простор  во 
просториите на Урбана Заедница Нерези-Општина Карпош,  (Службен гласник 
бр.11/2018) 

98. Одлука за одобрување на барањето финансиска поддршка за санација на плато и 
скали на влезот на Кинотека на Македонија, доставено од Јавна установа Градска 
библиотека „БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ“ Скопје, Република Македонија бр.03-388/1 
од 27.06.2018 година – Кинотека на Македонија, бр.05-658/3 од 29.06.2018 година ,  
(Службен гласник бр.11/2018) 

99. Одлука за одобрување на барањето финансиска поддршка за оддржување на 
меѓународниот „ФИС ролер ски куп Скопје“, доставено од Клуб по биатлон и 
нордиско скијање и скијачки скокови, бр.09-6755/1 од 16.08.2018 година, ,  
(Службен гласник бр.11/2018) 

100. Одлука за одобрување финансиска поддршка за спортско-
рекреативни и здравствени проекти за физички и правни лица од Општина 
Карпош (за реализирање на проектот Едукативно превенирање на 
насилство во образовните институции и на спортските настани, доставено 
од Мирјана Стефановска), ,  (Службен гласник бр.11/2018) 

101. Одлука за одобрување финансиска поддршка за спортско-рекреативни и 
здравствени проекти за физички и правни лица од Општина Карпош (за 
реализирање на проектот Спорт и забава за сите деца, доставен од Здружение на 
граѓани за спортски, едукативни и хуманитарни активнсоти ЗАБАВА И СПОРТ, 
Општина Карпош-Скопје) ,  (Службен гласник бр.11/2018) 

102. Одлука за одобрување финансиска поддршка за спортско-рекреативни и 
здравствени проекти за физички и правни лица од Општина Карпош (за 
реализирање на проектот Здрав рбет за добро здравје, доставен од Димитар 
Ѓатовски Општина Карпош-Скопје) ,  (Службен гласник бр.11/2018) 

103. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за предавање во 
владение и одржување на електронска рампа на заедницата на станари на 
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колективните објекти на ул. Никола Русински бр.8, бр.10 и бр.12 (паркинг на 
ул.Карпошево востание), со додавање на адресата ул.Карпошово востание бр.10,   
(Службен гласник бр.11/2018) 

104. Одлука за меѓусебна соработка помеѓу Општина Карпош-Република 
Македонија, Општина Крушево-Република Македонија и Општина Нова 
Градишка-Република Хрватска,  (Службен гласник бр.11/2018) 

105. Одлука за одобрување на средства за набавка на еколошки и дидактички 
материјали и играчки за децата од предучилишните установи,  (Службен гласник 
бр.11/2018) 

106. Одлука за одобрување на средства на лица со попреченост од подрачјето на 
Општина Карпош по повод 3-ти декември-Денот на лицата со попреченост, со 
Заклучок за објава 

107. Одлука за одобрување на средства за поддршка на вработување на лица со 
попреченост, ,   (Службен гласник бр.11/2018) 

108. Одлука за прифаќање на донација од СТСС-Смарт Трафик Сејфти Системс 
(Интелигентен Лежечки полицаец на улица Руѓер Бошковиќ) во Општина Карпош,   
(Службен гласник бр.11/2018) 

109. Одлука за одобрување на финансиски средства на заслужен граѓанин, ,   
(Службен гласник бр.11/2018) 

110. Одлука за донесување на Детален урбанистички план за Градска четврт 
ССИ 03, Блок 4 ,Општина Карпош, (Службен гласник бр.11/2018) 

111. Одлука за определување на финансиска помош на Славица Тодоровска (Службен 
гласник бр.12/2018) 

112. Одлука за прогласување заслужен граѓанин на Општина Карпош(Службен 
гласник бр.12/2018) 

113. Одлука за прифаќање на донација од ДПТУО,,ФИЛОС” ДОО експорт-импорт - 
Скопје- училиште за странски јазици (Службен гласник бр.13/2018) 

114. Одлука за согласност за времено давање на користење без надомест на закупена 
недвижна ствар – закупец Општина Карпош, објект Б2, комплекс Порта Влае на 
бул.„Партизански одреди“ бр.153, (Службен гласник бр.13/2018) 

115. Одлука за усвојување на Процена на загрозеноста на Општина Карпош од 
природни непогоди и други несреќи(Службен гласник бр.13/2018) 

116. Одлука за усвојување на Планот за заштита и спасување на Општина Карпош од 
природни непогоди и други несреќи(Службен гласник бр.13/2018) 

117. Одлука за формирање општински Совет за превенција на детско престапништво  
Општина Карпош, (Службен гласник бр.13/2018) 

118. Одлука за давање согласност за прифаќање намера за донација од Меѓународни 
училишта НОВА Скопје(Службен гласник бр.13/2018) 

119. Одлука за прифаќање на трајно користење на движни ствари од Министерство за 
животна средина и просторно планирање преку Влада на Република Македонија –
ЈОУГД„Распеана Младост“-општина Карпош(Службен гласник бр.13/2018) 

120. Одлука за прифаќање на трајно користење на движни ствари од 
Министерство за животна средина и просторно планирање преку Влада на 
Република Македонија-ЈОУГД„Мајски Цвет“-општина Карпош(Службен гласник 
бр.13/2018) 
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121. Одлука за прифаќање на трајно користење на движни ствари од Министерство за 
животна средина и просторно планирање преку Влада на Република Македонија- 
ЈОУГД„Пролет“-општина Карпопш(Службен гласник бр.13/2018) 

122. Одлука за извршување на Буџетот на Општина Карпош за 2019 година, 
123. Предлог-Одлука за вредноста на бодот на платите на државните 

службеници за 2019 година, (Службен гласник бр.13/2018) 
124. Предлог-Одлука за утврдување на благајнички максимум за 2019 

година(Службен гласник бр.13/2018),  
 

 
 
 
                                                                                РЕШЕНИЈА 

 
 

1. Решение за формирање на комисија за изработка на програма за работа на 
Советот на општина Карпош за 2018 (Службен гласник 1/2018) 

2. Решение за разрешување и именување членови во управнио одбор на Јавната 
установа општинска детска градинка „Распеана Младост“-општина Карпош Скопје 
(Службен гласник 1/2018)  

3. Решение за разрешување и именување членови во управнио одбор на Јавната 
установа опстинска детска градинка „Мајски Цвет“-општина Карпош Скопје 
(Службен гласник 1/2018)  

4. Решение за разрешување и именување членови во управнио одбор на Јавната 
установа опстинска детска градинка „Орце Николов“-општина Карпош Скопје 
(Службен гласник 1/2018)  

5. Решение за избор на командир на полициска станица од општа надлежност 
Карпош. (Службен гласник 1/2018)  

6. Решение за разрешување и именување членови во Управниот одбор на Јавната 
установа општинска детска градинка „Мајски Цвет“, Општина Карпош-Скопје            
( Службен гласник 3/2018) 

7. Решение за разрешување и именување членови во Училишниот одбор на 
општинското основно училиште  „Вера Циривири-Трена“, Општина Карпош-Скопје 
(Службен гласник 2/2018) 

8. Решение за определување член во Локалниот Совет за превенција на Град Скопје 
Службен гласник 3/2018) 

9. Решение за разрешување и именување член во Управниот одбор на Јавната 
установа општинска детска градинка „Орце Николов“, Општина Карпош-Скопје 
(Службен гласник 3/2018 ) 

10. Решение за разрешување и именување членови во Управниот одбор на Јавната 
установа општинска детска градинка „Пролет“, Општина Карпош-Скопје 
(Службен гласник 3/2018 ) 

11. Решение за разрешување и именување членови во Управниот одбор на Јавната 
установа општинска детска градинка „Распеана младост“, Општина Карпош-
Скопје   (Службен гласник 3/2018 ) 
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12. Решение за изменување и дополнување на Решението за разрешување и 
именување членови во училишен одбор на општинското основно училиште „Димо 
Хаџи Димов“-Скопје(  Службен гласник 3/2018) 

13. Решение за давање на согласност н годишен план за вработување за 2019 
година на општина Карпош-Скопје ( Службен гласник 4/2018) 

14. Решение за разрешување и именување член во одбоот за доверба и 
соработка на факултетот за драмски уметности Карпош ( Службен гласник 
4/2018) 

15. Решение за изменување и доплонување на решението за разрешување и 
именување членови во уравниот одбор на Јавната установа општинска 
детска градинка „Пролет“ –општина Карпош-Скопје ( Службен гласник 
4/2018 

16. Решение за давање на согласност на правилникот за изменување и 
дополнување на правилникот за систематизација на работните места на 
ЈОУДГ „Мајски Цвет“-општина Карпош-Скопје ( Службен гласник 4/2018 

17. Решение за давање на согласност на правилникот за изменување и 
дополнување на правилникот за систематизација на работните места на 
ЈОУДГ „Орце Николов“-општина Карпош-Скопје Одлука за определување на 
финаскиска поддршка на спортски клубови од подрачјето на општина 
Карпош за 2018 година ( Службен гласник 4/2018) 

18. Решение за давање на согласност на правилникот за изменување и 
дополнување на правилникот за систематизација на работните места на 
ЈОУДГ „Пролет“-општина Карпош-Скопје ( Службен гласник 4/2018 

19. Решение за давање на согласност на правилникот за изменување и 
дополнување на правилникот за систематизација на работните места на 
ЈОУДГ „Распеана Младост“-општина Карпош-Скопје ( Службен гласник 
4/2018  

20. Решение за давање согласност на годишен план за вработување за 2019 
година на ЈУОДГ „Мајски Цвет“општина Карпош-Скопје ( Службен гласник 
4/2018) 

21. Решение за давање согласност на годишен план за вработување за 2019 
година на ЈУОДГ „Орце Николов“општина Карпош-Скопје( Службен гласник 
4/2018) 

22. Решение за давање согласност на годишен план за вработување за 2019 
година на ЈУОДГ „Пролет“општина Карпош-Скопје ( Службен гласник 
4/2018) 

23. Решение за давање согласност на годишен план за вработување за 2019 
година на ЈУОДГ „Распеана Младост“општина Карпош-Скопје( Службен 
гласник 4/2018) 

24. Решение за именувцање и дополнување на решението за разрешување и 
именување членови во училишниот одбор на општинското основно 
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училиште „Војдан Чернодрински“општина Карпош-Скопје (Службен 
гласник 4/2018) 

25. Решение за давање согласност на годишен план за вработување за 2019 
година на ООУ„Аврам Писевски“општина Карпош—Скопје (Службен 
гласник 4/2018) 

26. Решение за давање согласност на годишен план за вработување за 2019 
година на ООУ„Братство“општина Карпош—Скопје (Службен гласник 
4/2018) 

27. Решение за давање согласност на годишен план за вработување за 2019 
година на ООУ„Вера Циривири Трена“општина Карпош—Скопје (Службен 
гласник 4/2018) 

28. Решение за давање согласност на годишен план за вработување за 2019 
година на ООУ„Владо Тасевски“општина Карпош—Скопје (Службен гласник 
4/2018) 

29. Решение за давање согласност на годишен план за вработување за 2019 
година на ООУ„Војдан Чернодрински“општина Карпош—Скопје (Службен 
гласник 4/2018) 

30. Решение за давање согласност на годишен план за вработување за 2019 
година на ООУ„Димо Хаџи Димов“општина Карпош—Скопје (Службен 
гласник 4/2018) 

31. Решение за давање согласност на годишен план за вработување за 2019 
година на ООУ„Лазо Трповски“општина Карпош—Скопје (Службен гласник 
4/2018) 

32. Решение за изменување и дополнување на Решението за давање согласност 
на Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за 
систематизација на работните места во јавната установа општинска детска 
градинка „Орце Николов“ Карпош-Скопје година ( Службен гласник /2018) 

33. Решение за давање согласност на годишен план за вработување за 2019 
година на ООУ„Лазо Трповски“општина Карпош—Скопје (Службен гласник 
4/2018) 

34. Решение за давање согласност на годишен план за вработување за 2019 
година на ООУ„Петар Поп Арсов“општина Карпош—Скопје (Службен 
гласник 4/2018) 

35. Решение за давање согласност на Правилникот за изменување и дополнување на 
Правилникот за систематизација на работните места на ЈУОДГ „Орце Николов“, 
Општина Карпош, Скопје, (Службен гласник 5/2018) 

36. Решение за давање согласност на Правилникот за изменување и дополнување на 
Правилникот за систематизација на работните места на ЈУОДГ „Распеана 
Младост“, Општина Карпош, Скопје, (Службен гласник 5/2018) 

37. Решение за изменување и дополнување на Решението за разрешување и 
именување членови во Училишниот одбор на општинското основнно училиште 
„Братство“, Општина Карпош-Скопје, Службен гласник 5/2018) 
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38.  Решение за давање согласност на Годишен план за изменување и дополнување на 
Годишниот план за вработување во Општина Карпош за 2018 година,бр.04-2500/1 
од 28.03.2017 година, Решение бр.09-4430/4 од 08.06.2017 година (Службен 
гласник 6/2018) 

39. Решение за изменување и дополнување на Решението за давање согласност 
на Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за 
систематизација на работните места во јавната установа општинска детска 
градинка „Орце Николов“ Карпош-Скопје (Службен гласник 6/2018) 

40. Решение за изменување и дополнување на Решението за давање согласност 
на Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за 
систематизација на работните места во јавната установа општинска детска 
градинка „Распеана младост“ Карпош-Скопје (Службен гласник 6/2018) 

41. Решение за разрешување и именување членови во Училишниот одбор на 
Општинското основно училиште „Аврам Писевски“,(Службен гласник 6/2018) 

42. Решение за избор на директор на јавната установа општинска детска 
градинка „МАЈСКИ ЦВЕТ“, општина Карпош(Службен гласник бр.8/2018) 

43. Решение за давање согласност на Правилник за изменување и дополнување на 
Правилникот за систематизација на работните места во ЈУОДГ - „Пролет“-Карпош-
Скопје (Службен гласник бр.9/2018) 

44. Решение за изменување и дополнување на Решението за именување на членови на 
локален Комитет за проектот „Развивање на ЛЕАП за Општина Карпош“, бр.09-
2085/5 од 23.03.2017 година („Службен гласник на Општина Карпош“ 
бр.5/2017),(Службен гласник бр.9/2018) 

45. Решение за давање согласност на Правилник за изменување и дополнување на 
Правилникот за систематизација на работните места во ЈУОДГ - „Пролет“-Карпош-
Скопје),(Службен гласник бр.11/2018) 

46. Решение за изменување и дополнување на Решението за именување на членови на 
локален Комитет за проектот „Развивање на ЛЕАП за Општина Карпош“, бр.09-
2085/5 од 23.03.2017 година („Службен гласник на Општина Карпош“ 
бр.5/2017),(Службен гласник бр.11/2018) 

47. Решение за изменување и дополнување на годишен план за вработување за 
2018 година на Јавната установа општинска детска градинка Орце 
Николов,Општина Карпош Скопје,( Службен гласник бр.11/2018) 

48. Решение за изменување и дополнување на годишен план за вработување за 
2019 година на Јавната установа општинска детска градинка Орце 
Николов,Општина Карпош Скопје ( Службен гласник бр.11/2018) 

49. Решение за давање согласност на Статутот на Приватната установа за деца 
–детска градинка „СВЕТОТ НА КОЛОРЕС“ – Скопје ( Службен гласник 
бр.12/2018) 

50. Решение за разрешување и именување членови во Управниот одбор на Јавната 
установа општинска детска градинка „Мајски Цвет“, Општина Карпош-Скопје, ( 
Службен гласник бр.13/2018)  
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51. Решение за формирање Комисија за процена и утврдување на висината на 
штетата од природни непогоди и други несреќи ( Службен гласник бр.13/2018) 
 

 
 
 
 
 
                                                                           ЗАКЛУЧОЦИ 

 
1. Заклучок за усвојување на кварталниот извештај за извршување на Буџетот на 

Општина Карпош за извештајниот период (кумулативно ) за квартал од 1.1.2017 до 
31.12.2017) (Службен гласник 1/2018) 

2. Заклучок за усвојување на Извештајот за работите во однос на јавната безбедост и 
безбедноста на сообраќајот на патиштата на подрачјето на полициската станица 
од општа надлежност Карпош за 2017 година (Службен гласник 1/2018) 

3. Заклучок за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за 
урбанистичко планирање за 2017 година (Службен гласник 1/2018) 

4. Заклучок за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за 
активностите на Општина Карпош од областа на екологијата и енергетската 
ефикасност за 2017 година Службен гласник 1/2018) 

5. Заклучок за усвојување на извештајот за реализација на Програмата за 
активностите на општина Карпош од областа на развојот за 2017 година (Службен 
гласник со Заклучок за објава 1/2018 

6. Заклучок за усвојување на извештајот за реализација на Програмата за уредување 
на градежно земјиште на подрачјето на општина Карпош за 2017 година (Службен 
гласник 1/2018) 

7. Заклучок за усвојување на извештајот за реализација на Програмата за изградба 
редовно и инвестиционо одржување и зимско одржување на сервисни, станбени 
улици и локални патипшта на подрачјето на општина Карпош за 2017 година 
(Службен гласник 1/2018) 

8. Заклучок за усвојување на извештајот за реализација на програмата за 
активностите на општина Карпош од областа на културата 2017 година (Службен 
гласник 1/2018)  

9. Заклучок за усвојување на извештајот за реализација на програмата за 
активностите на општина Карпош од областа на спортот 2017 година (Службен 
гласник 1/2018) 

10. Заклучок за усвојување на извештајот за реализација на програмата за 
активностите на општина Карпош од областа на детската, социјалната и 
здравствената заштита за 2017 година ( Службен гласник 1/2018) 

11. Заклучок за усвојување на извештајот за реализација на Програмата за 
активностите на општина Карпош од областа на образованието за 2017 година 
(Службен гласник 1/2018) 
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12. Заклучок за усвојување на извештајот за реализација на Програмата за 
активностите на општина Карпош од областа на заштита и спасување на граѓани и 
материјални добра за 2017 година (Службен гласник 1/2018) 

 
13. Заклучок за усвојување на извештајот за реализација на Програмата за 

активностите на општина Карпош од областа на информатичката технологија за 
2017 година (Службен гласник 1/2018) 

14. Заклучок за усвојување на извештајот за реализација на Програмата за 
активностите на општина Карпош од областа на развојот на месната самоуправа 
во Општината за 2017 година (Службен гласник 1/2018) 

15. Заклучок за усвојување на извештајот за реализација на програмата за 
активностите на општина Карпош од областа на еднакви можности меѓу мажите и 
жените година (Службен гласник 1/2018) 

16. Заклучок за усвојување на извештајот за реализација на Програмата за 
одбележување на 41 годишнината од формирањењто на општина Карпош 
(Службен гласник 1/2018) 

17. Заклучок за усвојување на извештајот за реализација на Програмата за работа на 
Советот на општина Карпош за 2017 година (Службен гласник 1/2018) 

18. Заклучокот за усвојување на Извештајот за реализација на активностите на 
Секторот инспекторат на Општина Карпош за 2017 година (Службен гласник 
2/2018) 

19. Заклучок за усвојување на информацијата во врска со формирање Локален совет 
за превенција на Општина Карпош (Службен гласник 3/2018) 

20. Заклучок за  усвојување на Годишниот извештај за извршување на Буџетот на 
Општина Карпош за 2017 година и Годишната сметка на Буџетот на Општина 
Карпош за 2017 година (Службен гласник 3/2018) 

21. Заклучок за усвојување на кварталмниот извештај за извршување на буџетот на 
општина Карпош за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 1.1.2018 до 
31.3.2018 година (Службен гласник бр.4) 

22. Заклучок за усвојување на Извештај за реализација на Програмата за 
активностите на Општина Карпош од областа на екологијата и енергетската 
ефикасност од 01.01 до 15.05.2018 година, (Службен гласник бр.5/2018) 

23. Заклучок за усвојување на Извештај за реализација на Програмата за 
активностите на Општина Карпош од областа на развој за 2018 година за период 
од 01.01 до 15.05.2018 година, , (Службен гласник бр.5/2018) 

24. Заклучок за усвојување на Извештај за реализација на Програмата за 
активностите на Општина Карпош од областа на културата за 2018 година за 
период од 01.01 до 15.05.2018 година , (Службен гласник бр.5/2018) 

25. Заклучок за усвојување на Извештај за реализација на Програмата за 
активностите на Општина Карпош од областа на спортот за 2018 година за период 
од 01.01 до 15.05.2018 година, 

26. Заклучок за усвојување на Извештај за реализација на Програмата за 
активностите на Општина Карпош од областа на детска, социјална и здравствена 
заштита за 2018 година за период од 01.01 до 15.05.2018 година, 
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27. Заклучок за усвојување на Извештај за реализација на Програмата за 
активностите на Општина Карпош од областа на образование за 2018 година за 
период од 01.01 до 15.05.2018 година, (Службен гласник бр.5/2018) 

28. Заклучок за усвојување на Извештај за реализација на програмата за 
активностите на Општина Карпош од областа на заштита и спасување на граѓани 
и материјални добра за 2018 година за период од 01.01 до 15.05.2018 година, 
(Службен гласник бр.5/2018) 

29. Заклучок за усвојување на Извештај за реализација на Програмата за 
активностите на Општина Карпош од областа на информатичката технологија за 
2018 година за период од 01.01 до 15.05.2018 година, (Службен гласник бр.5/2018) 

30. Заклучок за усвојување на Извештај за реализација на Програмата за 
активностите на Општина Карпош од областа на развојот на месната самоуправа 
за 2018 година за период од 01.01 до 15.05.2018 година (Службен гласник бр.5/2018) 

31. Заклучок за усвојување на Извештај за реализација на Програмата за работа на 
Советот за 2018 година за период од 01.01 до 15.05.2018 година година (Службен 
гласник бр.5/2018) 

32. Заклучок за усвојување на Извештај за реализација на активностите на секторот 
инспекторатпри Општина Карпош за 2018 година за период од 01.01 до 15.05.2018 
година (Службен гласник бр.5/2018) 

 
33. Заклучок за усвојување на Извештај за реализација на Програмата за 

активностите на Општина Карпош од областа на уредување на градежно земјиште 
на подрачјето на Општина Карпош за 2018 година, за период  од 01.01 до 15.05.2018 
година (Службен гласник 6/2018) 

34. Заклучок за усвојување на Извештај за реализација на Програмата за 
активностите на Општина Карпош од областа на еднаквите можности меѓу 
жените и мажите за 2018 година за период од 01.01 до 15.05.2018 година година 
(Службен гласник 6/2018) 

35. Заклучок за усвојување на Кварталниот извештај II квартал, за извештајниот 
период од 01.01.2018 година до 30.06.2018 година (Службен гласник 7/2018) 

36. Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за работата на општинското 
основно училиште „Аврам Писевски“, Општина Карпош-Скопје, за учебната 
2017/2018 година, (Службен гласник 7/2018) 

37. Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за работата на општинското 
основно училиште „Братство“, Општина Карпош-Скопје, за учебната 2017/2018 
година, (Службен гласник 7/2018) 

38. Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за работата на општинското 
основно училиште „Вера Циривири-Трена“, Општина Карпош-Скопје, за учебната 
2017/2018 година, (Службен гласник 7/2018) 

39. Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за работата на општинското 
основно училиште „Владо Тасевски“, Општина Карпош-Скопје, за учебната 
2017/2018 година, (Службен гласник 7/2018) 

40. Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за работата на општинското 
основно училиште „Војдан Чернодрински“, Општина Карпош-Скопје, за учебната 
2017/2018 година, (Службен гласник 7/2018) 
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41. Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за работата на општинското 
основно училиште „Димо Хаџи Димов“, Општина Карпош-Скопје, за учебната 
2017/2018 година(Службен гласник 7/2018) 

42. Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за работата на општинското 
основно училиште „Јан Амос Коменски“, Општина Карпош-Скопје, за учебната 
2017/2018 година, (Службен гласник 7/2018) 

43. Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за работата на општинското 
основно училиште „Лазо Трповски“, Општина Карпош-Скопје, за учебната 
2017/2018 година, (Службен гласник 7/2018) 

44. Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за работата на општинското 
основно училиште „Петар Поп Арсов“, Општина Карпош-Скопје, за учебната 
2017/2018 година, (Службен гласник 7/2018) 

 
45. Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за работата на општинското 

основно училиште „Христијан Тодоровски Карпош“, Општина Карпош-Скопје, за 
учебната 2017/2018 година, (Службен гласник 7/2018) 

46. Заклучок за усвојување на Годишна програма за работата на Општинското 
основно училиште „Аврам Писевски“, Општина Карпош-Скопје, за учебната 
2018/2019 година, (Службен гласник 7/2018) 

47. Заклучок за усвојување на Годишна програма за работата на Општинското 
основно училиште „Братство“, Општина Карпош-Скопје, за учебната 2018/2019 
година, (Службен гласник 7/2018) 

48. Заклучок за усвојување на Годишна програма за работата на Општинското 
основно училиште „Вера Циривири-Трена“, Општина Карпош-Скопје, за учебната 
2018/2019 година, (Службен гласник 7/2018) 

49. Заклучок за усвојување на Годишна програма за работата на Општинското 
основно училиште „ Владо Тасевски “, Општина Карпош-Скопје, за учебната 
2018/2019 година, (Службен гласник 7/2018) 

50. Заклучок за усвојување на Годишна програма за работата на Општинското 
основно училиште „Војдан Чернодрински“, Општина Карпош-Скопје, за учебната 
2018/2019 година(Службен гласник 7/2018) 

51. Заклучок за усвојување на Годишна програма за работата на Општинското 
основно училиште „Димо Хаџи Димов“, Општина Карпош-Скопје, за учебната 
2018/2019 година, (Службен гласник 7/2018) 

52. Заклучок за усвојување на Годишна програма за работата на Општинското 
основно училиште „Јан Амос Коменски“, Општина Карпош-Скопје, за учебната 
2018/2019 година, (Службен гласник 7/2018) 

53. Заклучок за усвојување на Годишна програма за работата на Општинското 
основно училиште „Лазо Трповски“, Општина Карпош-Скопје, за учебната 
2018/2019 година, (Службен гласник 7/2018) 

54. Заклучок за усвојување на Годишна програма за работата на Општинското 
основно училиште „Петар Поп Арсов“, Општина Карпош-Скопје, за учебната 
2018/2019 година, (Службен гласник 7/2018) 

55. Заклучок за усвојување на Годишна програма за работата на Општинското 
основно училиште „Христијан Тодоровски Карпош“, Општина Карпош-Скопје, за 
учебната 2018/2019 година, (Службен гласник 7/2018) 
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56. Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за работтата на Јавната установа 
општинска детска градинка „Мајски Цвет“, Општина Карпош-Скопје, за 2016/2017 
година, со Заклучок за објавување 

57. Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за работтата на Јавната установа 
општинска детска градинка „Орце Николов“, Општина Карпош-Скопје, за 
2016/2017 година, (Службен гласник 7/2018) 

58. Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за работтата на Јавната установа 
општинска детска градинка „Пролет“, Општина Карпош-Скопје, за 2016/2017 
година, (Службен гласник 7/2018) 

59. Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за работтата на Јавната установа 
општинска детска градинка „Распеана младост“, Општина Карпош-Скопје, за 
2016/2017 година, (Службен гласник 7/2018) 

60. Заклучок за усвојување на Извештајот за работите во однос на јавната 
безбедност и безбедноста на сообраќајот на патиштата на подрачјето на 
Полициската станица од општа надлежност Карпош во првото 
шестмесечие во 2018 година,(Службен гласник9/2018) 

61. Заклучок за усвојување на Годишната Програма за работа на ЈУОДГ- „Мајски 
Цвет“-Карпош-Скопје за учебната 2018/2019 година, (Службен гласник 9/2018) 

62. Заклучок за усвојување на Годишната Програма за работа на ЈУОДГ- „Орце 
Николов“-Карпош-Скопје за учебната 2018/2019 година(Службен гласник 9/2018) 

63. Заклучок за усвојување на Годишната Програма за работа на ЈУОДГ- „Пролет“-
Карпош-Скопје за учебната 2018/2019 година, (Службен гласник 9/2018) 

64. Заклучок за усвојување на Годишната Програма за работа на ЈУОДГ- „Распеана 
Младост“-Карпош-Скопје за учебната 2018/2019 година, (Службен гласник 9/2018) 

65. Заклучок за усвојување на Извештајот за работите во однос на јавната 
безбедност и безбедноста на сообраќајот на патиштата на подрачјето на 
Полициската станица од општа надлежност Карпош во првото 
шестмесечие во 2018 година (Службен гласник 11/2018) 

66. Заклучок за усвојување на Годишната Програма за работа на ЈУОДГ- „Мајски 
Цвет“-Карпош-Скопје за учебната 2018/2019 година, (Службен гласник 11/2018) 

67. Заклучок за усвојување на Годишната Програма за работа на ЈУОДГ- „Орце 
Николов“-Карпош-Скопје за учебната 2018/2019 година, (Службен гласник 
11/2018) 

68. Заклучок за усвојување на Годишната Програма за работа на ЈУОДГ- „Пролет“-
Карпош-Скопје за учебната 2018/2019 година, со Заклучок за објавување, 
(Службен гласник 11/2018) 

69. Заклучок за усвојување на Годишната Програма за работа на ЈУОДГ- „Распеана 
Младост“-Карпош-Скопје за учебната 2018/2019 година (Службен гласник 
11/2018)  
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МИСЛЕЊА 
 

1. Мислење на Програмата за изведување на ученички екскурзии и други ученички 
активности во ООУ „Братство", Општина Карпош-Скопје за учебната 2018/2019 
година, , (Службен гласник 7/2018) 

2. Мислење на Програмата за изведување на ученички екскурзии и други ученички 
активности во ООУ „Вера Циривири-Трена", Општина Карпош-Скопје за учебната 
2018/2019 година, (Службен гласник 7/2018) 

3. Мислење на Програмата за изведување на ученички екскурзии и други ученички 
активности во ООУ „Владо Тасевски", Општина Карпош-Скопје за учебната 
2018/2019 година, (Службен гласник 7/2018) 

4. Мислење на Програмата за изведување на ученички екскурзии и други ученички 
активности во ООУ „Војдан Чернодрински", Општина Карпош-Скопје за учебната 
2018/2019 година, (Службен гласник 7/2018) 

5. Мислење на Програмата за изведување на ученички екскурзии и други ученички 
активности во ООУ „Димо Хаџи Димов", Општина Карпош-Скопје за учебната 
2018/2019 година, (Службен гласник 7/2018) (Службен гласник 7/2018) 

6. Мислење на Програмата за изведување на ученички екскурзии и други ученички 
активности во ООУ „Јан Амос Коменски", Општина Карпош-Скопје за учебната 
2018/2019 година, (Службен гласник 7/2018) 

7. Мислење на Програмата за изведување на ученички екскурзии и други ученички 
активности во ООУ „Лазо Трповски", Општина Карпош-Скопје за учебната 
2018/2019 година (Службен гласник 7/2018) 

8. Мислење на Програмата за изведување на ученички екскурзии и други ученички 
активности во ООУ „Петар Поп Арсов", Општина Карпош-Скопје за учебната 
2018/2019 година, (Службен гласник 7/2018) 

9. Мислење на Програмата за изведување на ученички екскурзии и други ученички 
активности во ООУ „Христијан Тодоровски Карпош", Општина Карпош-Скопје за 
учебната 2018/2019 година, (Службен гласник 7/2018) 

10. Мислење на Програмата за изменување и дополнување на Програмата за 
изведување на ученички екскурзии и други ученички активности во ООУ „Вера 
Виривири-Трена“, Општина Карпош-Скопје за 2018/2019 година 

11. Предлог-Мислење на Програмата за изменување и дополнување на Програмата за 
изведување на ученички екскурзии и други ученички активности во ООУ „Владо 
Тасевски“, Општина Карпош-Скопје за 2018/2019 година 

12. Мислење на Програмата за изменување и дополнување на Програмата за 
изведување на ученички екскурзии и други ученички активности во ООУ „Петар 
Поп Арсов“, Општина Карпош-Скопје за 2018/2019 година 

 
 
 

ПРАВИЛНИЦИ 
1. Правилник за заштита од пожари и експлозии (Службен гласник 12/2018) 
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2. Правилник за методологија за утврдување  на критериуми за распределба на  блок 
дотацијата наменета за Јавните установи општински детски градинки на 
подрачјето на Општина Карпош за 2019 година, (Службен гласник 13/2018 

3. Правилник за методологија за утврдување  на критериуми за распределба на  блок 
дотацијата наменета за општинските основни училишта на подрачјето на 
Општина Карпош за 2019 година, (Службен гласник 13/2018 

 
БУЏЕТ 

 
1. Предлог-Буџет на Општина Карпош за 2019 година, (Службен гласник 13/2018) 
2. Буџетски календар за 2019 година (Службен гласник 13/2018) 

 
ПЛАН 

 
 

ИЗВЕШТАЈ 
 

1.  Извештајот за реализација на активностите на Секторот инспекторат на Општина 
Карпош за 2017 година (Службен гласник 2/2018) 

 

                                                                         Програми 
 

1. Програма  за работа на Советот на општина Карпош за 2018 (Службен гласник 
1/2017) 

2. Програма за изменување и дополнување на Програмата за активностите на 
општина Карпош во областа на развојот за 2018 година (Службен гласник 1/2018) 

3. Програма за активностите на општина Карпош во областа на располагањето со 
градежното земјиште во сопственост на Република Македонијаза 2018 година 
(Службен гласник 1/2018) 

4. Програма за изменување и доплонување на Програмата за активностите на 
оппштина Карпош во областа на образованието за 2018 година Карпош (Службен 
гласник 4/2018) 

5. Програма за изменување и дополнување на програмата за активностите на 
општина Карпош од областа на културата за 2018 година Карпош ( Службен 
гласник 4/2018) 

6. Програма за изменување и дополнување на Програмата за активностите на 
Општина Карпош во областа на екологијата и енергетската ефикасност за 2018 
година (Службен гласник бр.5/2018) 

7. Програма за изменување и дополнување на Програмата за активностите на 
Општина Карпош во областа на спортот за 2018 година, (Службен гласник 
бр.6/2018) 
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8. Програма за изменување и дополнување на Програмата за активностите на 
Општина Карпош во областа на екологијата и енергетска ефикасност за 2018 
година (Службен гласник бр.6/2018) 

9. Програма за планирани активности на Одделението за односи со јавност за 2018 
година, (Службен гласник бр.6/2018) 

10. Програма за изменување и дополнување на Програмата за урбанистичко 
планирање за 2018 година, (Службен гласник бр.6/2018) 

11. Програма за изменување и дополнување на Програмата за уредување на 
градежното земјиште на подрачјето на Општина Карпош за 2018 година (Службен 
гласник бр.6/2018) 

12. Програма за изменување на Програмата за активностите на Општина Карпош во 
областа на месната самоуправа за 2018 година (Службен гласник бр.6/2018) 

13. Програма за изменување и дополнување на Програмата за активностите на 
Општина Карпош во областа на образованието за 2018 година (Службен 
гласник7/2018) 

14. Програма за изменување и дополнување на Програмата за активностите на 
Општина Карпош во областа на развојот за 2018 година, (Службен гласник 9/2018) 

15. Програма за изменување и дополнување на Програмата за активностите на 
Општина Карпош во областа на образованието за 2018 година, (Службен гласник 
9/2018) 

16. Програма за изменување и дополнување на Програмата за планирани активности 
на Одделението за односи со јавност за 2018 година (Службен гласник 9/2018) 

17. Програма за изменување и дополнување на Програмата за активностите на 
Општина Карпош во областа на развојот за 2018 година, (Службен гласник 
11/2018) 

18. Програма за изменување и дополнување на Програмата за активностите на 

Општина Карпош во областа на образованието за 2018 година, (Службен гласник 
11/2018) 

19. Програма за изменување и дополнување на Програмата за планирани активности 

на Одделението за односи со јавност за 2018 година, (Службен гласник 11/2018) 
20. Програма за урбанистичко планирање за 2018 година, (Службен гласник 13/2018) 
21. Програма за активностите на Општина Карпош во областа на екологија и 

енергетската ефикасност за 2019 година, (Службен гласник 13/2018) 
22. Предлог-Програма за активностите на Општина Карпош во областа на развојот на 

општината за 2019 година, (Службен гласник 13/2018) 
23. Програма за уредување на градежното земјиште на подрачјето на Општина 

Карпош за 2019 година, (Службен гласник 32/2018) 
24. Програма за изградба, редовно и инвестиционо одржување и зимско оддржување 

на сервисни, станбени улици и локални патишта на подрачјето на Општина 
Карпош за 2019 година, (Службен гласник 13/2018) 
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25. Програма за активностите на Општина Карпош во областа на културата за 2019 
година, (Службен гласник 13/2018) 

26. Програма за активностите на Општина Карпош во областа на спортот за 2019 
година, (Службен гласник 13/2018) 

27. Програма за активностите на Општина Карпош во областа на детска, социјална и 
здравствена заштита за 2019 година, (Службен гласник 13/2018) 

28. Програма за активностите на Општина Карпош во областа на образованието за 
2019 година, (Службен гласник 13/2018) 

29. Програма за активностите во областа на заштита и спасување на граѓани и 
материјални добра за 2019 година, (Службен гласник 13/2018) 

30. Програма за активностите на Општина Карпош во областа на информатичката 
технологија за 2019 година, (Службен гласник 13/2018) 

31. Програма за активностите на Општина Карпош во областа на месна самоуправа за 
2019 година, (Службен гласник 13/2018) 

32. Програма за активностите на Општина Карпош во областа на еднакви можности 
меѓу жените и мажите во Општина Карпош за 2019 година, (Службен гласник 
13/2018) 

33. Програма за одбележување на 43 годишнината на Општина Карпош, (Службен 
гласник 13/2018) 

34. Програмата за активностите на Општина Карпош на Одделението за односи со 
јавност за 2019 година (Службен гласник 13/2018) 

35. Програма за активностите на Општина Карпош во областа на негување и чување 
на традициите на македонскиот народ и македонската држава и заштита на 
историските споменици и спомен обележја за 2019 година, (Службен гласник 
13/2018) 
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