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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), 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 изменување на Одлуката донесена од страна на Советот на 
Општина Карпош бр. 07-5701/13 од 27.08.2014 година  за утврдување на невклопување на 

бесправен објект, изграден на КП бр. 2157 КО Карпош во урбанистичко-планска документација 
со која се врши  усогласување на намената на бесправниот објект со намената на земјиштето 

 
1. Се објавува Одлуката за изменување на Одлуката донесена од страна на Советот на Општина 
Карпош бр. 07-5701/13 од 27.08.2014 година  за утврдување на невклопување на бесправен објект, 
изграден на КП бр. 2157 КО Карпош во урбанистичко-планска документација со која се врши  
усогласување на намената на бесправниот објект со намената на земјиштето, донесена на дваесет и 
првата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 03 октомври 2014 година. 
  
2. Ова решение влегува во сила до денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 
 
 
 

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

Број: 09-6918/1 
Датум: 06.10.2014 год. 
Скопје 
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Врз основа на член 36, став 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 5/02) и член 2, став 1, алинеја 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко-планска документација („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 56/11, 162/12,95/13 и 109/14), Советот на Општина Карпош, на дваесет и првата 
седница, одржана на 03 октомври 2014 година, донесе 
 
 

ОДЛУКА 
за изменување на Одлуката донесена од страна на Советот на Општина Карпош бр. 07-5701/13 
од 27.08.2014 година  за утврдување на невклопување на бесправен објект, изграден на КП бр. 

2157 КО Карпош во урбанистичко-планска документација со која се врши  усогласување на 
намената на бесправниот објект со намената на земјиштето 

                                 
 
 

Член 1 
Во Одлуката донесена од страна на Советот на Општина Карпош бр. 07-5701/13 од 27.08.2014 година  
за утврдување на невклопување на бесправен објект, изграден на КП бр. 2157 КО Карпош во 
урбанистичко-планска документација со која се врши  усогласување на намената на бесправниот 
објект со намената на земјиштето, членот 2 се брише, а членот 3 станува член 2. 

 
Член 2 

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: 07-6723/3 
Датум: 03.10.2014 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), 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 Правилникот за методологија за утврдување  на критериуми за распределба 
на  блок дотацијата наменета за општинските основни училишта на подрачјето на Општина 

Карпош 
 

 
1. Се објавува Правилникот за методологија за утврдување на критериуми за распределба на блок 
дотации наменета за општинските основни училишта на подрачјето на Општина Карпош, донесена 
на дваесет и првата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 03 октомври 2014 година. 
  
2. Ова решение влегува во сила до денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 
 
 
 

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

Број: 09-6918/2 
Датум: 06.10.2014 год. 
Скопје 
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Врз основа на член 22, став 1, точка 8 и член 36, став 1 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02), член 8, став 2 од Законот за финансирање на 
единиците на локалната смаоуправа  („Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/04, 96/04, 
67/07, 156/09 и 47/11/) и член 162, став 2 од Законот за основното образование  („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11 и 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 
135/14), Советот на Општина Карпош, на дваесет и првата седница, одржана на 03 октомври 2014 
година, го донесе следниот  

 
 

П Р А В И Л Н И К 
за методологија за утврдување  на критериуми за распределба на  блок дотацијата наменета 

за општинските основни училишта на подрачјето на Општина Карпош 
 

Член 1 
Со овој Правилник се пропишува методологијата за утврдување на критериуми за распределба на 
блок дотацијата наменета за општинските основните училишта на подрачјето на Општина 
Карпош. 
 

Член 2 
Со средствата од блок дотацијата  за финансирање на дејноста – основно образование, 
трансферирани од Буџетот на Република Македонија, согласно Буџетот на Општина Карпош за 
2015 година, Програма Н1 и подпрограма Н10 – основно образование, се врши финансирање на 
општинските основни училишта: „Јан Амос Коменски“, „Петар Поп Арсов“, „Војдан Чернодрински“, 
„Владо Тасевски“, „Аврам Писевски“, „Вера Циривири Трена“, „Лазо Трповски“, „Димо Хаџи Димов“, 
„Братство“ и „Христијан Тодоровски Карпош“. 
 
Средствата од став 1 на овој член се распоредуваат поединечно на секое општинско основно 
училиште врз основа на претходно доставените податоци од страна на основните училишта и 
нивните годишни финансиски планови.  
 

Член 3 
Распределбата на блок дотацијата по општинските основни училишта на подрачјето на Општина 
Карпош  ќе се врши по следните критериуми: 
- вкупен број на ученици по   училишта, 
- број на ученици во предметна настава,  
- број на ученици со посебни потреби,  
- број на ученици – корисници на бесплатен превоз, 
- тип на објектот на училиштето и  
- начин  на греење / централно или самостојно /. 
- трошоци за тековно одржување на објектите, 
- историски податоци од претходната година и 
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- останатинеизмирени обврски од претходни години.   
 

Член 4 
Освен за бруто платите, кои што се пресметани и дадени како задолжителна обврска по број на 
вработени и се изземени од методологијата, распределбата се врши согласно горе утврдените  
критериуми. 
 

Член 5 
Средствата за блок дотацијата  до општинските основни училишта на подрачјето на Општина 
Карпош ќе се  насочуваат преку Секторот за финансиски прашања на Општина Карпош месечно, 
односно по нивното трансферирање од страна на Министерството за образование и наука. 
 

 
Член 6 

Овој Правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на 
Општина Карпош“ а ќе се применува од 1.1.2015 година. 
 
 
                      
                        

 
                                                                                                       ПРЕТСЕДАТЕЛ 

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

Број: 07-6723/4 
Датум: 03.10.2014 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), 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 Правилникот за методологија за утврдување  на критериуми за распределба 
на  блок дотацијата наменета за Јавните установи општински детски градинки на подрачјето 

на Општина Карпош 
 

 
1. Се објавува Правилникот за методологија за утврдување на критериуми за распределба на блок 
дотации наменета за Јавните установи општински детски градинки на подрачјето на Општина 
Карпош, донесена на дваесет и првата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 03 
октомври 2014 година. 
  
2. Ова решение влегува во сила до денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 
 
 
 

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

Број: 09-6918/3 
Датум: 06.10.2014 год. 
Скопје 
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Врз основа на член 22, став 1, точка 7 и член 36, став 1 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) член 8, став 2 од Законот за финансирање на 
единиците на локалната самоуправа  („Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/04, 96/04, 
67/07, 156/09 и 47/11) и член 184, став 3 и став 4 од Законот за заштита на децата („Службен весник 
на Република Македонија“ бр.23/2013, 12/2014, 44/2014), Советот на Општина Карпош, на дваесет и 
првата седница одржана на 03 октомври 2014 година го донесе следниот  
 
 

ПРАВИЛНИК 
за методологија за утврдување  на критериуми за распределба на  блок дотацијата наменета 

за Јавните установи општински детски градинки на подрачјето на Општина Карпош 
 

Член 1 
Со овој Правилник се пропишува методологијата за утврдување на критериуми за распределба на 
блок дотацијата наменета за Јавните установи општински детски градинки на подрачјето на 
Општина Карпош. 
 

Член 2 
Со средствата од блок дотацијата  за финансирање на дејноста – згрижување и воспитание на деца, 
трансферирани од Буџетот на Република Македонија, согласно Буџетот на Општина Карпош за 
2015 година, Програма Н1 и подпрограма Н10 – згрижување и воспитание на деца, се врши 
финансирање на Јавните установи општинските детски градинки: ЈУОДГ „ Орце Николов“, 
ЈУОДГ„Мајски Цвет“, ЈУОДГ„Пролет“, и  ЈУОДГ„Распеана Младост“. 
 
Средствата од став 1 на овој член се распоредуваат поединечно на секоја јавна установа општинска 
детска градинка врз основа на претходно доставените податоци од страна на јавна установа 
општинска детска градинка и нивните годишни финансиски планови.  
 

Член 3 
Распределбата на блок дотацијата по Јавните установи општински детски градинки на подрачјето 
на Општина Карпош  ќе се врши по следните критериуми: 
- број на сместени деца во детската градинка, 
- број на сместени деца со посебни потреби, 
- трошоци односно цена по дете( месечна цена за престој на дете), 
- должина на период за греење, 
- програмски активности на институциите, 
- трошоци за тековно одржување на објектите, 
- историски податоци од претходните години и 
- останати неизмирени обврски. 
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Член 4 

Освен за бруто платите, кои што се пресметани и дадени како задолжителна обврска по број на 
вработени и се изземени од методологијата, распределбата се врши согласно горе утврдените  
критериуми. 
 

Член 5 
Средствата за блок дотацијата до Јавните установи општински детски градинки на подрачјето на 
Општина Карпош ќе се насочуваат преку Секторот за финансиски прашања на Општина Карпош 
месечно, односно по нивното трансферирање од страна на Министерството за труд и социјална 
политика. 
 

Член 6 
Овој Правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на 
Општина Карпош“ а ќе се применува од 01.01.2015 година. 
 
          
                        

 
 

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

Број: 07-6723/5 
Датум: 03.10.2014 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), 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 утврдување на нормирана цена за градежно земјани работи за 
изведба на прекопи за подземни инсталации  

 
 

 
1. Се објавува Одлуката за утврдување на нормирана цена за градежно земјани работи за изведба 
на прекопи за подземни инсталации, донесена на дваесет и првата седница на Советот на Општина 
Карпош, одржана на 03 октомври 2014 година. 
  
2. Ова решение влегува во сила до денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 
 
 
 

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

Број: 09-69180/4 
Датум: 06.10.2014 год. 
Скопје 
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Врз основа на член 36, став 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 5/02) и член 62 од Законот за јавните патишта („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.84/08, 52/09, 114/09, 124/10, 23/11, 53/11, 44/12, 168/12, 163/13, 187/13, 39/14 и 42/14), 
Советот на Општина Карпош, на дваесет и првата седница, одржана на 03 октомври 2014 година, 
донесе 
 
 

О Д Л У К А 
за утврдување на нормирана цена за градежно земјани работи за изведба на прекопи за 

подземни инсталации  
                                 
 

Член 1 
Се утврдува цена за градежно земјани работи за изведба на прекопи за подземни инсталации во 
износ од 125,1 денар на 1 метар должен. 
 

Член 2 
Нормирани цени за градежно земјани работи за изведба на прекопи за подземни инсталации за 
утврдување на цената од претходниот член на оваа Одлука се:   
 

НОРМИРАНИ ЦЕНИ  ЗА  ГРАДЕЖНО ЗЕМЈАНИ РАБОТИ ЗА ИЗВЕДБА НА 
ПРЕКОПИ ЗА ПОДЗЕМНИ ИНСТАЛАЦИИ 

               Ред. 
Бр 

Опис на работите 
Единечна 

Мерка 
Единечна 

Цена        
       

1 
Сечење на бетонска или асфалтна подлога на 
тротоарска површина 2 м1 160,00 

       

2 

Комбиниран ископ – машински и рачен на 
земјена, бетонска или асфалтна подлога со 
утовар и транспорт до депонија на растојание од 
3-5 км 0,5 м3 340,00 

       
3 

Набавка, транспорт и посипување на кабелските 
инсталации со сител песок со дебелина од 5 см 0,5 м2 50,00 

       

4 
Набавка, транспорт и вградување на тампонски 
материјал од кршен камен со набивање во 
слоеви 0,5м3 500,00 

       
5 

Прередување на бехатон (1 м2) бетонирање или 
асфалтирање на прекопот 0,5м2 400,00 

       Вкупно на м1 1.390,00        
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Цената 
од 125,1 денар на 1 метар должен од членот 1  представува износ од 9% од износот на вкупната 
единечна цена утврдена во табелата од претходниот став на овој член,  кој процент е вообичаен и 
прифатен  како стандард. 
 

  Член 3 
Цената утврдена со одредбите од оваа Одлука се применува во Договороте кој инвеститорите 
задолжително ги потпишуваат со Општината Карпош пред отпочнување на градежно земјаните 
работи за изведба на прекопи за подземни инсталации.  
 

 
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: 07-6723/6 
Датум: 03.10.2014 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), 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 утврдување на бесплатни ужинки за учениците од I и II 
одделение и утврдување на бесплатен излет за учениците од I до V одделение од општинските 

основни училишта на Општина Карпош, за учебната 2014/2015 година 
 
 

 
1. Се објавува Одлуката за утврдување на бесплатни ужинки за учениците од I и II одделение и 
утврдување на бесплатен излет за ученици од I до V одделение од општинските основни училишта 
на Општина Карпош, за учебната 2014/2015 година, донесена на дваесет и првата седница на 
Советот на Општина Карпош, одржана на 03 октомври 2014 година. 
  
2. Ова решение влегува во сила до денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 
 
 
 

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

Број: 09-6918/5 
Датум: 06.10.2014 год. 
Скопје 
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Врз основа на член 22, став 1, точка 8 и член 36, став 1 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02), а во врска со Глава II-а „Надоместоци за 
ужинки и изведување на еднодневни излети за учениците од I до V одделение “, од Програмата за 
дејноста образование за 2014 година („Службен гласник на Општина Карпош“ бр. 13/2013, 1/2014 и 
11/2014), Советот на Општина Карпош, на дваесет и првата седница,  одржана на 03 октомври 2014 
година, донесе 

 
 

ОДЛУКА 
за утврдување на бесплатни ужинки за учениците од I и II одделение и утврдување на 

бесплатен излет за учениците од I до V одделение од општинските основни училишта на 
Општина Карпош, за учебната 2014/2015 година 

 
 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува доделување на бесплатни ужинки за учениците од I и II одделение за 
календарска 2014 година и утврдување на бесплатен излет за учениците од I до V одделение од 
општинските основни училишта на Општина Карпош, за учебната 2014/2105 година. 
 
За бесплатни ужинки за учениците од I и II одделение за учебната 2014/2015 година се утврдува 
вкупен износ од 1.200.000 денари.  

 
За бесплатен излет за учениците од I до V одделение се утврдува вкупен износ од 2.500.000,00 
денари. 
 

Член 2 
Средствата за исплата на бесплатните ужинки од член 1 на оваа одлука се обезбедени во Буџетот 
на Општина Карпош за 2014 година, Програма Н1 – основно образование, ставка 423-материјали и 
ситен инвентар, потставка 423 410 – прехрамбени продукти и пијалоци. 
Средствата за исплата на еднодневниот излет од член 1 на оваа одлука се обезбедени во Буџетот на 
Општина Карпош за 2014 година, Програма Н1 – основно образование, ставка 425-договорни услуги, 
потставка 425 790 – други образовни услуги. 
 

 
Член 3 

Исплата на средствата од член 1 на оваа одлука ќе се изрши на основа на доставени фактури 
изготвени согласно поединечно потпишан договор за исхрана и договор за изведување на излет. 
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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: 07-6723/7 
Датум: 03.10.2014 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), 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 изменување на Одлуката за издавање под закуп на училишни 
спортски сали и друг простор (холови и училници) во основните училишта на територијата на 

Општина Карпош 
 

 
1. Се објавува Одлуката за изменување на Одлуката за издавање под закуп на училишни спортски 
сали и друг простор (холови и училници) во основните училишта на територијата на Општина 
Карпош, донесена на дваесет и првата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 03 
октомври 2014 година. 
  
2. Ова решение влегува во сила до денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 
 
 
 

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

Број: 09-6918/6 
Датум: 06.10.2014 год. 
Скопје 
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Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република 
Македонија” број 05/02), Советот на Општина Карпош на дваесет и првата седница, одржана на 03 
октомври 2014 година, донесе 
 

ОДЛУКА 
за изменување на Одлуката за издавање под закуп на училишни спортски сали и друг простор 

(холови и училници) во основните училишта на територијата на Општина Карпош 
 
 

Член 1  
Во Одлуката за издавање под закуп на училишни спортски сали и друг простор (холови и 
училници) во основните училишта на територијата на Општина Карпош, бр. 07-4147/6 („Службен 
гласник на Општина Карпош“ бр.8/2014), член 3, став 1, во алинеја 1, бројот 3 се заменува со бројот 5 
и во алинеја 2, бројот 5 се заменува со бројот 10.  
 
По измената, член 3 , став 1, алинеја 1 и  алинеја 2 гласат: 
„- за закуп на училишен хол 5 евра за еден час, во денарска противвредност сметано според 
средниот курс на Народна Банка на Република Македонија на денот на уплатата 
-за закуп на училница 10 евра за еден час, во денарска противвредност сметано според средниот 
курс на Народна Банка на Република Македонија на денот на уплатата и“ 
 
 

Член 2 
Се задолжува Секторот за правни работи да изготви пречистен текст на Одлуката за издавање под 
закуп на училишни спортски сали и друг простор (холови и училници) во основните училишта на 
територијата на Општина Карпош. 

 
Член 3 

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: 07-6723/8 
Датум: 03.10.2014 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), 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 Заклучокот за усвојување на Годишниот извештај за работата на Јавната 
установа општинска детска градинка „Мајски Цвет“-Општина Карпош, за учебната 2013/2014 

година 
 

 
1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишниот извештај за работа на Јавната установа 
општинска детска градинка „Мајски Цвет“-Општина Карпош, за учебната 2013/2014 година, 
донесен на дваесет и првата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 03 октомври 2014 
година. 
  
2. Ова решение влегува во сила до денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 
 
 
 

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

Број: 09-6918/7 
Датум: 06.10.2014 год. 
Скопје 
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Врз основа на член 36, став 1, точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ 5/2002), Советот на Општина Карпош, на дваесет и првата седница, 
одржана на 03 октомври 2014  година, донесе 
 
 

ЗАКЛУЧОК 
за  усвојување на Годишниот извештај за работата на Јавната установа општинска детска 

градинка „Мајски Цвет“-Општина Карпош, за учебната 2013/2014 година 
 
 
1. Се усвојува Годишниот извештај за работата на Јавната установа општинска детска градинка 
„Мајски Цвет“-Општина Карпош, за учебната 2013/2014 година. 

 
2. Примерок од заклучокот да се достави до Јавната установа општинска детска градинка „Мајски 
Цвет“-Општина Карпош. 

 
3. Овој заклучок 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: 07-6723/9 
Датум: 03.10.2014 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), 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 Заклучокот за  усвојување на Годишниот извештај за работата на Јавната 
установа општинска детска градинка „Орце Николов“-Општина Карпош, за учебната 2013/2014 

година 
 

 
1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишниот извештај за работата на Јавната установа 
општинска детска градинка „Орце Николов“-Општина Карпош, за учебната 2013/2014 година, 
донесен на дваесет и првата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 03 октомври 2014 
година. 
  
2. Ова решение влегува во сила до денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 
 
 
 

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

Број: 09-6918/8 
Датум: 06.10.2014 год. 
Скопје 
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Врз основа на член 36, став 1, точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ 5/2002), Советот на Општина Карпош, на дваесет и првата седница, 
одржана на 03 октомври 2014 година, донесе 
 
 

ЗАКЛУЧОК 
за  усвојување на Годишниот извештај за работата на Јавната установа општинска детска 

градинка „Орце Николов“-Општина Карпош, за учебната 2013/2014 година 
 
 
1. Се усвојува Годишниот извештај за работата на Јавната установа општинска детска градинка 
„Орце Николов“-Општина Карпош, за учебната 2013/2014 година. 

 
2. Примерок од заклучокот да се достави до Јавната установа општинска детска градинка „Орце 
Николов“-Општина Карпош. 

 
3. Овој заклучок 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: 07-6723/10 
Датум: 03.10.2014 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), 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 Заклучокот за  усвојување на Годишниот извештај за работата на Јавната 
установа општинска детска градинка „Пролет“-Општина Карпош, за учебната 2013/2014 

година 
 

 
1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишниот извештај за работата на Јавната установа 
општинска детска градинка „Пролет“-Општина Карпош, за учебната 2013/2014 година, донесен на 
дваесет и првата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 03 октомври 2014 година. 
  
2. Ова решение влегува во сила до денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 
 
 
 

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

Број: 09-6918/9 
Датум: 06.10.2014 год. 
Скопје 
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Врз основа на член 36, став 1, точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ 5/2002), Советот на Општина Карпош, на дваесет и првата седница, 
одржана на 03 октомври 2014 година, донесе 
 
 

ЗАКЛУЧОК 
за  усвојување на Годишниот извештај за работата на Јавната установа општинска детска 

градинка „Пролет“-Општина Карпош, за учебната 2013/2014 година 
 
 
1. Се усвојува Годишниот извештај за работата на Јавната установа општинска детска градинка 
„Пролет“-Општина Карпош, за учебната 2013/2014 година. 

 
2. Примерок од заклучокот да се достави до Јавната установа општинска детска градинка „Пролет“-
Општина Карпош. 

 
3. Овој заклучок 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: 07-6723/11 
Датум: 03.10.2014 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), 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 Заклучокот за  усвојување на Годишниот извештај за работата на Јавната 
установа општинска детска градинка „Распеана Младост“-Општина Карпош, за учебната 

2013/2014 година 
 

 
1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишниот извештај за работата на Јавната установа 
општинска детска градинка „Распеана Младост“-Општина Карпош, за учебната 2013/2014 година, 
донесен на дваесет и првата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 03 октомври 2014 
година. 
  
2. Ова решение влегува во сила до денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 
 
 
 

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

Број: 09-6918/10 
Датум: 06.10.2014 год. 
Скопје 
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Врз основа на член 36, став 1, точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ 5/2002), Советот на Општина Карпош, на дваесет и првата седница, 
одржана на 03 октомври 2014 година, донесе 
 
 

ЗАКЛУЧОК 
за  усвојување на Годишниот извештај за работата на Јавната установа општинска детска 

градинка „Распеана Младост“-Општина Карпош, за учебната 2013/2014 година 
 
 
1. Се усвојува Годишниот извештај за работата на Јавната установа општинска детска градинка 
„Распеана Младост“-Општина Карпош, за учебната 2013/2014 година. 

 
2. Примерок од заклучокот да се достави до Јавната установа општинска детска градинка 
„Распеана Младост“-Општина Карпош. 

 
3. Овој заклучок 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: 07-6723/12 
Датум: 03.10.2014 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), 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 започнување на постапка за доделување на договор за 
воспоставување на јавно приватно партнерство за изградба, управување и  одржување на 

тениски терени во ООУ „Димо Хаџи Димов“-Општина Карпош  
 
 

 
1. Се објавува Одлуката за започнување на постапка за доделувавње на договор за воспоставување 
на јавно приватно партнерство за изградба, управување и одржување на тениски терени во ООУ 
„Димо Хаџи Димов“-Општина Карпош, донесена на дваесет и првата седница на Советот на 
Општина Карпош, одржана на 03 октомври 2014 година. 
  
2. Ова решение влегува во сила до денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 
 
 
 

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

Број: 09-6918/11 
Датум: 06.10.2014 год. 
Скопје 
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Врз основа на член 22, став 1, точка 6 и член 36, став 1, точки 1 и 10 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 05/02) и член 17 и член 18 од 
Законот концесии и јавно-приватно партнерство („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.6/2012 и 144/2014), Советот на Општина Карпош, на дваесет и првата 
седница, одржана на 03 октомври 2014 година,  донесе 
 

О  Д  Л  У  К  А  
за започнување на постапка за доделување на договор за воспоставување на јавно 

приватно партнерство за изградба, управување и  одржување на тениски терени во 
ООУ „Димо Хаџи Димов“-Општина Карпош  

 
Член 1 

Оваа одлука се носи врз основа на претходно направените економско-финансиски, 
правни и технички анализи за оправданост и изводливост на проектот со изработка на 
техничка документација (физибилити студија за оправданост од воспоставување на 
договор за јавно приватно партнерство за изградба, управување и одржување на тениски 
терени во ООУ „Димо Хаџи Димов“- Општина Карпош, техничка спецификација и други 
нацрти, скици, пресметки и графички прикази.  

 
Општината Карпош има потреба од одржување на постојна спортска 

инфраструктура и изградба на тениски терени со помошни простории за обезбедување на 
квалитетни услови на учениците за одвивање на редовната настава вклучително и играње 
на тенис во рамките на училишните активности и вонучилишните /дополнителни/ 
спортски активности. Од друга страна, заради  неможноста на училиштето за вложување 
на финансиски средства во капитални инвестиции, но и поради специфичноста во 
одржување на ваков тип објекти и нивно оперирање, како и воспоставување на тениска 
школа, истото не е во можност да планира изградба на современ спортски објект, при што 
се пристапува кон реализација на проектот со воспоставување на ЈПП. 
                                                                                 

Член 2 
 Со оваа одлука се започнува постапка за доделување на договор за јавно приватно 
партнерство (во натамошниот текст: ЈПП) преку изградба на современи монтажни од 
отворен и затворен тип на тениски терени со минимална површина од 650 м2 по терен и 
помошни монтажни објекти на максимум корисна површина од 3000 м2 само за тениските 
терени значи земјиште под терен во која не влегуваат евентуалните површини на постојни 
украсни дрвја помеѓу терените во дворот на ООУ „Димо Хаџи Димов“-Општина Карпош, КП 
бр. 7992, КО-Ѓорче Петров 4 - Влае, сопственост на Општина Карпош, како и инвестиционо  
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одржување на постојна спортска инфраструктура (ракометно и кошаркарско игралиште) 
што е лоцирана во дворот на училиштето, а што подразбира осовременување на 
игралиштата и ставање во функција на редовната настава согласно програмата за работа 
на училиштето.  
 

Член 3 
Цели кои треба да се остварат со воспсотавување на ЈПП се следниве и тоа: 

-обезбедување на квалитетни услови за одвивање на редовната настава од областа на 
спортот и спортските активности согласно програмата за работа на училиштето. 
- создавање на можности на учениците и граѓаните на општината за водење на здрав 
спортски живот кој ќе обезбеди квалитетен психофизички развој на младата популација,  
-подигање на квалитетот на живеење на граѓаните,  
-учество на општината во организирањето и збогатувањето на спортско-рекреативниот 
живот на граѓаните,  
-создавање услови за реализирање на спортско-рекреативните активности на граѓаните, 
особено младите и здруженијата на граѓани од областа на спортот,     
 -афирмација на Општина Карпош како развиен спортски центар во Република 
Македонија и надвор од неа и 
- афирмација на Општина Карпош во која особено внимание се посветува на создавањето 
услови за правилно насочување на младите и организирање на нивните слободни 
активности. 
 

Член 4 
Предмет на Договорот за ЈПП е: 
-дизајнирање /изведбен проект/ на тениските терени и помошните објекти, 
-изградба и финансирање на целокупната спортска инфраструктура, како и инвестиционо 
одржување на постојните терени во дворот на училиштето, 
-плаќање на евентуални потребни такси, комуналии и други давачки за делот на изградба 
на објект со технички помошни простории кои се во функција на одржување и работа на 
тениските терени,  
-управување, воспоставување на тениска школа и вработување на стручен кадар, 
- можност за обезбедување на услови за користење на спортската инфраструктура во 
период од 08-12-16 часот за вкупниот број на редовни часови по тенис согласно програмата 
за работа на училиштето за соодветните одделенија што ќе се уреди со посебен договор за 
начинот на користење на спортската инфраструктура со ОУ Димо Хаџи Димов,  
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почитување на стандарди за заштита на животната средина, преземање на хигиено 
технички мерки и одржување на постојни украсни дрвја во дворот на училиштето, а 
особено помеѓу и околу спортската инфраструктура, и 
-одржување на целокупната спортска инфраструктура која е изградена на земја, а која ќе 
биде предадена во исправна состојба во сопственост на Општина Карпош, по истекот на 
оперативниот период на договорот за ЈПП под услови утврдени со оваа одлука и Договорот 
за ЈПП до максимум 20 години на важност на Договорот за ЈПП. 

 
Член 5 

Финансирањето на проектот е во целост обврска (товар) и ризик на приватниот 
партнер, а највисок процент во бодувањето при изборот на приватниот партнер ќе биде 
критериумот за месечниот надомест кој треба да го плаќа приватниот партнер по истекот 
на периодот од 6 месеци сметано од воспоставувањето на ЈПП (грејс период за време на 
изградбата и започнувањето со работа). 

Надоместот, во периодот од седмиот до дванаестиот месец од воспоставувањето на 
ЈПП, не може да изнесува помалку од 15.000,00 денари месечно, а по истекот на тој период 
надоместот не може да изнесува помалку од 30.000,00 денари месечно, односно не 
помалку од 360.000,00 денари на годишно ниво. 
 Цените од претходниот став на овој член се дадени без пресметан ДДВ, кој е на товар 
на приватниот партнер.  

 
Член 6 

Проценетата инвестицона вредност на ЈПП изнесува околу 12.000.000 денари без 
ДДВ, (во која вредност не се вкалкулирани оперативните и трошоците за инвестиционо 
одржување кои се многу поголеми), додека пак оперативниот период и важноста на 
Договорот за ЈПП се утврдува во времетраење од максимум 20 години. 

 
Член 7 

 Договорот за ЈПП ќе се додели преку јавен повик кој што ќе се организира и спроведе 
како отворен повик согласно одредбите од законот за концесии и јавно приватно 
партнерство и законот за јавни набавки (во натамошниот текст: Закони), во рок 90 дена од  
денот на стапување во сила на оваа одлука. 

 
Член 8 

 Со оваа одлука се овластува Градоначалникот на Општина Карпош, да пристапи кон 
спроведување на оваа одлука со цел да спроведе   постапката  за доделување на договор за 
ЈПП, да формира Комисија за спроведување на постапката за доделување на Договор за  



 
                        
 

                 
  06 октомври 2014 година   „Службен гласник на Општина Карпош“     број 13 

 

    30 
 

 
ЈПП и по донесувањето на Одлуката за избор на најповолен понудувач да го склучи 
договорот за ЈПП со избраниот најповолен понудувач.             

 
Член 9 

 Комисијата од член 8 на оваа одлука е должна да постапува согласно одредбите од 
Законите и во рок од 30 дена од денот на влегување во сила на оваа одлука да изготви 
тендерска документација. 
 
 По одобрувањето на тендерската документација од страна на Градоначалникот на 
Општина Карпош, Комисијата од член 8 на оваа одлука е должна јавниот повик за 
доставување на понуди за доделување на договор за ЈПП  да го објави во  „Службен весник 
на Република Македонија“, во домашно јавно гласило и на официјалната веб страница на 
Општина Карпош.  
 

Член 10 
 Висината на надоместокот за издавање на тендерска документација ќе изнесува 100 
евра, во денарска противвредност според средниот курс на Народна банка на Република 
Македонија на денот на уплатата на средствата.  

 
 

Член 11 
 Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 
гласник на Општина Карпош“.  
 
 
                                            

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

Број: 07-6723/13 
Датум: 03.10.2014 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), 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 соработка помеѓу Општина Карпош и Град 
Скопје за изградба на крак од ул. Војвода Васил Чакаларов (поранешна ул. Адолф 

Циборовски) за пристап и паркинг на станбените објекти “Порта Козле” 
 
 
 

 
1. Се објавува Одлуката за воспоставување соработка помеѓу Општина Карпош и Град Скопје за 
изградба на крак од ул.Војвода Васил Чакаларов (поранешна ул.Адолф Циборовски) за пристап и 
паркинг на станбените објекти „Порта Козле“, донесена на дваесет и првата седница на Советот на 
Општина Карпош, одржана на 03 октомври 2014 година. 
  
2. Ова решение влегува во сила до денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 
 
 
 

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

Број: 09-6918/12 
Датум: 06.10.2014 год. 
Скопје 
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Врз основа на член 36, а во врска со член 14, став 1 и став 2 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02), член 4, став 1, член 9, став 2 и член 30, став 1 
од Законот за Меѓуопштинска соработка („Службен весник на Република Македонија“ бр.79/09), а 
во врска со Одлуката на Советот на Градот Скопје бр.07-4701/1 од 07.07.2014 година за 
воспоставување соработка помеѓу Град Скопје и Општина Карпош за изградба на крак од 
ул.Војвода Васил Чакаларов (поранешна ул.Адолф Циборовски) за пристап и паркинг на 
станбените објекти „Порта Козле“, Советот на Општина Карпош, на дваесет и првата седница, 
одржана на 03 октомври 2014 година, донесе 
 

  
О Д Л У К А 

за воспоставување соработка помеѓу Општина Карпош и Град Скопје за изградба на крак од 
ул. Војвода Васил Чакаларов (поранешна ул. Адолф Циборовски) за пристап и паркинг на 

станбените објекти “Порта Козле” 
 

Член 1 
Со оваа одлука, а согласно Одлуката за воспоставување соработка помеѓу Град Скопје и Општина 
Карпош за изградба на крак од ул.Војвода Васил Чакаларов (поранешна ул.Адолф Циборовски) за 
пристап и паркинг на станбените објекти „Порта Козле“, се воспоставува соработка помеѓу 
Општина Карпош и Градот Скопје и се уредува начинот, условите, финансирањето и други 
прашања заради остварување на заедничка цел и интерес за изградба на крак од ул.Војвода 
Васил Чакаларов (поранешна ул.Адолф Циборовски) за пристап и паркинг на станбевните 
објекти „Порта Козле“. 
  

Член 2 
Општината Карпош и Градот Скопје во остварувањето на соработката ќе учествуваат со 
финансиски средства во сооднос 50:50, или вкупен износ од 6.631.600,00 денари и тоа: 

 
- 3.315.800,00 денари за изградба на крак од ул.Војвода Васил Чакаларов (поранешна 

ул.Адолф Циборовски) за пристап и паркинг на станбените објекти „Порта Козле“, ќе 
обезбеди Општина Карпош и 

- 3.315.800,00 денари за изградба на крак од ул.Војвода Васил Чакаларов (поранешна 
ул.Адолф Циборовски) за пристап и паркинг на станбените објекти „Порта Козле“, ќе 
обезбеди Град Скопје. 

 
Средствата се обезбедени од Буџетот на Општина Карпош за 2014 година и од Буџетот на Град 
Скопје на 2014 година и истите можат да се користат исклучиво за намената утврдена во членот 1 
на оваа одлука и во согласност со прописите со кои се уредува изградба на таков тип објекти и со 
почитување на прописите кои се однесуваат на јавните набавки. 
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Член 3 

За реализација на оваа одлука градоначалникот на Општина Карпош ќе склучи договор со 
градоначалникот на Град Скопје, во форма и содржина согласно Закон. 
Јавната набавка за реализација на проектот ја спроведува Општина Карпош. 
Реализацијата на проектот ќе започне веднаш по завршувањето на постапката за јавна набавка. 

 
Член 4 

По воспоставувањето на меѓуопштинската соработка помеѓу Општина Карпош и Градот Скопје, 
општинската админисрација е должна да го извести Министерството за локална самоуправа и да 
ги достави актите за воспоставената соработка во законскиот рок. 
Склучениот договор се објавува во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
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: 07-6723/14 
Датум: 03.10.2014 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), 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 давање на согласнот за издавање под закуп на дел од објект во 
сопственост на Општина Карпош, на улица Стрезово бр.7 

 
 

 
1. Се објавува Одлуката за давање на согласност за издавање под закуп на дел од објект во 
сопственост на Општина Карпош, на улица Стрезово бр.7, донесена на дваесет и првата седница на 
Советот на Општина Карпош, одржана на 03 октомври 2014 година. 
  
2. Ова решение влегува во сила до денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 
 
 
 

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

Број: 09-6918/13 
Датум: 06.10.2014 год. 
Скопје 
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Врз основа на член член 36, став 1, точка 10, а во врска со член 67 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 05/02), член 48, член 50 и член 51 од 
Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.8/05, 150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14), и член 23 од Статутот на 
Општина Карпош-Пречистен текст („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.10/2013), Советот на 
Општина Карпош, на дваесет и првата седница,  одржана на 03 октомври 2014 година,  донесе 
 
 

ОДЛУКА 
за давање на согласнот за издавање под закуп на дел од објект во сопственост на Општина 

Карпош, на улица Стрезово бр.7 
 
 

Член 1 
Со оваа Одлука се дава согласност за издавање под закуп на дел од објект, сопственост на Општина 
Карпош, кој објект е запишан во Имотен лист бр.55102, КП 5949/1, КО Карпош, дел од објект означен 
како зграда бр.1, влез 2 и тоа приземје со површина од 145 м2 и остава со површина од 31 м2 или 
вкупна површина од 176 м2, како празен деловен простор, кој се наоѓа на улица Стрезово бр.7. 
 

Член 2 
Делот од објектот наведен во член 1 на оваа одлука да се издаде под закуп за вршење јавна дејност 
– детска градинка.  

 
Член 3 

Делот од предметниот објект се дава под закуп за период најмногу до 10 години, во согласност со 
закон. 

 
Член 4 

Делот од објектот наведе во член 1 на оваа одлука да се издаде под закуп по пат на електронско 
јавно наддавање и во два дневни весника кои се издаваат на македонски јазик, а излегуваат 
најмалку три месеци пред денот на објавувањето на објавата и еден дневен весник кој се издава на 
јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од 
македонскиот јазик во општината, а излегува најмалку три месеци пред денот на објавувањето на 
објавата. 
 

Член 5 
Објавата за издавање под закуп на недвижен имот задолжително да ги содржи следните податоци 
за: 
-недвижната ствар која е предмет на закуп (површина и број на катастарска парцела каде што се 
наоѓа), 
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-почетната цена по метар квадратен за недвижнара ствар која е предмет на закуп, 
-рокот за поднесување и начинот на поднесување на пријавите за учество на јавното наддавање, 
-времето на започнување и времетраењето на јавното наддавање, 
-условите за учество на јавно наддавање, 
-депозитот за учество на јавното наддавање кој изнесува 5% од вкупната почетна цена за закуп и 
сметка на која се уплатува депозитот, 
- обврската на најповолниот понудувач да ги уплати средствата за закуп во рок од 15 дена од денот 
на приемот на писменото известување за избор, во спротивно нема да се пристапи кон склучување 
на договор, а депонираните средства на најповолниот понудувач нема да му бидат вратени и 
истиот нема да може да учествува на секое идно јавно наддавање за предметната недвижна ствар, 
-начинот и постапката за спроведување на наддавањето (начин на легитимирање на учесниците на 
јавното наддавање, потребен број на учесници согласно со закон, минималниот чекор на 
зголемување на вредност по метар квадратен на недвижната ствар, дефинирање на почетокот и 
крајот на јавното наддавање, рокот за уплата на најповолната понуда, рокот за враќање на 
уплатениот депозит, обврски за исплата на данокот на промет, обврска за трошоците за 
солемнизација на договорот и право на приговор) и  
-интернет страницата на која се врши јавното наддавање. 
 

Член 6 
Висината на месечната закупнина на недвижната ствар да се утврди врз основа на проценета 
вредност согласно Законот за процена и истата да изнесува 0,5% по метар квадратен од вредноста 
на дел од објектот и ќе представува почетна цена кај давањето во закуп на електронското јавно 
наддавање. 

 
Член 7 

Постапката  за елекртонско јавно наддавање за издавање под закуп на објектот од член 1 на оваа 
одлука да ја спроведе Комисија за спроведување на постапка за издавање под закуп на деловен 
простор во сопственост на Општина Карпош со јавно наддавање, формирана од страна на 
градоначалникот на Општина Карпош.  
Комисијата да биде составена од пет члена, од кои четири члена од општинската адмнистрација и 
еден член од Советот на Општина Карпош. 

 
Член 8 

Оваа одлука ќе ја спроведе градоначалникот на Општина Карпош. 
 

 



 
                        
 

                 
  06 октомври 2014 година   „Службен гласник на Општина Карпош“     број 13 

 

    37 
 

 
Член 9 

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: 07-6723/15 
Датум: 03.10.2014 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), 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 давање на согласнот за издавање под закуп на објект во 
сопственост на Општина Карпош, на улица Разловечко востание 

 
 

 
1. Се објавува Одлуката за давање на согласност за издавање под закуп на објект во сопственост на 
Општина Карпош, на улица Разловечко востание, донесена на дваесет и првата седница на Советот 
на Општина Карпош, одржана на 03 октомври 2014 година. 
  
2. Ова решение влегува во сила до денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 
 
 
 

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

Број: 09-6918/14 
Датум: 06.10.2014 год. 
Скопје 
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Врз основа на член член 36, став 1, точка 10, а во врска со член 67 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 05/02), член 48, член 50 и член 51 од 
Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.8/05, 150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14), и член 23 од Статутот на 
Општина Карпош-Пречистен текст („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.10/2013), Советот на 
Општина Карпош, на дваесет и првата седница,  одржана на 03 октомври 2014 година,  донесе 
  
 

ОДЛУКА 
за давање на согласнот за издавање под закуп на објект во сопственост на Општина Карпош, 

на улица Разловечко востание 
 
 

Член 1 
Со оваа Одлука се дава согласност за издавање под закуп на објект запишан во Имотен лист 
бр.46996, КП бр.770, КО Карпош, објект означен како објект бр.1, со вкупна површина од 695 м2, како 
празен деловен простор, кој се наоѓа на улица Разловечко востание. 
Објектот од став 1 на овој член е евидентиран во Имотниот лист како сопственост на Република 
Македонија, а врз основа на Одлука за пренесување на основачките права и обврски над 
постојните основни училишта, на општините и на општините во Градот Скопје и пренесување на 
правото на сопственост на објекти, бр.19-2326/1 од 22.06.2005 година, донесена од Владата на 
Република Македонија, пренесено е правото на сопственост на Општината Карпош.  
 

Член 2 
Делот од објектот наведен во член 1 на оваа одлука да се издаде под закуп за вршење јавна дејност 
– детска градинка.  

 
Член 3 

Делот од предметниот објект се дава под закуп за период најмногу до 10 години, во согласност со 
закон. 
 

Член 4 
Делот од објектот наведен во член 1 на оваа одлука да се издаде под закуп по пат на електронско 
јавно наддавање и во два дневни весника кои се издаваат на македонски јазик, а излегуваат 
најмалку три месеци пред денот на објавувањето на објавата и еден дневен весник кој се издава на 
јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од 
македонскиот јазик во општината, а излегува најмалку три месеци пред денот на објавувањето на 
објавата. 
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Член 5 

Објавата за издавање под закуп на недвижен имот задолжително да ги содржи следните податоци 
за: 
-недвижната ствар која е предмет на закуп (површина и број на катастарска парцела каде што се 
наоѓа), 
-почетната цена по метар квадратен за недвижнара ствар која е предмет на закуп, 
-рокот за поднесување и начинот на поднесување на пријавите за учество на јавното наддавање, 
-времето на започнување и времетраењето на јавното наддавање, 
-условите за учество на јавно наддавање, 
-депозитот за учество на јавното наддавање кој изнесува 5% од вкупната почетна цена за закуп и 
сметка на која се уплатува депозитот, 
- обврската на најповолниот понудувач да ги уплати средствата за закуп во рок од 15 дена од денот 
на приемот на писменото известување за избор, во спротивно нема да се пристапи кон склучување 
на договор, а депонираните средства на најповолниот понудувач нема да му бидат вратени и 
истиот нема да може да учествува на секое идно јавно наддавање за предметната недвижна ствар, 
-начинот и постапката за спроведување на наддавањето (начин на легитимирање на учесниците на 
јавното наддавање, потребен број на учесници согласно со закон, минималниот чекор на 
зголемување на вредност по метар квадратен на недвижната ствар, дефинирање на почетокот и 
крајот на јавното наддавање, рокот за уплата на најповолната понуда, рокот за враќање на 
уплатениот депозит, обврски за исплата на данокот на промет, обврска за трошоците за 
солемнизација на договорот и право на приговор) и  
-интернет страницата на која се врши јавното наддавање. 
 

Член 6 
Висината на месечната закупнина на недвижната ствар да се утврди врз основа на проценета 
вредност согласно Законот за процена и истата да изнесува 0,5% по метар квадратен од вредноста 
на дел од објектот и ќе представува почетна цена кај наддавањето во закуп на електронското јавно 
наддавање. 

 
Член 7  

Постапката  за елекртонско јавно наддавање за издавање под закуп на објектот од член 1 на оваа 
одлука да ја спроведе Комисија за спроведување на постапка за издавање под закуп на деловен 
простор во сопственост на Општина Карпош со јавно наддавање, формирана од страна на 
градоначалникот на Општина Карпош.  
Комисијата да биде составена од пет члена, од кои четири члена од општинската адмнистрација и 
еден член од Советот на Општина Карпош. 

 
Член 8 

Оваа одлука ќе ја спроведе градоначалникот на Општина Карпош. 
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Член 9 

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: 07-6723/16 
Датум: 03.10.2014 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), 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 Одлука за давање на согласнот за издавање под закуп на дел од објект во 
сопственост на Општина Карпош, на улица Руѓер Бошковиќ бр.9 

 
 

 
1. Се објавува Одлуката за давање на согласност за издавање под закуп на дел од објект во 
сопственост на Општина Карпош, на улица Руџер Бошковиќ бр.9, донесена на дваесет и првата 
седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 03 октомври 2014 година. 
  
2. Ова решение влегува во сила до денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 
 
 
 

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

Број: 09-6918/15 
Датум: 06.10.2014 год. 
Скопје 
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Врз основа на член член 36, став 1, точка 10, а во врска со член 67 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 05/02), член 48, член 50 и член 51 од 
Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.8/05, 150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14), и член 23 од Статутот на 
Општина Карпош-Пречистен текст („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.10/2013), Советот на 
Општина Карпош, на дваесет и првата седница,  одржана на 03 октомври 2014 година,  донесе 
 

 
ОДЛУКА 

за давање на согласнот за издавање под закуп на дел од објект во сопственост на Општина 
Карпош, на улица Руѓер Бошковиќ бр.9 

 
 

Член 1 
Со оваа Одлука се дава согласност за издавање под закуп на дел од објект, сопственост на Општина 
Карпош, кој објект е запишан во Имотен лист бр.4993, КП 1885, КО Карпош, зграда бр.2, влез 1 
приземје, намена на посебниот дел од зграда О со вкупна површина од 618 м2, од кои 400 м2 се 
предмет на закуп и се однесуваат на дел од објект како празен деловен простор, кој се наоѓа на 
улица Руѓер Бошковиќ бр.9. 
 

Член 2 
Делот од објектот наведен во член 1 на оваа одлука да се издаде под закуп за вршење јавна дејност 
– детска градинка.  

 
Член 3 

Делот од предметниот објект се дава под закуп за период најмногу до 10 години, во согласност со 
закон. 
 

Член 4 
Делот од објектот наведе во член 1 на оваа одлука да се издаде под закуп по пат на електронско 
јавно наддавање и во два дневни весника кои се издаваат на македонски јазик, а излегуваат 
најмалку три месеци пред денот на објавувањето на објавата и еден дневен весник кој се издава на 
јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од 
македонскиот јазик во општината, а излегува најмалку три месеци пред денот на објавувањето на 
објавата. 
 

Член 5 
Објавата за издавање под закуп на недвижен имот задолжително да ги содржи следните податоци 
за: 
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-недвижната ствар која е предмет на закуп (површина и број на катастарска парцела каде што се 
наоѓа), 
-почетната цена по метар квадратен за недвижнара ствар која е предмет на закуп, 
-рокот за поднесување и начинот на поднесување на пријавите за учество на јавното наддавање, 
-времето на започнување и времетраењето на јавното наддавање, 
-условите за учество на јавно наддавање, 
-депозитот за учество на јавното наддавање кој изнесува 5% од вкупната почетна цена за закуп и 
сметка на која се уплатува депозитот, 
- обврската на најповолниот понудувач да ги уплати средствата за закуп во рок од 15 дена од денот 
на приемот на писменото известување за избор, во спротивно нема да се пристапи кон склучување 
на договор, а депонираните средства на најповолниот понудувач нема да му бидат вратени и 
истиот нема да може да учествува на секое идно јавно наддавање за предметната недвижна ствар, 
-начинот и постапката за спроведување на наддавањето (начин на легитимирање на учесниците на 
јавното наддавање, потребен број на учесници согласно со закон, минималниот чекор на 
зголемување на вредност по метар квадратен на недвижната ствар, дефинирање на почетокот и 
крајот на јавното наддавање, рокот за уплата на најповолната понуда, рокот за враќање на 
уплатениот депозит, обврски за исплата на данокот на промет, обврска за трошоците за 
солемнизација на договорот и право на приговор) и  
-интернет страницата на која се врши јавното наддавање. 
 

 
Член 6 

Висината на месечната закупнина на недвижната ствар да се утврди врз основа на проценета 
вредност согласно Законот за процена и истата да изнесува 0,5% по метар квадратен од вредноста 
на дел од објектот и ќе представува почетна цена кај давањето во закуп на електронското јавно 
наддавање. 

 
Член 7 

Постапката  за елекртонско јавно наддавање за издавање под закуп на објектот од член 1 на оваа 
одлука да ја спроведе Комисија за спроведување на постапка за издавање под закуп на деловен 
простор во сопственост на Општина Карпош со јавно наддавање, формирана од страна на 
градоначалникот на Општина Карпош.  
Комисијата да биде составена од пет члена, од кои четири члена од општинската адмнистрација и 
еден член од Советот на Општина Карпош. 

 
Член 8 

Оваа одлука ќе ја спроведе градоначалникот на Општина Карпош. 
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Член 9 

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: 07-6723/17 
Датум: 03.10.2014 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), 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 измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина 
Карпош за 2014 година 

 
 
 
 

1. Се објавува Одлуката за измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина Карпош за 
2014 година, донесена на дваесет и првата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 03 
октомври 2014 година. 
  
2. Ова решение влегува во сила до денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 
 
 
 

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

Број: 09-6918/16 
Датум: 06.10.2014 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), 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 изменување и дополнување  на Одлуката за извршување на 
Буџетот на Општина Карпош за 2014 година 

 
 

 
1. Се објавува Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за извршување на Буџетот на 
Општина Карпош за 2014 година, донесена на дваесет и првата седница на Советот на Општина 
Карпош, одржана на 03 октомври 2014 година. 
  
2. Ова решение влегува во сила до денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 
 
 
 

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

Број: 09-6918/17 
Датум: 06.10.2014 год. 
Скопје 
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Врз основа на член 36, став 1, точка 2 од  Законот за локалната самоуправа („Службен весник  на 
Република Македонија“ бр. 5/02) и член 23, став 8 од Законот за финансирање на единиците на 
локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/2004, 96/2004, 67/2007, 
156/2009 и 47/2011), а во врска со Одлуката за утврдување на вредност на бодот за платите на 
државните службеници за 2014 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.01/2014, 
143/2014), Советот на Општина Карпош, на дваесет и првата седница, одржана на 03 октомври 2014 
година, донесе   
 
 

О Д Л У К А  
за изменување и дополнување  на Одлуката за извршување на буџетот на Општина Карпош за 

2014 година 
 

 
Член 1 

Во Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Карпош за 2014 година („Службен гласник на 
Општина Карпош“ бр.13/2013, 03/2014), во членот 9, во ставот 3,  бројот „77,5“, се заменува со бројот 
„76,8“. 
 

Член 2 
Се задолжува Секторот за правни работи да изготви Пречистен текст на Одлуката за извршување 
на буџетот на Општина Карпош за 2014 година. 
 

Член 3 
Оваа oдлука влегува во сила со денот на донесувањето, ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“, а ќе се применува од 01.10.2014 година. 

 
 
                                            

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

Број: 07-6723/19 
Датум: 03.10.2014 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), 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 определување на спортски стипендии на талентирани 
спортисти-ученици од општинските училишта од подрачјето на Општина Карпош 

 
 

 
1. Се објавува Одлуката за определување на спортски стипендии на талентирани спортисти-
ученици од општинските училишта од подрачјето на Општина Карпош, донесена на дваесет и 
првата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 03 октомври 2014 година. 
  
2. Ова решение влегува во сила до денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 
 
 
 

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

Број: 09-6918/18 
Датум: 06.10.2014 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), а во врска со Глава III. Преглед на спортски манифестации под 
организација и покровителство на Општина Карпош, Точка 3. доделување на спортски стипендии 
на талентирани спортисти од подрачјето на општина карпош од Програмата за дејноста спорт за 
2014 година („Службен гласник на Општина Карпош“ бр. 13/2013, 08/2014 09/2014), Советот на 
Општина Карпош на дваест и првата седница, одржана на 03 октомври 2014 година, донесе 

 
ОДЛУКА 

за определување на спортски стипендии за талентирани спортисти - ученици од општинските 
основни училишта од подрачјето на Општина Карпош 

 
Член 1 

Со оваа одлука се определуваат спортски стипендии за 17 спортисти – ученици од општинските 
основни училишта од подрачјето на Општина Карпош и тоа: 

- 13 од Прва категорија, во износ од 3.000,00 денари 
- 4 од Втора категорија, во износ од 2.000,00 денари 

 
Член 2 

Исплатата на материјалната поддршка од член 1 на оваа одлука, се врши месечно во период од 
01.10.2014 година па заклучно со 31.12.2014 година и од 01.02.2015 година до 30.06.2015, од средствата 
предвидени во Буџетот на Општина Карпош за 2014 и 2015 година, Програма ЛО-Спорт и 
рекреација, ставка 464-разни трансфери, потставка 464990-други трансфери, по предходно 
спроведена постапка по објавениот оглас од страна на Комисијата формирана од страна на 
Градоначалникот на Општина Карпош. 

Член 3 
За исплата на материјалната поддршка од член 1 на оваа одлука поединечни решенија ќе донесе 
Градоначалникот 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: 07-6723/20 
Датум: 03.10.2014 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), 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 определување на стипендии за талентирани ученици од 
подрачјето на Општина Карпош 

 
 

 
1. Се објавува Одлуката за определување на стипендии за талентирани ученици од подрачјето на 
Општина Карпош, донесена на дваесет и првата седница на Советот на Општина Карпош, одржана 
на  03 октомври 2014 година. 
  
2. Ова решение влегува во сила до денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 
 
 
 

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

Број: 09-6918/19 
Датум: 06.10.2014 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), а во врска со Глава II. Проекти за реализација, Точка 1 Доделување на 
стипендии на талентирани ученици од основното образование од подрачјето на Општина Карпош 
од Програмата за дејноста образование за 2014 година („Службен гласник на Општина Карпош“ бр. 
13/2013, 01/2014 11/2014), Советот на Општина Карпош на дваесет и првата седница, одржана на 03 
октомври 2014 година, донесе 

 
ОДЛУКА 

за определување на стипендии за талентирани ученици од подрачјето на Општина Карпош 
 

Член 1 
Со оваа одлука се определуваат стипендии за 31 талентиран ученик од подрачјето на Општина 
Карпош и тоа: 

- 6 од Прва категорија, во износ од 2.500,00 денари 
- 25 од Втора категорија, во износ од 2.000,00 денари 

 
Член 2 

Исплатата на материјалната поддршка од член 1 на оваа одлука, се врши месечно во период од 
01.10.2014 година па заклучно со 31.12.2014 година и од 01.02.2015 година до 30.06.2015, од средствата 
предвидени во Буџетот на Општина Карпош за 2014 и 2015 година, Програма ЕО-Општинска 
администрација, ставка 464-разни трансфери, потставка 464120-стипендија за поддршка на млади 
таленти, по предходно спроведена постапка по објавениот оглас од страна на Комисијата 
формирана од страна на Градоначалникот на Општина Карпош. 

 
Член 3 

За исплата на материјалната поддршка од член 1 на оваа одлука поединечни решенија донесува 
Градоначалникот 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: 07-6723/21 
Датум: 03.10.2014 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), 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 реализација на проект 
„АРТ ПРОЕКТ-ОГРАДА“ 

 
 

1. Се објавува Одлуката за одобрување на финансиски средства за реализација на проект „АРТ 
ПРОЕКТ-ОГРАДА“, донесена на дваесет и првата седница на Советот на Општина Карпош, 
одржана на 03 октомври 2014 година. 
  
2. Ова решение влегува во сила до денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 
 
 
 

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

Број: 09-6918/20 
Датум: 06.10.2014 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 првата седница, одржана на -
03 октомври 2014 година, донесе  
  

ОДЛУКА 
за одобрување на финансиски средства за реализација на проект „АРТ ПРОЕКТ-ОГРАДА“ 

 
Член 1 

Се усвојува барањето за одобрување на финансиски средства за реализација на проект „АРТ 
ПРОЕКТ-ОГРАДА“, бр.07-6376/1  од 12.09.2014 година, доставено од Друштво за услуги „МОДНА 
НЕДЕЛА КОРПОРАЦИЈА“ ДООЕЛ, Скопје.  
  

Член 2 
За реализација на барањето од член 1 на оваа одлука се одобруваат средства во износ од 
145.000.00 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 464 
990 – други трансфери. 
 

Член 4 
За реализација на одобрените средства Друштвото за услуги „МОДНА НЕДЕЛА КОРПОРАЦИЈА“ 
ДООЕЛ е должно до Советот на Општина   Карпош да достави извештај. 

 
Член 5 

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

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“  

 
                                            

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

Број: 07-6723/22 
Датум: 03.10.2014 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), 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 организирање на 
меѓународен Ватерполо турнир 

 
 

1. Се објавува Одлуката за одобрување на финансиски средства за организирање на меѓународен 
Ватерполо турнир, донесена на дваесет и првата седница на Советот на Општина Карпош, одржана 
на 03 октомври 2014 година. 
  
2. Ова решение влегува во сила до денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 
 
 
 

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

Број: 09-6918/21 
Датум: 06.10.2014 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 првата седница, одржана на -
03 октомври 2014 година, донесе  
  

ОДЛУКА 
за одобрување на финансиски средства за организирање на меѓународен Ватерполо  

турнир 
 

Член 1 
Се усвојува барањето за одобрување на финансиски средства за организирање на меѓународен 
Ватерполо турнир, бр.07-6697/1 од 25.09.2014 година, доставена од ЗДРУЖЕНИЕТО ПЛИВАЧКИ 
КЛУБ „БЕТА“–Скопје, во генерација до 16 години на базенот кој е во составот на Спортскиот 
Центар Борис Трајковски. 
  

Член 2 
За реализација на барањето од член 1 на оваа одлука се одобруваат средства во износ од 
150.000.00 денари. 

 
Член 3 

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

 
Член 4 

За реализација на одобрените средства ЗДРУЖЕНИЕТО ПЛИВАЧКИ КЛУБ „БЕТА“–Скопје е 
должно до Советот на Општина   Карпош да достави извештај. 

 
Член 5 

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

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“  

 
                                            

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

Број: 07-6723/23 
Датум: 03.10.2014 год. 
Скопје 
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Т Е Х Н И Ч К А      И С П Р А В К А 
  
  
  
При нумерирањето на Решенијата за објава на актите донесени на дваесеттата седница на 
Советот на Општина Карпош, во „Службен гласник на Општина Карпош“ бр.12 од 12.09.2014 
година, е направена техничка грешка, на начин што Решенијата за објава донесени од 
Градоначалникот на Општина Карпош се нумерирани со бројот 6161, наместо со бројот 
6363. 
 
Поради тоа,  со оваа исправка на грешка бројот 6161, се заменува со бројот 6363. 
  
  
                                       Од издавачот, 
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С О Д Р Ж И Н А 
1. Одлука за изменување на Одлуката донесена од страна на Советот на Општина Карпош 

бр.07-5701/13 од 27.08.2014 година за утврдување на невклопување на бесправен објект, 
изграден на КП бр.2157 КО Карпош во уранистичко-планска документација со која се врши 
усогласување на намената на бесправниот објект со намената на земјиштето, со Решение за 
објава 

2. Правилник за методологија за утврдување на критериуми за распределба на блок 
дотацијата наменета за општинските основни училишта на подрачјето на Општина Карпош, 
со Решение за објава  

3. Правилник за методологија за утврдување на критериуми за распределба на блок 
дотацијата наменета за Јавните установи општински детски градинки на подрачјето на 
Општина Карпош, со Решение за објава 

4. Одлука за утврдување на нормирана цена за градежно земјани работи за изведба на 
прекопи за подземни инсталации, со Решение за објава 

5. Одлука за утврдување на бесплатни ужинки за учениците од I и II одделение и утврдување 
на бесплатен излет за учениците од I до V одделение од општинските основни училишта на 
Општина Карпош, за учебната 2014/2015 година, со Решение за објава 

6. Одлука за изменување на Одлуката за издавање под закуп на училишни спортски сали и 
друг простор (холови и училиници) во основните училишта на територијата на Општина 
Карпош, со Решение за објава 

7. Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за работата на Јавната установа општинска 
детска градинка „Мајски Цвет“-Општина Карпош, за учебната 2013/2014 година, со Решение 
за објава 

8. Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за работата на Јавната установа општинска 
детска градинка „Орце Николов“-Општина Карпош, за учебната 2013/2014 година, со 
Решение за објава 

9. Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за работата на Јавната установа општинска 
детска градинка „Пролет“-Општина Карпош, за учебната 2013/2014 година, со Решение за 
објава 

10. Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за работата на Јавната установа општинска 
детска градинка „Распеана Младост“-Општина Карпош, за учебната 2013/2014 година,  со 
Решение за објава 

11. Одлука за започнување на постапка за доделување на договор за воспоставување на јавно 
приватно партнерство за изградба, управување и оддржување на тениски терени во ООУ 
„Димо Хаџи Димов“-Општина Карпош, со Решение за објава 

12. Одлука за воспоставување соработка помеѓу Град Скопје и Општина Карпош за изградба на 
крак од ул.Војвода Васил Чакаларов (поранешна ул.Адолф Циборовски) за пристап и 
паркинг на станбените објекти „Порта Козле“,со Решение за објава 



 
                        
 

                 
  06 октомври 2014 година   „Службен гласник на Општина Карпош“     број 13 

 

    59 
 

13. Одлука за давање согласност за издавање под закуп на дел од објект во сопственост на 
Општина Карпош, на улица Стрезово бр.7, со Решение за објава 

14. Одлука за давање согласност за издавање под закуп на дел од објект во сопственост на 
Општина Карпош, на улица Разловечко востание, со Решение за објава 

15. Одлука за давање согласност за издавање под закуп на дел од објект во сопственост на 
Општина Карпош, на улица Руѓер Бошковиќ бр.9, со Решение за објава 

16. Одлука за измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина Карпош за 2014 
година, со Решение за објава 

17. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за извршување на Буџетот на Општина 
Карпош за 2014 година, со Решение за објава 

18. Одлука за определување на спортски стипендии на талентирани спортисти од подрачјето на 
Општина Карпош, со Решение за објава 

19. Одлука за определување на стипендии за талентирани ученици од подрачјето на Општина 
Карпош, со Решение за објава 

20. Одлука за одобрување на финансиски средства за реализацја на проект „АРТ ПРОЕКТ-
ОГРАДА“, со Решение за објава и 

21. Одлука за одобрување на финансиски средства за организирање на меѓународен ватерполо 
турнир, со Решение за објава. 
 
 
 

Издавач: Општина Карпош 
Уредува: Сектор за правни работи 
Адреса: ул.Радика бр.9, бараки бр.1 и бр.2 
Тураж: 25 примероци 
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