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РЕГИСТАР НА ПРОПИСИТЕ И ДРУГИТЕ АКТИ ОБЈАВЕНИ ВО 

„СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КАРПОШ“ ВО 2020 ГОДИНА 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Скопје, декември 2020 година 
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 

Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош 

(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013, 15/2014, 9/2019 и 7/2020), 

Градоначалникот на Општина Карпош, донесе 

 

 

ЗАКЛУЧОК 

за објавување Хронолошки Регистар на прописите и другите акти објавени во „Службен 

гласник на Општина Карпош“ во 2020 година  

Состав на Совет мандат 2017-2021 година 

 

 

  

 

1. Се објавува Хронолошки Реисстар на прописите и другите акти објавени во „Службен гласник на 

Општина Карпош“ во 2020 година, изготвен од Одделението за поддршка и организација на работата 

на Советот на Општина Карпош. 

 

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 

Општина Карпош“. 

 

 

Број: 11-8512/2            ГРАДОНАЧАЛНИК 

Датум: 31.12.2020 година     НА ОПШТИНА КАРПОШ, 

Скопје                               Стефан Богоев 
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ХРОНОЛОШКИ РЕГИСТАР  
НА ПРОПИСИТЕ И ДРУГИТЕ АКТИ ОБЈАВЕНИ ВО „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА 

КАРПОШ“ ВО 2020 ГОДИНА 

Состав на Совет мандат 2017-2021 година 

 

 

 

 

ПРОГРАМИ 

 

1. Програма за активностите на Општина Карпош во областа на располагањето со градежно 

земјиште во сопственост на Република Македонија за 2020 година, („Службен гласник на 

Општина Карпош“ бр.3/2020) 

2. Програма за изменување и дополнување на Програмата за активностите на Општина Карпош во 

областа на екологија и енергетска ефикасност за 2020 година („Службен гласник на Општина 

Карпош“ бр.3/2020) 

3. Програма за работа на Советот на Општина Карпош за 2020 година, („Службен гласник на 

Општина Карпош“ бр.3/2020) 

4. Програма за изменување и дополнување на Програмата за активностите на Општина Карпош во 

областа на екологија и енергетската ефикасност за 2020 година („Службен гласник на Општина 

Карпош“ бр.16/2020) 

5. Програма за изменување и дополнување на Програмата за активностите на Општина Карпош во 

областа на развојот на општината за 2020 година („Службен гласник на Општина Карпош“ 

бр.16/2020) 

6. Програма за изменување и дополнување на Програмата за уредување на градежното земјиште на 

подрачјето на Општина Карпош за 2020 година („Службен гласник на Општина Карпош“ 

бр.16/2020) 

7. Програма за изменување и дополнување на Програмата за активностите на Општина Карпош во 

областа на културата за 2020 година („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.16/2020) 

8. Програма за изменување и дополнување на Програмата за активностите на Општина Карпош во 

областа на спортот за 2020 година („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.16/2020) 

9. Програма за изменување и дополнување на Програмата за активностите на Општина Карпош во 

областа на детска, социјална и здравствена заштита за 2020 година („Службен гласник на 

Општина Карпош“ бр.16/2020) 

10. Програма за изменување и дополнување на Програмата за активностите на Општина Карпош во 

областа на образованието за 2020 година („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.16/2020) 

11. Програма за изменување и дополнување на Програмата за активностите во областа на заштита и 

спасување на граѓани и материјални добра за 2020 година („Службен гласник на Општина 

Карпош“ бр.16/2020) 

12. Програма за изменување и дополнување на Програмата за активностите на Општина Карпош во 

областа на информатичката технологија за 2020 година („Службен гласник на Општина Карпош“ 

бр.16/2020) 

13. Програма за изменување и дополнување на Програмата за активностите на Општина Карпош во 

областа на еднакви можности меѓу жените и мажите во Општина Карпош за 2020 година 

(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.16/2020) 

14. Програма за изменување и дополнување на Програмата за активностите на Општина Карпош во 

областа на образованието за 2020 година(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.18/2020) 

15. Програма за урбанистичко планирање за 2021 година („Службен гласник на Општина Карпош“ 

бр.24/2020) 
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16. Програма за активностите на Општина Карпош во областа на екологија и енергетската 

ефикасност за 2021 година („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.24/2020) 

17. Програма за активностите на Општина Карпош во областа на развојот на општината за 2021 

година („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.24/2020) 

18. Програма за уредување на градежното земјиште на подрачјето на Општина Карпош за 2021 

година („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.24/2020)  

19. Програма за изградба, редовно и инвестиционо одржување и зимско оддржување на сервисни, 

станбени улици и локални патишта на подрачјето на Општина Карпош за 2021 година („Службен 

гласник на Општина Карпош“ бр.24/2020) 

20. Програма за активностите на Општина Карпош во областа на културата за 2021 година 

(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.24/2020) 

21. Програма за активностите на Општина Карпош во областа на спортот за 2021 година(„Службен 

гласник на Општина Карпош“ бр.24/2020) 

22. Програма за активностите на Општина Карпош во областа на детска, социјална и здравствена 

заштита за 2021 година(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.24/2020)  

23. Програма за активностите на Општина Карпош во областа на образованието за 2021 година 

(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.24/2020) 

24. Програма за активностите во областа на заштита и спасување на граѓани и материјални добра за 

2021 година („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.24/2020) 

25. Програма за активностите на Општина Карпош во областа на информатичката технологија за 

2021 година („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.24/2020) 

26. Програма за активностите на Општина Карпош во областа на месна самоуправа за 2021 година 

(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.24/2020) 

27. Програма за активностите на Општина Карпош во областа на еднакви можности меѓу жените и 

мажите во Општина Карпош за 2021 година („Службен гласник на Општина Карпош“ 

бр.24/2020) 

28. Програма за одбележување на 45 годишнината на Општина Карпош („Службен гласник на 

Општина Карпош“ бр.24/2020) 

29. Програма за активностите на Општина Карпош на Одделението за односи со јавност за 2021 

година („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.24/2020) 

 

 

ЗАКЛУЧОК 

1. Заклучок за објавување на Исправка на техничка грешка направена во „Службен гласник на 

Општина Карпош“ бр.24/2019 од 27 декември 2019 година („Службен гласник на Општина 

Карпош“ бр.1/2020) 

2. Заклучок за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за урбанистичко 

планирање за 2019 година, („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.3/2020) 

3. Заклучок за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за активностите на 

Општина Карпош од областа на екологијата и енергетската ефикасност за 2019 година, 

(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.3/2020) 

4. Заклучок за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за активностите на 

Општина Карпош од областа на развој за 2019 година, („Службен гласник на Општина 

Карпош“ бр.3/2020) 

5. Заклучок за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за уредување на градежно 

земјиште на подрачјето на Општина Карпош за 2019 година,  („Службен гласник на Општина 

Карпош“ бр.3/2020) 

6. Заклучок за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата 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 на Општина 

Карпош“ бр.3/2020) 

7. Заклучок за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за активностите на 

Општина Карпош во областа на располагањето со градежно земјиште во сопственост на РСМ 
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на подрачјето на Општина Карпош за 2019 година, („Службен гласник на Општина Карпош“ 

бр.3/2020) 

8. Заклучок за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за активностите на 

Општина Карпош од областа на културата за 2019 година,  („Службен гласник на Општина 

Карпош“ бр.3/2020) 

9. Заклучок за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за активноатите на 

Општина Карпош од областа на спортот за 2019 година, („Службен гласник на Општина 

Карпош“ бр.3/2020) 

10. Заклучок за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за активностите на 

Општина Карпош од областа на детската, социјалната и здравствената заштита за 2019 година, 

(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.3/2020) 

11. Заклучок за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за активностите на 

Општина Карпош од областа на образованието за 2019 година, („Службен гласник на Општина 

Карпош“ бр.3/2020) 

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 2019 

година, („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.3/2020) 

13. Заклучок за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за активностите на 

Општина Карпош од областа на информатичката технологија за 2019 година, („Службен 

гласник на Општина Карпош“ бр.3/2020) 

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 2019 година, 

(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.3/2020) 

15. Заклучок за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за активностите на 

Општина Карпош од областа на еднакви можности меѓу жените и мажите во Општина Карпош 

за 2019 година, („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.3/2020) 

16. Заклучок за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за одбележување на 43 

годишнината од формирањето на Општина Карпош, („Службен гласник на Општина Карпош“ 

бр.3/2020) 

17. Заклучок за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за активностите на 

Општина Карпош во областа на односи со јавноста за 2019 година, 

18. Заклучок за усвојување на Извештај за водени управни попстапки во Општина Карпош во 

Сектор инспекторат за 2019 година („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.3/2020) 

19. Заклучок за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за работа на Советот на 

Општина Карпош за 2019 година, („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.3/2020) 

20. Заклучок за усвојување на Кварталиот извештај за извршување на Буџетот на Општина 

Карпош за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 1.1.2019 до 31.12.2019 година 

(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.3/2020) 

21. Заклучок за усвојување на Годишен Извештај за работа на ПС од ОН-„Карпош“ за 2019 

година, („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.5/2020) 

22. Заклучок за усвојување на Извештајот за реализација на Акцискиот план од ЛЕАП за 2019 

година(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.6/2020) 

23. Заклучок за усвојување информација за ограничување на правото на исплата на паричните 

надоместоци-паушали на претседателот на советот и членовите на Советот на Општина 

Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.7/2020) 

24. Заклучок за поништување на Заклучокот за усвојување информација за ограничување на 

правото на исплата на паричните надоместоци-паушали на претседателот на советот и 

членовите на Советот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ 

бр.9/2020) 
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25. Заклучок за усвојување на Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Општина 

Карпош за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 01.01.2020 година до 30.06.2020 

година(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.13/2020) 

26. Заклучок за усвојување на Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Општина 

Карпош за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 01.01.2020 година до 30.06.2020 

година („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.13/2020) 

27. Заклучок за усвојување на Годишната програма за работата на Општинското основно 

училиште „Аврам Писевски“, Општина Карпош-Скопје за 2020/2021 година („Службен 

гласник на Општина Карпош“ бр.14/2020) 

28. Заклучок за усвојување на Годишната програма за работата на Општинското основно 

училиште „Братство“, Општина Карпош-Скопје за 2020/2021 година(„Службен гласник на 

Општина Карпош“ бр.14/2020)  

29. Заклучок за усвојување на Годишната програма за работата на Општинското основно 

училиште „Вера Циривири Трена“, Општина Карпош-Скопје за 2020/2021 година („Службен 

гласник на Општина Карпош“ бр.14/2020) 

30. Заклучок за усвојување на Годишната програма за работата на Општинското основно 

училиште „Владо Тасевски“, Општина Карпош-Скопје за 2020/2021 година(„Службен гласник 

на Општина Карпош“ бр.14/2020) 

31. Заклучок за усвојување на Годишната програма за работата на Општинското основно 

училиште „Војдан Чернодрински“, Општина Карпош-Скопје за 2020/2021 година („Службен 

гласник на Општина Карпош“ бр.14/2020) 

32. Заклучок за усвојување на Годишната програма за работата на Општинското основно 

училиште „Димо Хаџи Димов“, Општина Карпош-Скопје за 2020/2021 година („Службен 

гласник на Општина Карпош“ бр.14/2020) 

33. Заклучок за усвојување на Годишната програма за работата на Општинското основно 

училиште „Јан Амос Коменски“, Општина Карпош-Скопје за 2020/2021 година („Службен 

гласник на Општина Карпош“ бр.14/2020) 

34. Заклучок за усвојување на Годишната програма за работата на Општинското основно 

училиште „Лазо Трповски“, Општина Карпош-Скопје за 2020/2021 година („Службен гласник 

на Општина Карпош“ бр.14/2020) 

35. Заклучок за усвојување на Годишната програма за работата на Општинското основно 

училиште „Петар Поп Арсов“, Општина Карпош-Скопје за 2020/2021 година („Службен 

гласник на Општина Карпош“ бр.14/2020) 

36. Заклучок за усвојување на Годишната програма за работата на Општинското основно 

училиште „Христијан Тодоровски Карпош“, Општина Карпош-Скопје за 2020/2021 година. 

(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.14/2020) 

37. Заклучок за  усвојување на Годишниот извештај за работата на општинското основно 

училиште „Аврам Писевски“, Општина Карпош-Скопје за учебната 2019/2020 година 

(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.15/2020) 

38. Заклучок за  усвојување на Годишниот извештај за работата на општинското основно 

училиште „Братство“, Општина Карпош-Скопје за учебната 2019/2020 година („Службен 

гласник на Општина Карпош“ бр.15/2020) 

39. Заклучок за  усвојување на Годишниот извештај за работата на општинското основно 

училиште „Вера Циривири Трена“, Општина Карпош-Скопје за учебната 2019/2020 година 

(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.15/2020) 

40. Заклучок за  усвојување на Годишниот извештај за работата на општинското основно 

училиште „Владо Тасевски“, Општина Карпош-Скопје за учебната 2019/2020 година 

(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.15/2020) 

41. Заклучок за  усвојување на Годишниот извештај за работата на општинското основно 

училиште „Војдан Чернодрински“, Општина Карпош-Скопје за учебната 2019/2020 година 

(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.15/2020) 

42. Заклучок за  усвојување на Годишниот извештај за работата на општинското основно 

училиште „Димо Хаџи Димов“, Општина Карпош-Скопје за учебната 2019/2020 година 

(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.15/2020) 
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43. Заклучок за  усвојување на Годишниот извештај за работата на општинското основно 

училиште „Јан Амос Коменски“, Општина Карпош-Скопје за учебната 2019/2020 година 

(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.15/2020) 

44. Заклучок за  усвојување на Годишниот извештај за работата на општинското основно 

училиште „Лазо Трповски“, Општина Карпош-Скопје за учебната 2019/2020 година („Службен 

гласник на Општина Карпош“ бр.15/2020) 

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

училиште „Петар Поп Арсов“, Општина Карпош-Скопје за учебната 2019/2020 година 

(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.15/2020) 

46. Заклучок за  усвојување на Годишниот извештај за работата на општинското основно 

училиште „Христијан Тодоровски Карпош“, Општина Карпош-Скопје за учебната 2019/2020 

година („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.15/2020) 

47. Заклучок за  усвојување на Годишниот извештај за работата на Јавната установа општинска 

детска градинка „Мајски Цвет“, Општина Карпош-Скопје  за 2019/2020 година („Службен 

гласник на Општина Карпош“ бр.15/2020) 

48. Заклучок за  усвојување на Годишниот извештај за работата на Јавната установа општинска 

детска градинка „Орце Николов“, Општина Карпош-Скопје  за 2019/2020 година („Службен 

гласник на Општина Карпош“ бр.15/2020) 

49. Заклучок за  усвојување на Годишниот извештај за работата на Јавната установа општинска 

детска градинка „Пролет“, Општина Карпош-Скопје  за 2019/2020 година („Службен гласник 

на Општина Карпош“ бр.15/2020) 

50. Заклучок за  усвојување на Годишниот извештај за работата на Јавната установа општинска 

детска градинка „Распеана Младост“, Општина Карпош-Скопје  за 2019/2020 година 

(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.15/2020) 

51. Заклучок за поништување на Заклучокот за усвојување на Годишниот извештај за работата на 

Јавната установа општинска детска градинка „Орце Николов“, Општина Карпош-Скопје  за 

2019/2020 година, со препорака за корекција („Службен гласник на Општина Карпош“ 

бр.16/2020) 

52. Заклучок за усвојување Записник и Извештај од Комисијата за спроведување постапка за 

субвенционирање на поправка и санација  на постоечки лифтови и оштетени кровни 

конструкции и кровни покривачи  на станбени згради за колективното домување во Општина 

Карпош (прва фаза) („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.16/2020) 

53. Заклучок за усвојување Записник и Извештај од Комисијата за спроведување постапка за 

објавување оглас за субвенционирање и подршка во проектот „Енергетски ефикасни домови“ 

на станбени згради за колективното домување во Општина Карпош („Службен гласник на 

Општина Карпош“ бр.16/2020) 

54. Заклучок за  усвојување на Годишната Програма за работата на Јавна установа општинска 

детска градинка „Мајски Цвет“, Општина Карпош - Скопје за 2020/2021 година(„Службен 

гласник на Општина Карпош“ бр.16/2020) 

55. Заклучок за  усвојување на Годишната Програма за работата на Јавна установа општинска 

детска градинка „Орце Николов“, Општина Карпош - Скопје за 2020/2021 година(„Службен 

гласник на Општина Карпош“ бр.16/2020) 

56. Заклучок за  усвојување на Годишната Програма за работата на Јавна установа општинска 

детска градинка „Пролет“, Општина Карпош - Скопје за 2020/2021 година („Службен гласник 

на Општина Карпош“ бр.16/2020) 

57. Заклучок за  усвојување на Годишната Програма за работата на Јавна установа општинска 

детска градинка „Распеана Младост“, Општина Карпош - Скопје за 2020/2021 година 

(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.16/2020) 

58. Заклучок за усвојување на корегиран Годишен извештај за работата на Јавната установа 

општинска детска градинка „Орце Николов“, Општина Карпош-Скопје за 2019/2020 година 

(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.18/2020) 

59. Заклучок за усвојување на Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Општина 

Карпош за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 01.01.2020 година до 30.09.2020 

година  („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.18/2020) 

60. Заклучок за усвојување на Извештај од Комисијата за прашања на верификација, мандатни 

прашања, избори и именувања на Советот на Општина Карпош со Предлог за утврдување 
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престанок на мандат на член на Советот на Општина Карпош Андреј Манолев и Предлог за 

утврдување престанок на функцијата Претседател на Советот на Општина Карпош година  

(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.22/2020) 

61. Заклучок за усвојување од Извештај на Комисијата за прашања на верификација, мандатни 

прашања, избори и именувања на Советот на Општина Карпош со Предлог за избор на 

Претседател на Советот на Општина Карпош(„Службен гласник на Општина Карпош“ 

бр.22/2020) 

62. Заклучок за усвојување на Извештајот на Комисијата за прашања на верификација, мандатни 

прашања, избори и именувања на Советот на Општина Карпош со Предлог за верификација на 

мандатот на член на Советот на Општина Карпош и Предлог за верификација на составот на 

комисиите за прашања на верификација, мандатни прашања, избори и именувања, комисијата 

за спорт и комисијата за урбанистичко планирање при Советот на Општина Карпош(„Службен 

гласник на Општина Карпош“ бр.23/2020) 

 

 

 

 

РЕШЕНИЈА 

 
1. Решение за разрешување на директор на Јавната установа општинска детска градинка 

„Пролет“, Општина Карпош-Скопје („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.2/2020) 

2. Решение за именување на вршител на должноста на директор на Јавната установа општинска 

детска градинка „Пролет“, Општина Карпош-Скопје („Службен гласник на Општина Карпош“ 

бр.2/2020) 

3. Решение за разрешување на вршител на должноста на директор на Општинското основно 

училиште „Братство“, Општина Карпош-Скопје („Службен гласник на Општина Карпош“ 

бр.2/2020) 

4. Решение за именување на вршител на должноста на директор на Општинското основно 

училиште „Братство“, Општина Карпош-Скопје („Службен гласник на Општина Карпош“ 

бр.2/2020) 

5. Решение за формирање Комисија за изработка на Програма за работа на Советот на Општина 

Карпош за 2020 година („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.3/2020) 

6. Решение за давање согласност на Статутот на приватната установа за деца-Центар за ран 

детски развој „МАРА БУБАМАРА СКОПЈЕ“ во Општина Карпош-Скопје, („Службен гласник 

на Општина Карпош“ бр.3/2020) 

7. Решение за давање согласност на Годишен План за изменување и дополлнување на Годишен 

план за вработување за 2020 година ООУ „АВРАМ ПИСЕВСКИ“,(„Службен гласник на 

Општина Карпош“ бр.3/2020) 

8. Решение за давање согласност на Годишен План за изменување и дополлнување на Годишен 

план за вработување за 2020 година ООУ „БРАТСТВО“,(„Службен гласник на Општина 

Карпош“ бр.3/2020) 

9. Решение за давање согласност на Годишен План за изменување и дополлнување на Годишен 

план за вработување за 2020 година ООУ „ВЕРА ЦИРИВИРИ ТРЕНА“,(„Службен гласник на 

Општина Карпош“ бр.3/2020) 

10. Решение за давање согласност на Годишен План за изменување и дополлнување на Годишен 

план за вработување за 2020 година ООУ „ВЛАДО ТАСЕВСКИ“,(„Службен гласник на 

Општина Карпош“ бр.3/2020) 

11. Решение за давање согласност на Годишен План за изменување и дополлнување на Годишен 

план за вработување за 2020 година ООУ „ВОЈДАН ЧЕРНОДРИНСКИ“,(„Службен гласник на 

Општина Карпош“ бр.3/2020) 
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12. Решение за давање согласност на Годишен План за изменување и дополлнување на Годишен 

план за вработување за 2020 година ООУ „ДИМО ХАЏИ ДИМОВ“,(„Службен гласник на 

Општина Карпош“ бр.3/2020) 

13. Решение за давање согласност на Годишен План за изменување и дополлнување на Годишен 

план за вработување за 2020 година ООУ „ЈАН АМОС КОМЕНСКИ“,(„Службен гласник на 

Општина Карпош“ бр.3/2020) 

14. Решение за давање согласност на Годишен План за изменување и дополлнување на Годишен 

план за вработување за 2020 година ООУ „ЛАЗО ТРПОВСКИ“,(„Службен гласник на 

Општина Карпош“ бр.3/2020) 

15. Решение за давање согласност на Годишен План за изменување и дополлнување на Годишен 

план за вработување за 2020 година ООУ „ХРИСТИЈАН ТОДОРОВСКИ КАРПОШ („Службен 

гласник на Општина Карпош“ бр.3/2020) 

16. Решение за изменување на Решението за формирање Комисија за процена и утврдување на 

висината на штетата од природни непогоди и други несреќи; Службен гласник на Општина 

Карпош“ бр.6/2020) 

17. Решение за изменување и дополнување на Решението за давање согласност на Статутот на 

приватната установа за деца-Центар за ран детски развој „МАРА БУБАМАРА СКОПЈЕ“ во 

Општина Карпош-Скопје; (Службен гласник на Општина Карпош“ бр.6/2020) 

18. Решение за давање согласност на Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот 

за систематизација на работните места на ЈУОДГ „Орце Николов“, Општина Карпош,Скопје, 

бр.01-70/1 од 06.03.2020 година (Службен гласник на Општина Карпош“ бр.7/2020) 

19. Решение за давање согласност на Одлуката за формирање на Комисијата за прием на деца над 

капацитетот и утврдување на критериумите за прием на деца во јавната установа општинска 

детска градинка „Мајски Цвет“ Општина Карпош,Скопје (Службен гласник на Општина 

Карпош“ бр.7/2020) 

20. Решение за давање согласност на Одлуката за формирање на Комисијата за прием на деца над 

капацитетот и утврдување на критериумите за прием на деца во јавната установа општинска 

детска градинка „Орце Николов“ Општина Карпош,Скопје (Службен гласник на Општина 

Карпош“ бр.7/2020) 

21. Решение за давање согласност на Одлуката за формирање на Комисијата за прием на деца над 

капацитетот и утврдување на критериумите за прием на деца во јавната установа општинска 

детска градинка „Пролет“ Општина Карпош,Скопје; ; (Службен гласник на Општина Карпош“ 

бр.7/2020) 

22. Решение за давање согласност на Одлуката за формирање на Комисијата за прием на деца над 

капацитетот и утврдување на критериумите за прием на деца во јавната установа општинска 

детска градинка „Распеана Младост“ Општина Карпош,Скопје; (Службен гласник на Општина 

Карпош“ бр.7/2020) 

23.  Решение за давање согласност на Статутот на приватната установа за деца-детска градимка 

ПИКОЛИНИ Скопје (пречистен текст) врз основа на изменување и дополнување на Статутот, 

бр.03-87/4 од 27.05.2020 година (Службен гласник на Општина Карпош“ бр.9/2020) 

24. Решение за давање согласност на Статутот на приватната установа за социјална заштита на 

стари лица ВЕРА Скопје (пречистен текст), бр.0306-43/3 од 02.10.2019 година. (Службен 

гласник на Општина Карпош“ бр.9/2020) 

25.  Решение за изменување и дополнување на Решението за  именување членови во    

училишниот одбор на општинското основно училиште „Петар Поп Арсов“, Општина Карпош-

Скопје. (Службен гласник на Општина Карпош“ бр.13/2020 

26.  Решение за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2021 година на 

општинското основно училиште „Аврам Писевски“, Општина Карпош-Скопје .  (Службен 

гласник на Општина Карпош“ бр.13/2020) 

27.  Решение за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2021 година на 

општинското основно училиште „Вера Циривири Трена“, Општина Карпош-Скопје (Службен 

гласник на Општина Карпош“ бр.13/2020) 
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28. Решение за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2021 година на 

општинското основно училиште „Владо Тасевски“, Општина Карпош-Скопје. (Службен 

гласник на Општина Карпош“ бр.13/2020) 
29..Решение за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2021 година  на 

општинското основно училиште „Војдан Чернодрински“, Општина Карпош-Скопје. (Службен 

гласник на Општина Карпош“ бр.13/2020) 
30. Решение за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2021 година на 

општинското основно училиште „Димо Хаџи Димов“, Општина Карпош-Скопје. (Службен 

гласник на Општина Карпош“ бр.13/2020) 
31. Решение за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2021 година на 

општинското основно училиште „Јан Амос Коменски“, Општина Карпош-Скопје. (Службен 

гласник на Општина Карпош“ бр.13/2020) 
32. Решение за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2021 година на 

општинското основно училиште „Лазо Трповски“, Општина Карпош-Скопје. (Службен гласник 

на Општина Карпош“ бр.13/2020) 
33.Решение за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2021 година на 

општинското основно училиште „Петар Поп Арсов“, Општина Карпош-Скопје . (Службен гласник 

на Општина Карпош“ бр.13/2020) 

34.Решение за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2021 година на 

општинското основно училиште „Христијан Тодоровски Карпош“, Општина Карпош-Скопје.  
(Службен гласник на Општина Карпош“ бр.13/2020) 

35. Решение за изменување и дополнување на Решението за  именување членови во училишниот 

одбор на општинското основно училиште „Петар Поп Арсов“, Општина Карпош-Скопје (Службен 

гласник на Општина Карпош“ бр.13/2020) 

36.Решение за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2021 година на 

општинското основно училиште „Аврам Писевски“, Општина Карпош-Скопје (Службен гласник 

на Општина Карпош“ бр.13/2020)  

37. Решение за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2021 година на 

општинското основно училиште „Вера Циривири Трена“, Општина Карпош-Скопје (Службен 

гласник на Општина Карпош“ бр.13/2020) 
38. Решение за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2021 година на 

општинското основно училиште „Владо Тасевски“, Општина Карпош-Скопје (Службен гласник на 

Општина Карпош“ бр.13/2020) 

39. Решение за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2021 година на 

општинското основно училиште „Војдан Чернодрински“, Општина Карпош-Скопје (Службен 

гласник на Општина Карпош“ бр.13/2020) 

40. Решение за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2021 година на 

општинското основно училиште „Димо Хаџи Димов“, Општина Карпош-Скопје (Службен гласник 

на Општина Карпош“ бр.13/2020) 

41. Решение за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2021 година на 

општинското основно училиште „Јан Амос Коменски“, Општина Карпош-Скопје (Службен 

гласник на Општина Карпош“ бр.13/2020) 

42. Решение за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2021 година на 

општинското основно училиште „Лазо Трповски“, Општина Карпош-Скопје (Службен гласник на 

Општина Карпош“ бр.13/2020) 

44. Решение за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2021 година на 

општинското основно училиште „Петар Поп Арсов“, Општина Карпош-Скопје (Службен гласник 

на Општина Карпош“ бр.13/2020) 

43.Решение за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2021 година на 

општинското основно училиште „Христијан Тодоровски Карпош“, Општина Карпош-Скопје 

(Службен гласник на Општина Карпош“ бр.13/2020) 

44. Решение за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2021 година во Општина 

Карпош-Скопје (Службен гласник на Општина Карпош“ бр.14/2020) 
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45. Решение за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2021 година на 

општинското основно училиште „Братство“, Општина Карпош-Скопје (Службен гласник на 

Општина Карпош“ бр.14/2020) 

46. Решение за изменување и дополнување на Решението за  именување членови во училишниот 

одбор на општинското основно училиште „Христијан Тодоровски Карпош“, Општина Карпош-

Скопје (Службен гласник на Општина Карпош“ бр.16/2020) 

47. Решение за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2021 година на Јавната 

установа општинска детска градинка „Мајски Цвет“, Општина Карпош-Скопје (Службен гласник 

на Општина Карпош“ бр.16/2020) 

48. Решение за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2021 година на Јавната 

установа општинска детска градинка „Орце Николов“, Општина Карпош-Скопје (Службен 

гласник на Општина Карпош“ бр.16/2020) 

49. Решение за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2021 година на Јавната 

установа општинска детска градинка „Пролет“, Општина Карпош-Скопје(Службен гласник на 

Општина Карпош“ бр.16/2020) (Службен гласник на Општина Карпош“ бр.16/2020) 

50. Решение за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2021 година на Јавната 

установа општинска детска градинка „Распеана Младост“, Општина Карпош-Скопје (Службен 

гласник на Општина Карпош“ бр.16/2020) 

51. Решение за изменување и дополнување на Решението за  именување членови во училишниот 

одбор на општинското основно училиште „Братство“, Општина Карпош-Скопје (Службен гласник 

на Општина Карпош“ бр.18/2020) 

52. Решение за давање согласност на Статутот на приватната установа за деца-детска градинка 

Веселата Дружина Скопје – нов назив Приватна установа за деца-детска градинка Спирит 

Веселата Дружина (пречистен текст) (Службен гласник на Општина Карпош“ бр.18/2020) 

53. Решение за изменување и дополнување на Решението за разрешување и именување членови во 

училишниот одбор на општинското основно училиште „Димо Хаџи Димов“, Општина Карпош-

Скопје) (Службен гласник на Општина Карпош“ бр.20/2020) 

54. Решение за утврдување престанок на мандат на член на Советот на Општина Карпош Андреј 

Манолев(Службен гласник на Општина Карпош“ бр.22/2020) 

55. Решение за утврдување престанок на функцијата претседател на Советот на Општина Карпош 

(Службен гласник на Општина Карпош“ бр.22/2020) 

56. Решение за избор на Претседател на Советот на Општина Карпош (Службен гласник на 

Општина Карпош“ бр.22/2020) 

57. Решение за верификација на мандат на член на Советот на Општина Карпош, врз основа на 

предлог од Општинската изборна комисија Карпош (Службен гласник на Општина Карпош“ 

бр.22/2020) 

58.Решение за изменување и дополнување на Решението за именување на претседател и ченови на 

Комисијата за прашања на верификација, мандатни прашања, избори и именувања(Службен 

гласник на Општина Карпош“ бр.22/2020) 

59.Решение за изменување и дополнување на Решението за именување на претседател и членови 

на Комисијата за урбанистичко планирање(Службен гласник на Општина Карпош“ бр.22/2020) 

60.Решение за изменување и дополнување на Решението за именување на претседател и членови 

на Комисијата за спорт(Службен гласник на Општина Карпош“ бр.22/2020) 

61.Решение за изменување и дополнување на Решението за разрешување и именување членови во 

училишниот одбор на општинското основно училиште „Аврам Писевски“, Општина Карпош-

Скопје(Службен гласник на Општина Карпош“ бр.22/2020) 

62. Решение за давање согласност на Одлуката за формирање на групи со поголем односно помал 

број на деца од законски предвидениот број на деца во групите во ЈУОДГ „Мајски Цвет“ Карпош-

Скопје 

63. Решение за давање согласност на Одлуката за формирање на групи со поголем односно помал 

број на деца од законски предвидениот број на деца во групите во ЈОУДГ „Орце Николов“ 

Општина Карпош, Скопје 

64. Решение за давање согласност на Одлуката за формирање на групи со поголем односно помал 

број на деца од законски предвидениот број на деца во групите во ЈОУДГ „Пролет“ Општина 

Карпош, Скопје 
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65.Решение за давање согласност на Одлука за формирање на групи со поголем односно помал 

број на деца од законски предвидениот број на деца во групите во ЈОУДГ „Распеана Младост“ 

Општина Карпош, Скопје 

66. Решение 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 

67. Решение за изменување и дополнување на Решението за разрешување и именување членови во 

училишниот одбор на општинското основно училиште „Вера Циривири Трена“, Општина Карпош-

Скопје  

68. Решение за изменување и дополнување на Решението за разрешување и именување членови во 

училишниот одбор на општинското основно училиште „Јан Амос Коменски“, Општина Карпош-

Скопје  

 

 

ОДЛУКИ 

 

 
1. Одлука за давање согласност за распишување Оглас и спроведување постапка за одобрување 

субвенции на жителите на Општина Карпош за купување нови велосипеди и електрични 

тротинети, („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.2/2020) 

2. Одлука за давање согласност за објавување на оглас за доделување на финансиска поддршка 

на проекти од областа на образованието за физички и правни лица за 2020 година, („Службен 

гласник на Општина Карпош“ бр.2/2020) 

3. Одлука за давање согласност за објавување на оглас за финансиска поддршка за спортско 

рекреативни и здравствени проекти за физички и правни лица од Општина Карпош  за 2020 

година, („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.2/2020) 

4. Одлука за давање согласност за објавување на оглас за доделување на финансиска поддршка за 

проекти од културата за правни и физички лица од подрачјето на Општина Карпош за 2020 

година, („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.2/2020) 

5. Одлука за давање согласност за објавување на оглас за доделување на финансиска поддршка 

на проекти од областа на детска, социјална и здравствена заштита за физички и правни лица за 

2020 година, („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.2/2020) 

6. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за извршување на Буџетот на Општина 

Карпош за 2020 година, („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.3/2020) 

7. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за вредноста на бодот на платите на 

државните службеници за 2020 година, („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.3/2020) 

8. Одлука за давање согласност за објавување оглас за субвенционирање и подршка во проектот 

„Енергетски ефикасни домови“ на станбени згради за колективно домување во Општина 

Карпош, („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.3/2020) 

9. Одлука за давање согласност за објавување оглас за субвенционирање во постапката за 

поправка и санација  на постоечки лифтови и оштетени кровни конструкции и кровни 

покривачи на станбени згради за колективно домување во Општина Карпош, („Службен 

гласник на Општина Карпош“ бр.3/2020) 

10. Одлука за прифаќање движна ствар на трајно користење без надомест од Влада на Република 

Северна Македонија – Агенција за управување со одземен имот, („Службен гласник на 

Општина Карпош“ бр.3/2020) 

11. Одлука за давање согласност за закуп на деловен простор во М.З.Влае, („Службен гласник на 

Општина Карпош“ бр.3/2020) 

12. 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 на Општина Карпош“ бр.3/2020) 
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13. Одлука за давање согласност за закуп на деловен простор во М.З.Бардовци, („Службен гласник 

на Општина Карпош“ бр.3/2020) 

14. Одлука за согласност за времено давање на користење без надомест на закупена недвижна 

ствар – закупец Општина Карпош, во М.З.Бардовци, („Службен гласник на Општина Карпош“ 

бр.3/2020) 

15. Одлука за давање согласност за закуп на деловен простор во У.З.Нерези, („Службен гласник на 

Општина Карпош“ бр.3/2020) 

16. Одлука за согласност за времено давање на користење без надомест на закупена недвижна 

ствар – закупец Општина Карпош, во У.З.Нерези, („Службен гласник на Општина Карпош“ 

бр.3/2020) 

17. Одлука за давање согласност за закуп на магацински простор Лапласт, („Службен гласник на 

Општина Карпош“ бр.3/2020) 

18. Одлука за давање согласност за закуп на деловен простор Зелс, („Службен гласник на 

Општина Карпош“ бр.3/2020) 

19. Одлука за давање согласност за закуп на деловен простор Станчевски Данило, („Службен 

гласник на Општина Карпош“ бр.3/2020) 

20. Одлука за одобрување финансиски средства на „Здружение за поттикнување на еколошката 

свест ФОР СЕЛЕКТ “, за изготвување и реализација на проектот од областа на животната 

средина, природата и енергетската ефикасност „Еколошка револуција во Општина Карпош”, 

(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.3/2020) 

21. Одлука одобрување финансиски средства на „Асоциација на здружение на инженери – 

ИНЖЕНЕРСКА ИНСТИТУЦИЈА НАМАКЕДОНИЈА“, за изготвување и реализација на 

проектот од областа на животната средина, природата и енергетската ефикасност „Фати го 

ветрот, користи го сонцето”, („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.3/2020) 

22. Одлука за одобрување финансиски средства на „Здружение на Власи стопанственици од 

Македонија Мандра“, за изготвување и реализација на проектот од областа на Спортот „ 

Фудбалски меморијален турнир - Тоше Проески”, („Службен гласник на Општина Карпош“ 

бр.3/2020) 

23. Одлука за одобрување финансиски средства на „Здружение за организација на спортски 

настани Скопје куп“, за изготвување и реализација на проектот од областа на Спортот 

„Субвенционирање на ски училиште за време на зимскиот распуст за учениците од основните 

училишта на територијата на Општина Карпош”, („Службен гласник на Општина Карпош“ 

бр.3/2020) 

24. Одлука за утврдување на почетокот и завршетокот на работното време на јавната установа 

општинска детска градинка „Мајски Цвет“, Општина Карпош-Скопје, („Службен гласник на 

Општина Карпош“ бр.3/2020) 

25. Одлука за утврдување на почетокот и завршетокот на работното време на јавната установа 

општинска детска градинка „Орце Николов“, Општина Карпош-Скопје, („Службен гласник на 

Општина Карпош“ бр.3/2020) 

26. Одлука за утврдување на почетокот и завршетокот на работното време на јавната установа 

општинска детска градинка „Пролет“, Општина Карпош-Скопје, („Службен гласник на 

Општина Карпош“ бр.3/2020) 

27. Одлука за утврдување на почетокот и завршетокот на работното време на јавната установа 

општинска детска градинка „Распеана Младост“, Општина Карпош-Скопје, („Службен гласник 

на Општина Карпош“ бр.3/2020) 

28. Одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на јавните 

службеници за 2020 година во јавните установи општински детски градинки од територијата 

на Општина Карпош, („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.3/2020) 
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29. Одлука за утврдување на максималниот износ на вреднос на бодот за пресметување на платите 

на давателите на јавни услуги и на директорите на јавните установи општински детски 

градинки за 2020 година, („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.3/2020) 

30. Одлука за утврдување најниска плата за најнискиот степен на сложеност на вработените во 

општинските основни училишта од територијата на Општина Карпош („Службен гласник на 

Општина Карпош“ бр.3/2020) 

31. Одлука за давање согласност за аплицирање по проект 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 

на Општина Карпош“ бр.3/2020) 

32. Одлука за давање согласност за прифаќање комунални возила и друга комунална опрема за 

потребите на Општина Карпош, врз основа на добиен ГРАНТ од проектот за подобрување на 

општинските услови (MSIP), („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.4/2020) 

33. Одлука за отпис на основни средства по извршениот попис за 2019 година; („Службен гласник 

на Општина Карпош“ бр.5/2020) 

34. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за одобрување на Извештај за вкупниот 

договорен износ по доверители за финансирање на доспеани, а неплатени обврски до 

30.09.2018  година; („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.5/2020) 

35. Одлука за одобрување финансиски средства на „ Здружение за едукативно креативна детска 

работилница- ИГРАЈ И УЧИ“, за изготвување и реализација на проектот од областа на 

образованието „Подигање на свеста за животната средина преку уметност, театар и 

раскажување приказни- Еко театар“;(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.5/2020) 

36. Одлука за одобрување финансиски средства на „ Здружение на граѓани за заштита на детски 

права ПОВРЗАНИ“, за изготвување и реализација на проектот од областа на образованието 

„Второ семејство“;(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.5/2020) 

37. Одлука за одобрување финансиски средства на „ Здружение за истражување на пазарот на 

трудот во функција на мултиетничката толеранција ПРОФИЦИО“, за изготвување и 

реализација на проектот од областа на образованието „Основи на веб програмирање и 

изработка на веб сајт од учениците-учесници во проектот“;(„Службен гласник на Општина 

Карпош“ бр.5/2020) 

38. Одлука за одобрување финансиски средства на „Центар за поддршка и креативен развој“, за 

изготвување и реализација на проектот од областа на образованието „Новинарски клуб во 

училиштата на Општина Карпош“;(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.5/2020) 

39. Одлука за одобрување финансиски средства на „Хуманитарното здружение ДФЦЦА“, за 

изготвување и реализација на проектот од областа на локалниот економски развој, во Општина 

Карпош; („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.5/2020) 

40. Одлука одобрување финансиски средства на „Центар за поддршка и креативен развој Скопје“, 

за изготвување и реализација на проектот од областа на локалниот економски развој, во 

Општина Карпош, („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.5/2020) 

41. Одлука за одобрување финансиска поддршка на Здружението на граѓани-    Едукативниот 

центар ИДЕА за проект „И ЖЕНИТЕ МОЖАТ“,(„Службен гласник на Општина Карпош“ 

бр.5/2020) Одлука за усвојување Иницијатива за изменување и дополнување на Статутот на 

Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.6/2020) 

42. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за давање согласност за закуп на деловен 

простор во М.З.Бардовци; („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.6/2020) 

43. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за согласност за времено давање на 

користење без надомест на закупена недвижна ствар – закупец Општина Карпош, деловен 

простор во М.З.Бардовци, на ул.„12“ бр.1; („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.6/2020) 
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44. Одлука за одобрување финансиски средства на „Здружение на психотерапија и едукација 

АМИГДАЛА“, за изготвување и реализација на проектот од областа на детска,социјална и 

здравствена заштита „Превентивна програма за работа со деца во градинки за надминување на 

последиците од разводот на родителите“; („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.6/2020) 

45. Одлука за одобрување финансиски средства на „Пливачки клуб Делфини спорт“, за 

изготвување и реализација на проектот од областа на Спортот „Делфините од Карпош пливат” 

; („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.6/2020) 

46. Одлука одобрување финансиски средства на „Здружение на граѓани за спортски, 

едукативни,хуманитарни активности забава и спорт“, за изготвување и реализација на 

проектот од областа на Спортот „Активности и ориентација во природа” ; („Службен гласник 

на Општина Карпош“ бр.6/2020) 

47. Заклучок за усвојување на Извештајот за реализација на Акцискиот план од ЛЕАП за 2019 

година; („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.6/2020) 

48. Одлука за воспоставување меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Карпош и Град Скопје 

за подготвителни работи, чистење и рамнење на теренот на потегот од булеварот Илинден до 

пешачкиот мост Газела. ; („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.6/2020) 

49. Одлука за работа на Советот на Општина Карпош за време на вонредна состојба; („Службен 

гласник на Општина Карпош“ бр.7/2020) 

50. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за извршување на Буџетот на Општина 

Карпош за 2020 година; („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.7/2020) 

51. Одлука за давање согласност за поднесување барање за промена на договорните услови за 

исплата на долгорочен кредит до Комецијална банка АД Скопје; („Службен гласник на 

Општина Карпош“ бр.7/2020) 

52. Одлука за изменување и дополнување на Статутот на Општина Карпош; („Службен гласник на 

Општина Карпош“ бр.7/2020) 

53. Одлука за давање на согласност за времено отстапување на користење движни ствари-

патнички моторни возила сопственост на Општина Карпош на Полициска станица од општа 

надлежност Карпош; („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.7/2020) 

54. Одлука за определување на финансиска помош за санација на дел од оштетен кров на булевар 

Партизански одреди бр,127, влез 1; („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.7/2020) 

55. Одлука за определување на финансиска помош за санација на дел од оштетен кров на булевар 

Партизански одреди бр,127, влез 2; („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.7/2020) 

56. Одлука за определување на финансиска помош за санација на дел од оштетен кров на булевар 

Партизански одреди бр,127, влез 3; („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.7/2020) 

57. Одлука за определување на финансиска помош за санација на дел од оштетен кров на булевар 

Партизански одреди бр,127, влез 4; („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.7/2020) 

58. Одлука за определување на финансиска помош за санација на дел од оштетен кров на булевар 

Партизански одреди бр,109, влез 2; („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.7/2020) 

59. Одлука за определување на финансиска помош за санација на дел од оштетен кров на улица 

Вич 22, низ 3, влез 3; („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.7/2020) 

60. Одлука за определување на финансиска помош за санација на дел од оштетен кров на улица 

Струма бр,1; („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.7/2020) 

61. Одлука за определување на финансиска помош за санација на дел од оштетен кров на 

Шекспирова бр.1, влез 3; („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.7/2020) 

62. Одлука за определување на финансиска помош за санација на дел од оштетен кров на улица 

Разловечко востание бр.18; („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.7/2020) 

63. Одлука за определување на финансиска помош за санација на дел од оштетен кров на улица 

Разловечко востание, бр,4, влез 7(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.7/2020) 
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64. Одлука за определување финансиски средства за реализација на соработка со Црвен крст на 

Република Северна Македонија за време на вонредната состојба предизвиката со 

Коронавирусот Covid-19 („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.7/2020) 

65. Одлука за прифаќање донација од „Санмарти“ ДОО увоз-извоз Тетово. („Службен гласник на 

Општина Карпош“ бр.7/2020) 

66. Одлука за организирање на продолжен престој во 4 одделение во општинските основни 

училишта на Општина Карпош за учебната 2020/2021 година („Службен гласник на Општина 

Карпош“ бр.8/2020) 

67. Одлука за одобрување финансиски средства за награди за 10 полуматуранти првенци на 

генерација од секое основно општинско училиште за учебната 2019/2020 година („Службен 

гласник на Општина Карпош“ бр.8/2020)  

68. Одлука за давање согласност за започнување на постапка за издавање под закуп на училишен 

простор (училници, холови, магацински простор, помошни училници, подрумски простории и 

друго) на општинските основни училишта од територијата на Општина Карпош за учебната 

2020/2021 година („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.8/2020) 

69. Одлука за прифаќање донација од Приватна здравствена установа Клиничка болница Жан 

Митрев-Скопје („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.8/2020) 

70. Одлука за определување на финансиска помош за санација на дел од оштетен кров на булевар 

Митрополит Теодосиј Гологанов бр.149,влез 4(„Службен гласник на Општина Карпош“ 

бр.8/2020) 

71. Одлука за поништување на Одлуката за прифаќање на донација од Кредисимо МК преку 

„Априори комуникации“(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.8/2020) 

72. Одлука за прифаќање спонзорство од Халкбанк АД Скопје („Службен гласник на Општина 

Карпош“ бр.8/2020) 

73. Одлука за продолжување на воспоставената меѓуопштинска соработка помеѓу Општина 

Карпош и Општина Аеродром за вршење работи од областа на градежната инспекција 

(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.8/2020) 

74. Одлука за прифаќање движна ствар на трајно користење без надомест од Влада на Република 

Северна Македонија – Агенција за управување со одземен имот. („Службен гласник на 

Општина Карпош“ бр.8/2020) 

75. Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Карпош за 2020 

година(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.9/2020) 

76. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за продолжување на воспоставената 

меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Карпош и Општина Аеродром за вршење работи 

од областа на градежната инспекција, („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.9/2020) 

77. Одлука за давање согласност за промена на корисникот на електрично броило од Општина 

Карпош на ЈУОДГ „Распеана Младост“, Општина Карпош, Скопје, („Службен гласник на 

Општина Карпош“ бр.9/2020) 

78. Одлука за прифаќање движни ствари – Даикин пумпи на трајно користење без надомест од 

Влада на Република Северна Македонија(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.9/2020) 

79. Одлука за прифаќање движни ствари – столарија (прозорци и врати) на трајно користење без 

надомест од Влада на Република Северна Македонија(„Службен гласник на Општина Карпош“ 

бр.9/2020) 

80. Одлука за воспоставување меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Карпош и Град Скопје 

за финансиско учество за целосна реконструкција на улици во Нерези во Општина Карпош 

(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.13/2020) 

81. Одлука за давање согласност за кофинансирање-одобрување на 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 гласник на Општина Карпош“ бр.13/2020) 



31 декември 2020 година              „Службен гласник на Општина Карпош“                      број 26 

16 

 

82. Одлука за одобрување финансиски средства за купување периодични паркинг катрички за 

корисници жители на Општина Карпош од СЦМ РЕТАИЛ ДООЕЛ-Скопје, трговски центар 

Скопје Сити Мол („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.13/2020) 

83. Одлука за одобрување финансиски средства за реализирање на дел од проекот „Училиштето е 

место за поттик на младите за позитивни промени и унапредување на животната средина во 

ООУ „Христијан Тодоровски Карпош“, Општина Карпош, Скопје („Службен гласник на 

Општина Карпош“ бр.13/2020) 

84. Одлука за давање согласност за реализација на проектот „Проект за конзерваторски и 

реставраторски интервенции-замена на столарија и внатрешно уредување на конаците во 

манастирскиот комплекс Св.Пантелејмон“ Општина Карпош („Службен гласник на Општина 

Карпош“ бр.13/2020) 

85. Одлука за давање согласност за распишување Јавен повик за свикување иницијативен одбор за 

конституирање на локалното собрание на млади на Општина Карпош („Службен гласник на 

Општина Карпош“ бр.13/2020) 

86. Одлука за давање согласност за реализација на грант од Министерство за труд и социјална 

политика на Република Северна Македонија, за доградба на детска градинка ЈУОДГ „Орце 

Николов“ Општина Карпош Скопје („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.13/2020) 

87. Одлука за давање согласност за започнување на ажурирање на Процената на загрозеност на 

подрачјето на РЦУК-Карпош од сите ризици и опасности („Службен гласник на Општина 

Карпош“ бр.13/2020) 

88. Одлука за воспоставување меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Карпош и Град Скопје 

за финансиско учество за целосна реконструкција на улици во Нерези во Општина 

Карпош(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.13/2020) 

89. Одлука за давање согласност за кофинансирање-одобрување на 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 гласник на Општина Карпош“ бр.13/2020) 

90. Одлука за одобрување финансиски средства за купување периодични паркинг катрички за 

корисници жители на Општина Карпош од СЦМ РЕТАИЛ ДООЕЛ-Скопје, трговски центар 

Скопје Сити Мол(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.13/2020) 

91. Одлука за одобрување финансиски средства за реализирање на дел од проекот „Училиштето е 

место за поттик на младите за позитивни промени и унапредување на животната средина во 

ООУ „Христијан Тодоровски Карпош“, Општина Карпош, Скопје(„Службен гласник на 

Општина Карпош“ бр.13/2020) 

92. Одлука за давање согласност за реализација на проектот „Проект за конзерваторски и 

реставраторски интервенции-замена на столарија и внатрешно уредување на конаците во 

манастирскиот комплекс Св.Пантелејмон“ Општина Карпош(„Службен гласник на Општина 

Карпош“ бр.13/2020) 

93. Одлука за давање согласност за распишување Јавен повик за свикување иницијативен одбор за 

конституирање на локалното собрание на млади на Општина Карпош („Службен гласник на 

Општина Карпош“ бр.13/2020) 

94. Одлука за давање согласност за реализација на грант од Министерство за труд и социјална 

политика на Република Северна Македонија, за доградба на детска градинка ЈУОДГ „Орце 

Николов“ Општина Карпош Скопје(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.13/2020) 

95. Одлука за давање согласност за започнување на ажурирање на Процената на загрозеност на 

подрачјето на РЦУК-Карпош од сите ризици и опасности („Службен гласник на Општина 

Карпош“ бр.13/2020) 

96. Одлука за ослободување од партиципација на деца Роми на возраст од 3-6 години; 

97. што се во социјален ризик за учебната 2020/2021 година вклучени во проектот ,,Инклузија на 

деца Роми во Јавните установи општински детски градинки‘‘(„Службен гласник на Општина 

Карпош“ бр.14/2020) 

98. Одлука за давање согласност за потпишување Договор за реализација на Проектот „Карпош за 

еднаквите во училиштата 2020/2021 година“(„Службен гласник на Општина Карпош“ 

бр.14/2020) 

99. Одлука за прифаќање донација од ГРАНАП ГНП ДООЕЛ-Скопје („Службен гласник на 

Општина Карпош“ бр.14/2020) 
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100.Одлука за давање согласност за поднесување барање за промена на договорните услови за 

исплата на долгорочен кредит до Комецијална банка АД Скопје („Службен гласник на 

Општина Карпош“ бр.15/2020) 

101. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за давање согласност за отпочнување 

со работа на новиот објект на јавната установа општинска детска градинка „РАСПЕАНА 

МЛАДОСТ“, Општина Карпош, во објектот „ВИНОЖИТО“ во М.З. Бардовци, Општина 

Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.15/2020) 

102. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за продолжување на воспоставената 

меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Карпош и Општина Аеродром („Службен гласник 

на Општина Карпош“ бр.15/2020) 

       103. Одлука за давање согласност за потпишување на Анекс Договор за       реализација на 

Проектот „Карпош за еднаквите во училиштата 2020/2021 година („Службен гласник на 

Општина Карпош“ бр.15/2020) 

104. Одлука за изменување и дополнување на Буџетот на Општина Карпош за 2020 година 

(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.16/2020) 

       105. Одлука за прифаќање донација од ЗДВИЛ ЛИОН ДОО Свети Николе(„Службен гласник 

на Општина Карпош“ бр.16/2020) 

     106. Одлука за одобрување на финансиска поддршка на проекти од областа на   образованието 

на Општина Карпош за 2020 (за реализирање на проектот-Меѓународна детска ликовна 

колонија „Св. Пантелејмон“ подносител: Детски ликовен центар) („Службен гласник на 

Општина Карпош“ бр.16/2020) 

107. Одлука за објавување на конкурс за избор на најдобро прозно или поетско дело на тема 

1.„Што сонуваат децата“  и тема 2. „Училиштето од моите соништа“ и конкурс за избор на 

најдобар цртеж на тема 1.„Што сонуваат децата“ и тема 2.„Училиштето од моите соништа“ за 

учебната 2020/2021 година) („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.18/2020) 

       108. Одлука за давање согласност за објавување оглас за доделување стипендии за 

талентирани ученици, жители на Општина Карпош кои учат во VIII и IX одделение во 

општинските основни училишта на подрачјето на Општина Карпош за учебната 2020/2021 

година(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.18/2020) 

109. Одлука за давање согласност за одобрување на настава со физичко присуство за 

учениците со ПОП од 4 до 9 одделение во општинските оснони училишта на територијата на 

Општина Карпош(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.18/2020) 

  110. Одлука за објавување на оглас за доделување 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 2020/2021 година („Службен гласник 

на Општина Карпош“ бр.18/2020) 

    111.Одлука за одобрување финансиски средства на Кошаркарски клуб ТФТ, прва кошаркарска 

лига во организација на Кошаркарската федерација на Република Северна 

Македонија(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.18/2020) 

  112. Одлука за одобрување финансиски средства на Кошаркарски клуб Водњански Лисици, за 

натпреварување во кошаркарска лига во организација на Кошаркарската федерација на 

Република Северна Македонија(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.18/2020) 

113. Одлука за одобрување финансиска поддршка на проекти од областа на детската, 

социјалната и здравствената заштитана Општина Карпош за 2020 година (За реализирање на 

проектот  - „Зајакнување на капацитетите кај професионалците за проблемите и потребите на 

децата со аутистичен спектар на нарушувања, во предучилишните и училишните установи“, 

Подносител - Македонско научно здружение за аутизам – МНЗА) („Службен гласник на 

Општина Карпош“ бр.18/2020) 

 114. Одлука за одобрување финансиска поддршка на проекти од областа на     детската, 

социјалната и здравствената заштитана Општина Карпош за 2020 година (За реализирање на 

проектот  - „Компостирање – предизвик на нашето секојдневие“, Подносител –Гален – Пром 

ДООЕЛ Скопје) („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.18/2020) 

       115. Одлука за донесување на Техничка исправка на урбанистички план за ГП2.436 од Детален 

Урбанистички План за Градска четврт З 03, опфат помеѓу бул.Партизански одреди, корито на 

река Вардар, бул.Македонија и ул.Московска, Општина Карпош (Донесен со Одлука на 
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Советот на Општина Карпош бр.08-8826/6 од 03.12.2015), изработена од Тајфа План Доо 

Скопје(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.18/2020) 

       116. Одлука за донесување на Техничка исправка на урбанистички план за ГП 1.2.22 од 

Детален Урбанистички План  (Измена и дополна) за Населба Влае 1, дел А, Општина Карпош 

(Донесен со Одлука на Советот на Општина Карпош бр.07-895/1 од 10.07.2002), дооел 

НЕИМАР-д.е. Скопје(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.18/2020) 

       117. Одлука за давање согласност за објавување оглас за субвенционирање во постапката за 

поправка и санација  на постоечки лифтови и оштетени кровни конструкции и кровни 

покривачи  на станбени згради за колективно домување во Општина Карпош(„Службен 

гласник на Општина Карпош“ бр.18/2020) 

       118. Одлука за воспоставување меѓуопштинска соработка за вршење определени  работи 

помеѓу Општина Карпош и Општина Аеродром(„Службен гласник на Општина Карпош“ 

бр.18/2020) 

       119. Одлука за прогласување заслужен граѓанин на Општина Карпош за 2020 

година(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.18/2020) 

       120.Одлука за определување финансиски средства за реализација на соработка со Црвен крст 

на Република Северна Македонија за време на вонредната состојба предизвиката со 

Коронавирусот Covid-19(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.18/2020) 

       121.Одлука за прифаќање спонзорство од Прокредит банка АД Скопје(„Службен   гласник на 

Општина Карпош“ бр.18/2020) 

122. Одлука за прифаќање спонзорство од ДТПУ Гранекспорт доо Скопје („Службен гласник на 

Општина Карпош“ бр.18/2020) 

123. Одлука за определување награди по конкурсот за избор на најдобро прозно или поетско дело 

и определување награди по конкурсот за избор на најдобар цртеж на тема 1.„Што сонувааат 

децата“ и тема 2.„Училиштето од моите соништа“, за учебната 2020/2021 година („Службен 

гласник на Општина Карпош“ бр.19/2020) 

124. Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Карпош 2020 година 

(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.20/2020) 

125. Одлука за проширување  на средствата на Буџетот на Општина Карпош за 2020 година година 

(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.20/2020) 

126. Одлука за донесување на Детален урбанистички план за Градска четврт З 04, Блок 04.02, 

Општина Карпош - Скопје („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.20/2020) 

127. Одлука за одобрување на средства на лица со попреченост од подрачјето на Општина Карпош 

по повод 3-ти декември-Денот на лицата со попреченост („Службен гласник на Општина Карпош“ 

бр.20/2020) 

128. Одлука за определување на спортски стипендии за талентирани спортисти - ученици од 

општинските основни училишта од подрачјето на Општина Карпош, за учебната 2020/2021 година 

(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.23/2020) 

129.Одлука за определување на стипендии за талентирани ученици од подрачјето на Општина 

Карпош за учебната 2020/2021 година(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.23/2020) 

130. Одлука за категоризација и класификација на објектите за спорт од локално значење во 

сопственост на Општина Карпош(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.23/2020) 

131. Одлука за одобрување на средства за набавка на еколошки и дидактички материјали и 

играчки за децата од предучилишните установи(„Службен гласник на Општина Карпош“ 

бр.23/2020) 

132. Одлука за прецизирање на Одлуката за одобрување средства на лица со попреченост од 

подрачјето на Општина Карпош по повод 3-ти декември - Денот на лицата со 

попреченост(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.23/2020) 

133.Одлука за долгорочно домашно задолжување на Општина Карпош во рамки на Вториот 

проект за подобрување на општинските услуги (MSIP2) („Службен гласник на Општина Карпош“ 

бр.23/2020) 

134. Одлука за намера за поднесување на концептна нота на Општина Карпош во рамки на 

проектот ЕУ за општините - Подобрување на општинските услуги преку иновативен концепт. 

(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.23/2020) 

135. Одлука за работа на Советот на Општина Карпош со употреба на комуникациски средства 

(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.24/2020) 
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136. Одлука за задолжување на раководителите на Сектори и Одделенија во Општина 

Карпош(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.24/2020) 

137. Одлука за давање согласност за прифаќање реализација на дел од Проект „Партерно 

уредување-реконструкција на пешачка зона (платформа) на станбено-деловен комплекс-Порта 

Влае (прва фаза) во Општина Карпош, финансиран од Влада на Република Северна 

Македонија(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.24/2020) 

138. Одлука за давање согласност за прифаќање реализација на Проект „Изградба на 

ул.Партизанска 2 во Општина Карпош, финансиран од Влада на Република Северна 

Македонија(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.24/2020) 

139. Одлука за воспоставување меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Карпош  и Град Скопје 

за вршење редовен и вонреден инспекцискот надзор во областа на комуналната инспекција, 

инспекција за животна средина и комунални редари(„Службен гласник на Општина Карпош“ 

бр.24/2020) 

140. Одлука за прифаќање предлог за воспоставување меѓуопштинска соработка за заловување на 

кучиња на подрачјето на Општина Карпош, доставен од Град Скопје 

141. Одлука за одобрување финансиска поддршка за воспоставување и одржување на 

советувалишен центар за жртви на семејно насилство (Предлагач: Национална мрежа против 

насилство врз жените и семејно насилство Скопје) („Службен гласник на Општина Карпош“ 

бр.24/2020) 

142. Одлука за давање согласност за закуп на деловен простор во М.З.Влае(„Службен гласник на 

Општина Карпош“ бр.24/2020) 

143. Одлука за согласност за времено отстапување на користење без надомест на закупена 

недвижна ствар – закупец Општина Карпош, објект Б2, комплекс Порта Влае на бул.„Партизански 

одреди“ бр.153 („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.24/2020) 

144. Одлука за давање согласност за закуп на деловен простор во У.З.Нерези („Службен гласник 

на Општина Карпош“ бр.24/2020) 

145. Одлука за согласност за времено давање на користење без надомест на закупена недвижна 

ствар – закупец Општина Карпош, деловен простор во У.З.Нерези, на ул.„Ванчо Мицков“ бр.97, 

лок.6 („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.24/2020) 

146. Одлука за давање согласност за закуп на магацински простор Лапласт („Службен гласник на 

Општина Карпош“ бр.24/2020) 

147.Одлука за давање согласност за закуп на деловен простор на улица „Копенхагенска“бр.5, 

ЗЕЛС, Општина Карпош-Скопје 

148.Одлука за давање согласност за закуп на(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.24/2020) 

деловен простор на улица „Воденска“бр.6/1/2 ,Општина Карпош-Скопје 

149. Одлука за давање согласност за закуп на деловен простор на улица „Букурешка“ бр. 2 

,Општина Карпош-Скопје(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.24/2020) 

150. Одлука за одобрување на финансиски средства на заслужен граѓанин („Службен гласник на 

Општина Карпош“ бр.24/2020) 

151. Одлука за прифаќање на донација од Друштво за управување со недвижен имот Белгравиа 

Инвест Дооел Скопје(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.24/2020) 

152. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за определување на стипендии за 

талентирани ученици од подрачјето на Општина Карпош за учебната 2020/2021 година(„Службен 

гласник на Општина Карпош“ бр.24/2020) 

153. Одлука за давање на согласност за отстапување на користење на движна ствар-патничко 

моторно возило сопственост на Општина Карпош на ЈОУДГ Пролет Општина Карпош, 

Скопје(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.24/2020) 

154. Одлука за извршување на Буџетот на Општина Карпош за 2021 година(„Службен гласник на 

Општина Карпош“ бр.24/2020) 

155. Одлука за вредноста на бодот на платите на државните службеници за 2021 година („Службен 

гласник на Општина Карпош“ бр.24/2020) 

156. Одлука за вредноста на бодот на платите на државните службеници за 2021 година („Службен 

гласник на Општина Карпош“ бр.24/2020) 
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ПРАВИЛНИК 
1. Правилник за условите, критериумите, видот и начинот на субвенционирање и поддршка во 

проектот „Енергетски ефикасни домови“ на станбени згради за колективното домување во 

Општина Карпош, („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.3/2020) 

2. Правилник за условите, критериумите, видот и начинот на финансиска поддршка за поправка 

и санација на постоечки лифтови и општетени кровни конструкции и кровни покривачи на 

станбени згради за колективното домување во Општина Карпош („Службен гласник на 

Општина Карпош“ бр.3/2020) 

3. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за условите, критериумите, видот и 

начинот на финансиска поддршка за поправка и санација на постоечки лифтови и оштетени 

кровни конструкции и кровни покривачи на станбени згради за колективно домување во 

Општина Карпош(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.18/2020) 

4. 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 2021 година („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.24/2020) 

5. Правилник за методологија за утврдување  на критериуми за распределба на  блок дотацијата 

наменета за општинските основни училишта на подрачјето на Општина Карпош за 2021 

година („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.24/2020) 

                                                          

                                                              ИЗВЕШТАЈ 

1. Годишен извештај за извршување на Буџетот на Општина Карпош за 2019 година; 

(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.6/2020) 

2.  Годишна сметка на Буџетот на Општина Карпош за 2019 година; ; („Службен гласник на 

Општина Карпош“ бр.6/2020) 

 

                                                                   ПЛАНОВИ 

1. План Програми за развој на Општина Карпош за 2021 година(„Службен гласник на 

Општина Карпош“ бр.20/2020) 

2. План -Програми за изменување на План-Програмите за развој на Општина Карпош за 2021 

година  

 

                                                                     БУЏЕТ 

1. Буџет на Општина Карпош за 2021 година 

                       

                                                БУЏЕТСКИ КАЛЕНДАР 

             1. Буџетски календар за 2021 година 

 
Број: 09-8512/1             Одделение за поддшрка 

Датум: 31.12.2020 година     и организација на работтата на 

Скопје                     Советот на Општина Карпош 

         

 
Издавач: Општина Карпош  

Уредува: Сектор за правни работи  

Адреса: ул.„Радика“ бр.9, бараки бр.1 и бр.2  

Тираж: 25 примероци 


