
 
 

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК 
НА ОПШТИНА КАРПОШ 

 

Број 24 * година XV* 31.12.2021 година * Карпош * цена: 
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РЕГИСТАР НА ПРОПИСИТЕ И ДРУГИТЕ АКТИ ОБЈАВЕНИ ВО „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА 

ОПШТИНА КАРПОШ“ ВО 2021 ГОДИНА 
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НА ПРОПИСИТЕ И ДРУГИТЕ АКТИ ОБЈАВЕНИ ВО „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА 

КАРПОШ“ ВО 2021 ГОДИНА 
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ЗАКЛУЧОК 

1. Заклучок за усвојуваaње информација по Заклучокот за изготвување Предлог-Одлука за исплата 

на паушал – надомест за оправдано отсуство од седници на Советот на Општина Карпош бр. 09-

8209/54 од 28.12.2020 година („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.2/2021) 

2. Заклучок за усвојување на Кварталиот извештај за извршување на Буџетот на Општина Карпош 

за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 1.1.2020 до 31.12.2020 година; („Службен 

гласник на Општина Карпош“ бр.2/2021) 

3. Заклучок за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за  урбанистичко планирање 

за 2020 година; („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.2/2021) 

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

Карпош од областа на екологијата и енергетската ефикасност за 2020 година; („Службен гласник 

на Општина Карпош“ бр.2/2021) 

5. Заклучок за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за активностите на Општина 

Карпош од областа на развој за 2020 година; („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.2/2021) 

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

земјиште на подрачјето на Општина Карпош за 2020 година; („Службен гласник на Општина 

Карпош“ бр.2/2021) 

7. 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 2020 година; („Службен гласник на Општина Карпош“ 

бр.2/2021) 

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

Карпош од областа на културата за 2020 година; („Службен гласник на Општина Карпош“ 

бр.2/2021) 

9. Заклучок за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за активностите на Општина 

Карпош од областа на спортот за 2020 година; („Службен гласник на Општина Карпош“ 

бр.2/2021) 

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

Карпош од областа на детската, социјалната и здравствената заштита за 2020 година; („Службен 

гласник на Општина Карпош“ бр.2/2021) 

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

Карпош од областа на образованието за 2020 година; („Службен гласник на Општина Карпош“ 

бр.2/2021) 

12. Заклучок за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за активностите на Општина 

Карпош од областа на информатичката технологија за 2020 година; („Службен гласник на 

Општина Карпош“ бр.2/2021) 

13. 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 2020 година; 

(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.2/2021) 

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 2020 година, („Службен 

гласник на Општина Карпош“ бр.2/2021) 

15. Заклучок за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за одбележување на 44 

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

бр.2/2021) 

16. 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 2020 

година; („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.2/2021) 

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

Карпош во областа на односи со јавноста за 2020 година; („Службен гласник на Општина 

Карпош“ бр.2/2021) 

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

Општина Карпош за 2020 година; („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.2/2021) 
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19. Заклучок за усвојување на Годишниот Извештај за работите во однос на јавната безедност и 

безбедноста на соораќајот на патиштата на подрачјето на Полициската станица од општа 

надлежност Карпош за 2020 година („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.3/2021) 

20. 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 на 

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

бр.3/2021) 

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

Сектор инспекторат за 2020 година („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.3/2021) 

22. Заклучок за усвојување Извештај од Комисијата за спроведување и објавување оглас и 

доделување финансиска подршка за поправка и санација на постоечки лифтови и оштетени 

кровни покривачи на станбени згради за колективно домување („Службен гласник на Општина 

Карпош“ бр.3/2021) 

23. Заклучок за усвојување Извештај од Комисијата за спроведување и објавување оглас и 

спроведување на постапка за доделување финансиска поддршка за поправка и санација на 

постоечки лифтови и оштетени кровни конструкции и кровни покривачи на станбени згради за 

колективно домување бр.11-1666/2 од 03.03.2021 година, („Службен гласник на Општина 

Карпош“ бр.7/2021) 

24. Заклучок за усвојување на Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Општина Карпош 

за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 01.01.2021 година до 31.03.2021 година 

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

25. Заклучок за усвојување Извештај од Комисијата  за спроведување постапка за избор на членови 

во Партиципативното тело од областа на урбанизмот во Општина Карпош („Службен гласник на 

Општина Карпош“ бр.8/2021) 

26. Заклучок за дефинирање приоритетен проблем и доставување барање до Град Скопје („Службен 

гласник на Општина Карпош“ бр.9/2021) 

27. Заклучок усвојување на Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Општина Карпош за 

извештајниот период (кумулативно) за квартал од 01.01.2021 година до 30.06.2021 година 

(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.10/2021) 

28. Заклучок за задолжување на стручните служби во Општина Карпош за изготвување Извештај во 

врска со изградбата на Центарот за странци во М.З.Бардовци, Општина Карпош Скопје 

(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.13/2021) 

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

„Аврам Писевски“, Општина Карпош-Скопје за 2021/2022 година („Службен гласник на 

Општина Карпош“ бр.13/2021) 

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

„Братство“, Општина Карпош-Скопје за 2021/2022 година („Службен гласник на Општина 

Карпош“ бр.13/2021) 

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

„Вера Циривири Трена“, Општина Карпош-Скопје за 2021/2022 година („Службен гласник на 

Општина Карпош“ бр.13/2021) 

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

„Владо Тасевски“, Општина Карпош-Скопје за 2021/2022 година („Службен гласник на Општина 

Карпош“ бр.13/2021) 

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

„Војдан Чернодрински“, Општина Карпош-Скопје за 2021/2022 година („Службен гласник на 

Општина Карпош“ бр.13/2021) 

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

„Димо Хаџи Димов“, Општина Карпош-Скопје за 2021/2022 година („Службен гласник на 

Општина Карпош“ бр.13/2021) 

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

„Јан Амос Коменски“, Општина Карпош-Скопје за 2021/2022 година („Службен гласник на 

Општина Карпош“ бр.13/2021) 

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

„Лазо Трповски“, Општина Карпош-Скопје за 2021/2022 година („Службен гласник на Општина 

Карпош“ бр.13/2021) 
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37. Заклучок за усвојување на Годишната програма за работата на Општинското основно училиште 

„Петар Поп Арсов“, Општина Карпош-Скопје за 2021/2022 година („Службен гласник на 

Општина Карпош“ бр.13/2021) 

38. Заклучок за усвојување на Годишната програма за работата на Општинското основно училиште 

„Христијан Тодоровски Карпош“, Општина Карпош-Скопје за 2021/2022 година („Службен 

гласник на Општина Карпош“ бр.13/2021) 

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

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

на Општина Карпош“ бр.15/2021) 

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

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

Општина Карпош“ бр.15/2021) 

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

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

гласник на Општина Карпош“ бр.15/2021) 

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

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

Општина Карпош“ бр.15/2021) 

43. Заклучок за  усвојување на Годишниот извештај за работата на општинското основно училиште 

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

гласник на Општина Карпош“ бр.15/2021) 

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

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

на Општина Карпош“ бр.15/2021) 

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

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

гласник на Општина Карпош“ бр.15/2021) 

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

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

Општина Карпош“ бр.15/2021) 

47. Заклучок за  усвојување на Годишниот извештај за работата на општинското основно училиште 

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

на Општина Карпош“ бр.15/2021) 

48. Заклучок за  усвојување на Годишниот извештај за работата на општинското основно училиште 

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

(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.15/2021) 

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

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

гласник на Општина Карпош“ бр.15/2021) 

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

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

гласник на Општина Карпош“ бр.15/2021) 

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

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

Општина Карпош“ бр.15/2021) 

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

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

гласник на Општина Карпош“ бр.15/2021) 

53. Заклучок за  усвојување на Годишната Програма за работата на Јавна установа општинска детска 

градинка „Мајски Цвет“, Општина Карпош - Скопје за 2021/2022 година („Службен гласник на 

Општина Карпош“ бр.15/2021) 

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

градинка „Орце Николов“, Општина Карпош - Скопје за 2021/2022 година („Службен гласник на 

Општина Карпош“ бр.15/2021) 
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55. Заклучок за  усвојување на Годишната Програма за работата на Јавна установа општинска детска 

градинка „Пролет“, Општина Карпош - Скопје за 2021/2022 година („Службен гласник на 

Општина Карпош“ бр.15/2021) 

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

градинка „Распеана Младост“, Општина Карпош - Скопје за 2021/2022 година („Службен 

гласник на Општина Карпош“ бр.15/2021) 

57. 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 членови на Советот на Општина Карпош и Предлог за избор на Претседател на 

Советот („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.21/2021) 

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

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

претседатели и членови на Комисиите при Советот на Општина Карпош („Службен гласник на 

Општина Карпош“ бр.21/2021) 

59. Заклучок за усвојување на Извештај 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 („Службен гласник на Општина Карпош“ 

бр.22/2021) 

60. Заклучок за усвојување на информација по Одлука за задолжување на службите да изработат 

спецификација на технички можности за следење и објавување на седниците и комисиите во 

живо, со рок до прва наредна седница Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ 

бр.23/2021) 

 

 

РЕШЕНИЈА 

1. Решение за утврдување на престанок на мандатот на вршител на должноста директор на Јавната 

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

гласник на Општина Карпош“ бр.1/2021) 

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

градинка „Распеана младост“, Општина Карпош-Скопје („Службен гласник на Општина 

Карпош“ бр.1/2021) 

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

Карпош за 2021 година; („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.2/2021) 

4. Решение за верификација-именување членови на Советот на Општина Карпош за членови во 

Комисијата за доделување еднократна парична помош во областа на детска, социјална и 

здравствена заштита; („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.2/2021) 

5. Решение за верификација-именување членови на Советот на Општина Карпош за членови во 

Комисијата за доделување еднократна финансиска поддршка во областа на културата за 2021 

година („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.3/2021) 

6. Решение за верификација-именување членови на Советот на Општина Карпош за членови во 

Комисијата за доделување еднократна финансиска поддршка во областа на спортот за 2021 

година, („Службен гласник на Општина Карпош“ 3/2021) 

7. Решение за верификација-именување членови на Советот на Општина Карпош за членови во 

Комисијата за избор и реализација на проекти од областа на образованието за 2021 година 

(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.3/2021) 

8. Решение за давање согласност на Годишниот план за изменување и дополнување на Годишниот 

план за вработување за 2021 година на општинското основно училиште „Војдан Чернодрински“, 

Општина Карпош-Скопје („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.3/2021) 

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

училишниот одбор на општинското основно училиште „Владо Тасевски“, Општина Карпош-

Скопје („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.3/2021) 

10. Решение за давање согласност на Пречистен текст на Статутот на приватната установа за деца-

детска градинка „Детско царство“-Скопје, („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.5/2021) 

11. Решение за верификација-именување членови на Советот на Општина Карпош за членови во 

Комисијата за избор на најдобро уреден ЕКО-училишен двор, („Службен гласник на Општина 

Карпош“ бр.5/2021) 
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12. Решение за утврдување на престанок на мандатот на директор на општинското основно 

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

бр.6/2021) 

13. Решение за именување вршител на должноста директор на општинското основно училиште 

„Владо Тасевски“ Општина Карпош, Скопје („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.6/2021) 

14. Решение за утврдување престанок на мандат на вршител на должноста директор на општинското 

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

Карпош“ бр.12/2021) 

15. Решение за избор на директор на општинското основно училиште „Владо Тасевски“ Општина 

Карпош, Скопје („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.12/2021) 

16. Решение за утврдување на престанок на мандатот на директорот на Јавната установа општинска 

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

Карпош“ бр.14/2021) 

17. Решение за именување вршител на должноста директор на Јавната установа општинска детска 

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

бр.14/2021) 

18. Решение за давање согласност на Одлуката за формирање комисија за прием на деца над 

капацитет 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.7/2021) 

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

капацитет 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.7/2021) 

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

капацитет и утврдување на критериумите за прием на деца во јавната установа општинска детска 

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

бр.7/2021) 

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

капацитет 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.7/2021) 

22. Решение за давање согласност на  Статутот на приватната установа за деца-приватна детска 

градинка „Малиот Принц“ Скопје, („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.7/2021) 

23. Решение за разрешување и именување член во училишниот одбор на општинското основно 

училиште „Војдан Чернодрински“ Општина Карпош Скопје, („Службен гласник на Општина 

Карпош“ бр.7/2021) 

24. Решение за номинирање и верификација на членови за формирање на Комисија за изработка на 

Стратегија за меѓуетничка интеграција во образованието (МИО) и младинско учество на 

Општина Карпош  за Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во 

образованието (МИМО), („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.7/2021) 

25. Решение за верификација-именување членови од Советот на Општина Карпош за членови во 

Комисијата за поддршка на ученици за учество на меѓународни натпревари и поддршка на 

ученици и ментори за учество на натпревари на национално ниво, („Службен гласник на 

Општина Карпош“ бр.7/2021) 

26. Решение за верификација-именување членови од Советот на Општина Карпош за членови во 

Комисија за доделување награди на најдобрите наставници/стручни соработници во основните 

општински училишта од територијата на Општина Карпош, („Службен гласник на Општина 

Карпош“ бр.7/2021) 

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

систематизација на работните места на ЈУОДГ „Орце Николов“ Карпош Скопје бр.01-73 од 

24.03.2021 година, („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.8/2021) 

28. Решение за давање согласност на Годишниот план за изменување и дополнување на Годишниот 

план за вработување за 2021 година на Општина Карпош („Службен гласник на Општина 

Карпош“ бр.9/2021) 
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29. Решение за давање согласност на Годишниот план за изменување и дополнување на Годишниот 

план за вработување за 2021 година на општинското основно училиште „Војдан Чернодрински“, 

Општина Карпош-Скопје („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.9/2021) 

30. Решение за давање согласност на Годишниот план за изменување и дополнување на Годишниот 

план за вработување за 2021 година на општинското основно училиште „Петар Поп Арсов“, 

Општина Карпош-Скопје („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.9/2021) 

31. Решение за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2022 година на 

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

гласник на Општина Карпош“ бр.9/2021) 

32. Решение за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2022 година на 

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

Општина Карпош“ бр.9/2021) 

33. Решение за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2022 година на 

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

гласник на Општина Карпош“ бр.9/2021) 

34. Решение за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2022 година на 

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

на Општина Карпош“ бр.9/2021) 

35. Решение за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2022 година на 

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

гласник на Општина Карпош“ бр.9/2021) 

36. Решение за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2022 година на 

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

гласник на Општина Карпош“ бр.9/2021) 

37. Решение за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2022 година на 

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

гласник на Општина Карпош“ бр.9/2021) 

38. Решение за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2022 година на 

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

на Општина Карпош“ бр.9/2021)  

39. Решение за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2022 година на 

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

гласник на Општина Карпош“ бр.9/2021) 

40. Решение за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2022 година на 

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

(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.9/2021) 

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

систематизација на работните места во ООУ „Војдан Чернодрински“ Општина Карпош-Скопје, 

бр.04-157/1 од 16.04.2021 година („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.9/2021) 

42. 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.9/2021) 

43. Решение за изменување и дополнување на решението за именување членови во управниот одбор 

на Јавна установа општинска детска градинка (ЈУОДГ) „Пролет“ Општина Карпош, Скопје 

(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.9/2021) 

44. 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 („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.10/2021) 

45. Решение за давање согласност на Годишниот план за измена и дополнување 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.10/2021) 

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

систематизација на работните места во јавната установа општинска детска градинка „Мајски 

Цвет“ Карпош-Скопје („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.10/2021) 
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47. 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 („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.10/2021) 

48. Решение за давање согласност на Годишен план за вработување за 2022 година во Општина 

Карпош-Скопје („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.13/2021) 

49. Решение за давање согласност на Статутот на Приватна установа за деца детска градинка 

„Џунгла“, Општина Карпош-Скопје („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.13/2021) 

50. Решение за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2022 година на Јавната 

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

гласник на Општина Карпош“ бр.15/2021) 

51. Решение за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2022 година на Јавната 

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

гласник на Општина Карпош“ бр.15/2021) 

52. Решение за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2022 година на Јавната 

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

Општина Карпош“ бр.15/2021) 

53. Решение за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2022 година на Јавната 

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

гласник на Општина Карпош“ бр.15/2021) 

54. Решение за формирање Комисија за прашања на верификација, мандатни прашања, избори и 

именувања („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.21/2021) 

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

Општина Карпош“ бр.21/2021) 

56. Решение за избор на претседател и членови на Комисијата за финансии и локален економски 

развој („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.21/2021) 

57. Решение за избор на претседател и членови на Комисијата за екологија и енергетска ефикасност 

(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.21/2021) 

58. Решение за избор на претседател и членови на Комисијата за урбанистичко планирање 

(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.21/2021) 

59. Решение за избор на претседател и членови на Комисијата за комунални работи и сообраќај 

(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.21/2021) 

60. Решение за избор на претседател и членови на Комисијата за јавни дејности (образование, 

социјална и детска заштита) („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.21/2021) 

61. Решение за избор на претседател и членови на Комисијата за култура („Службен гласник на 

Општина Карпош“ бр.21/2021) 

62. Решение за избор на претседател и членови на Комисијата за спорт („Службен гласник на 

Општина Карпош“ бр.21/2021) 

63. Решение за избор на претседател и членови на Комисијата за прописи („Службен гласник на 

Општина Карпош“ бр.21/2021) 

64. Решение за избор на претседател и членови на Комисијата за негување и чување на традициите 

на македонскиот народ и македонската држава и заштита на историските споменици и спомен 

обележја  („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.21/2021) 

65. Решение за избор на претседател и членови на Комисијата за еднакви можности на жените и 

мажите („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.21/2021) 

66. Решение за именување-верификација на членови од редот на Советот на Општина Карпош во 

Комисијата за еднократна парична помош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.22/2021) 
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ОДЛУКИ 

1. Одлука за прифаќање Иницијатива за изменување и дополнување на Статутот на Општина 

Карпош во делот „Партиципативно тело од областа на урбанизмот“;(„Службен гласник на 

Општина Карпош“ бр.2/2021) 

2. Одлука за поништување на Одлуката за долгорочно домашно задолжување на Општина 

Карпош во рамки на Вториот проект за подобрување на општинските услуги (MSIP2); 

(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.2/2021) 

3. 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.2/2021) 

4. Одлука за усвојување на физибилити студија за ЕСКО партнерство за реконструкција на јавно 

осветлување во Општина Карпош; („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.2/2021) 

5. Одлука за утврдување на референтна потрошувачка на електрична енергија за јавно 

осветлување и референтни услови за ескплоатација во Општина Карпош; („Службен гласник 

на Општина Карпош“ бр.2/2021) 

6. Одлука за започнување на постапка за доделување на договор за воспоставување на ЕСКО 

партнерство за реконструкција на јавното осветлување во Општина Карпош; („Службен 

гласник на Општина Карпош“ бр.2/2021) 

7. Одлука за ослободување од плаќање на надоместок за уредување на градежно земјиште за 

доградба на ЈУОДГ „Орце Николов“, Општина Карпош-Скопје; („Службен гласник на 

Општина Карпош“ бр.2/2021) 

8. Одлука за субвенционирање на ужинки за учениците од 1-9 одделение во општинските 

основни училишта на Општина Карпош за учебната 2020/2021 година и за учебната 2021/2022 

година во висина од 50% од износот на месечниот надоместок; („Службен гласник на 

Општина Карпош“ бр.2/2021) 

9. 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.2/2021) 

10. 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.2/2021) 

11. 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.2/2021) 

12. 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.2/2021) 

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

службеници кои вршат административни работи за 2021 година во јавните установи 

општински детски градинки од територијата на Општина Карпош; 

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

општинските основни училишта од територијата на Општина Карпош за 2021 

година(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.2/2021)  

15. Одлука за  давање на користење на училишните спортски сали и одржување на натптревари на 

спортските клубови при системот на националните федерации на РСМ, на танцови и балетски 

клубови и тренинг на спортисти во поединечни спортови и работа на едуктивни центри, 

музички училишта и центри за странски јазици во услови на епидемија со COVID-19 

(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.2/2021) 

16. Одлука за давање согласност за аплицирање на Општина Карпош преку Здружението 

„Милиеуконтакт Македонија“ на меѓународниот повик на Германското федерално 

министерство за животна средина (International Climate Initiative) со проектот „Соларна 
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енергетска задруга во Република Северна Македонија“ („Службен гласник на Општина 

Карпош“ бр.3/2021) 

17. Одлука за изменување и дополнување на Статутот на Општина Карпош во делот на 

Партиципативно  тело од областа на урбанизмот („Службен гласник на Општина Карпош“ 

бр.3/2021) 

18. Одлука за отпис на основни средства по извршениот попис во Општина Карпош за 2020 

година  („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.3/2021) 

19. Одлука за давање согласност за објавување на јавен оглас за доделување на финансиска 

поддршка и парична помош на проекти од областа на образованието за физички и правни лица 

за  2021 година („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.3/2021) 

20. Одлука за одобрување финансиски средства на Спасија Николова („Службен гласник на 

Општина Карпош“ бр.3/2021) 

21. Одлука за одобрување финансиски средства на Роберт Јовчевски („Службен гласник на 

Општина Карпош“ бр.3/2021) 

22. Одлука за проширување на средствата на Буџетото на Општина Карпош за 2021 година, 

(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.5/2021) 

23. Одлука за давање согласност за објавување Јавен повик за пријавување на заинтересирани 

лица за членување во Партиципативното тело од областа на урбанизмот на Општина Карпош, 

(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.5/2021) 

24. Одлука за престанување на важење на Одлуката за давање на користење училишен простор и 

спроведување на други активности во врска со основните училишта на Општина Карпош 

бр.09-5055/4 од 04.07.2019 година, („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.5/2021) 

25. Одлука за начинот и условите за давање на користење училишен простор и спроведување на 

други активности во врска со основните општински училишта на територија на Општина 

Карпош, („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.5/2021) 

26. Одлука за поништување на Одлуката за давање согласност за започнување постапка за 

издавање под закуп на училишен простор на општинските соновни училишта од територијата 

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

бр.5/2021) 

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

простор на општинските соновни училишта од територијата на Општина Карпош за дел од 

учебната 2020/2021 година и за учебната 2021/2022 година, („Службен гласник на Општина 

Карпош“ бр.5/2021) 

28. Одлука за давање согласност за кофинансирање на Проектот „Отварање на Центар за работа со 

талентирани ученици од основните училишта на Општина Центар, Општина Кисела Вода и 

Општина Карпош, („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.5/2021) 

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

за планирање и проектирање на сообраќајници, јавни паркиралишта и парк во Општина 

Карпош, дел од градска четврт „З 01“,(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.5/2021) 

30. Одлука за воспоставување меѓуопштинска осработка помеѓу Општина Карпош и Град Скопје 

за уредување на јавни површини со воспоставување елементи од урбана опрема за спорт и 

рекреација на подрачјето на Општина Карпош, („Службен гласник на Општина Карпош“ 

бр.5/2021) 

31. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за формирање Локален совет за превенција 

на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.5/2021) 

32. Одлука за давање согласност на ООУ „Вера Циривири Трена“ за прифаќање донација за 

добиен гранд од Фонд за иновации и технолошки развој за проект „Напредна  биологија за 

нашата екологија“, („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.5/2021) 

33. Одлука за усвојување на Извештај-Елаборат број: 11-1402 за проценета штета од елементарни 

непогоди на подрачјето на Општина Карпош од ден 04.02.2020 година, („Службен гласник на 

Општина Карпош“ бр.5/2021) 

34. Одлука за усвојување на Извештај-Елаборат број: 11-1403 за проценета штета од елементарни 

непогоди на подрачјето на Општина Карпош од ден 26.02.2020 година („Службен гласник на 

Општина Карпош“ бр.5/2021) 
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35. Одлука за прифаќање донација по добиен грант од Фонд за иновации и технолошки развој за 

проект „Бојата на светлината, растот на растенијата и Microbit“(„Службен гласник на Општина 

Карпош“ бр.5/2021) 

36. Одлука за донесување на Детален урбанистички план за градска четврт ССИ 03, Блок 02, 

Општина Карпош и Општина Бутел, Скопје, („Службен гласник на Општина Карпош“ 

бр.5/2021) 

37. Одлука за давање согласност за започнување постапка за давање под закуп на дел од 

Адреналински парк-Карпош (High rope) - Општина Карпош, („Службен гласник на Општина 

Карпош“ бр.5/2021) 

38. Одлука за одобрување финансиска помош за оперативен зафат, („Службен гласник на 

Општина Карпош“ бр.5/2021) 

39. Одлука  за одобрување финансиски средства како финансиска помош за лекување во 

странство, („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.5/2021) 

40. Одлука за одобрување финансиски средства на „Здружени на психотерапија и едукација 

АМИГДАЛА“, за изготвување и реализација на проектот „Превентивна програма за работа со 

деца во градинките за надминување на последиците од разводот на родителите“ од областа на 

детска, социјална и здравствена заштита, („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.5/2021) 

41. Одлука за објавување јавен повик за најдобро уреден ЕКО-училишен двор/катче на основните 

општински училишта од територијата на Општина Карпош, („Службен гласник на Општина 

Карпош“ бр.7/2021) 

42. Одлука за објавување јавен повик за доделување награди на најдобрите наставници/стручни 

соработници во основните општински училишта од територијата на Општина Карпош, 

(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.7/2021) 

43. Одлука за давање согласност за објавување на јавен оглас за доделување на финансиска 

поддршка и парична помош на проекти од областа на родовата еднаквост за физички и правни 

лица за 2021 година, („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.7/2021) 

44. Одлука за воспоставување меѓуопштинска соработка помеѓу Град Скопје и Општина 

Аеродром, Општина Бутел, Општина Гази Баба, Општина Ѓорче Петров, Општина Карпош, 

Општина Кисела Вода, Општина Сарај, Општина Центар, Општина Чаир и Општина Шуто 

Оризари за реализација на систем за паметно осветлување и платформа за дигитален град-

Смарт сити, („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.7/2021) 

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

за финансиско учество за реконструкција на дел од улица Загребска, („Службен гласник на 

Општина Карпош“ бр.7/2021) 

46. Одлука за прифаќање донација од СЦМ Реатил Дооел Скопје, („Службен гласник на Општина 

Карпош“ бр.7/2021) 

47. Одлука за давање согласнот за времено отстапување на користење движни ствари-мотоцикл 

без странична приколка и мопед, сопственост на Општина Карпош на Полициска станица од 

општа надлежност Карпош, („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.7/2021) 

48. Одлука за утврдување на приоритетна инвестиција за под-проект „Реконсктрукција на линиски 

објект-реконструкција на улица Париска“ Општина Карпош Скопје („Службен гласник на 

Општина Карпош“ бр.7/2021) 

49. Одлука за давање согласност за одобрување и овластување на Градоначалникот на Општина 

Карпош да го поптише договорот за имплементација со Министерство за транспорт и врски за 

под-проект „Реконсктрукција на линиски објект-реконструкција на улица Париска“ Општина 

Карпош Скопје („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.7/2021) 

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

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

51. Одлука за изменување и дополнување на Буџетот на Општина Карпош за 2021 година 

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

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

субвенции на жителите на Општина Карпош за купување нови велосипеди („Службен гласник 

на Општина Карпош“ бр.8/2021) 

53. Одлука за давање согласност за започнување постапки за издавање под закуп на училишни 

кујни и за избор на понудувач за реализирање на организирана исхрана (топол оброк и 
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ужинка) во текот на престојот во училиштето на општинските основни училишта на 

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

54. Одлука за одобрување на финансиски средства за награди за полуматуранти – првенци  на   

генерација – парична награда во општинските основни училишта на   Општина Карпош за 

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

55.  Одлука одобрување финансиски средства на „ДЕТСКИ ЛИКОВЕН ЦЕНТАР-градско 

здружение на ликовни педагози“  за изготвување и реализација на проектот од областа на 

образованието „15-та детска ликовна колонија Св.Пантелејмон-2021“  („Службен гласник на 

Општина Карпош“ бр.8/2021) 

56. Одлука за одобрување финансиски средства на „ Центар за интеренет, развој и добро 

управување-Здружение ИМПЕТУС“ за изготвување и реализација на проектот од областа на 

образованието „Младите заедно во еко заштита“ („Службен гласник на Општина Карпош“ 

бр.8/2021) 

57. Одлука за одобрување финансиски средства на „Здружение за унапредување на меѓусебна 

доверба ТАКТ за изготвување и реализација на проектот од областа на образованието 

„Инклузивно активен свет-Карпош“ („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.8/2021) 

58. Одлука за формирање одбор за доделување плакета за животни остварувања на Трајан 

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

59. Одлука за доделување плакета за животни остварувања на Трајан Петровски („Службен 

гласник на Општина Карпош“ бр.8/2021) 

60. Одлука за донесување на техничка исправка за ГП 2.39 во Детален Урбанистички План за 

Градска Четврт З 03, опфат помеѓу Бул.Партизански одреди, корито на р.Вардар, Бул. 

Македонија и ул.Московска, Општина Карпош (донесен со одлука Бр. 08- 8826/6 од 

03.12.2015) Предлог за техничка исправка на урбанистички план за ГП 2.39 во Детален 

Урбанистички План за Градска Четврт З 03, опфат помеѓу Бул.Партизански одреди, корито на 

р.Вардар, Бул.Македонија и ул.Московска, Општина Карпош (донесен со одлука бр.08-8826/6 

од 03.12.2015)  , изработена од Тајфа План доо – Скопје („Службен гласник на Општина 

Карпош“ бр.8/2021) 

61. Одлука за давање согласност за кофинансирање на проектот „Реконструкција на ул.Беджих 

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

62. 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.8/2021) 

63. Одлука за организирање на продолжен престој во четврто одделение во општинските основни 

училишта на територијата на Општина Карпош за учебната 2021/2022 година, („Службен 

гласник на Општина Карпош“ бр.9/2021) 

64. Одлука за одобрување финансиски средства за реализација на проектот од областа на 

образованието „Еколошка Револуција во Општина Карпош“ („Службен гласник на Општина 

Карпош“ бр.9/2021) 

65. Одлука за одобрување финансиски средства за реализација на проектот од областа на 

образованието „Хуманата среќа-Проект за Лична и Колективна среќа“(„Службен гласник на 

Општина Карпош“ бр.9/2021)  

66. Одлука за одобрување финансиски средства за реализација на проектот од областа на 

образованието „Фолкрорна школа-Ајде да научиме да ги играме Прекрасните македонски ора 

и сето тоа бесплатно“ („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.9/2021) 

67. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за прифаќање донација од Друштво за 

трговија и услуги СЦМ РЕТАИЛ ДООЕЛ Скопје бр.09-2334/26 од 09.04.2021 година 

(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.9/2021) 

68. Одлука за прифаќање донација од Друштво за трговија и услуги БИС ОИЛ ДОО Скопје, 

(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.9/2021) 

69. Одлука за прифаќање на донација од Друштво за трговија, производство и услуги Краснаја 

плус ДООЕЛ експорт-импорт Скопје  („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.9/2021) 

70. Одлука за утврдување Нацрт Детален урбанистички план за градска четврт Градска Четврт З 

04, Блок 5, Општина Карпош – Скопје („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.10/2021) 

71. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за прифаќање донација од Друштво за 

трговија и услуги БИС ОИЛ ДОО Скопје („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.10/2021) 
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72. Одлука за воспоставување меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Карпош и Град Скопје, 

за изградба на улици С5- ул.„1688“ и дел од С2 ул.„Втора Македонска Бригада“ – Општина 

Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.10/2021) 

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

општина Чаир, за изработка на проектна документација за улица „Ц1“ („Службен гласник на 

Општина Карпош“ бр.10/2021) 

74. Одлука за утврдување начин на применување на минимален процент на зеленило во 

градежните парцели во деталните урбанистички планови донесени по јануари 2018 година 

(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.10/2021) 

75. Одлука за усвојување Урбанистичка ревизија на Општина Карпош во рамки на Вториот проект 

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

бр.10/2021) 

76. Одлука за давање согласност за распишување јавен повик за реализација на програмска 

активност-настан„Карпошово Културно лето 2021“ („Службен гласник на Општина Карпош“ 

бр.10/2021) 

77. Одлука за давање согласност за реализација на програмска активност реализација и 

поставување мобилни библиотеки низ парковите на територија на Општина Карпош 

(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.10/2021) 

78. Одлука за формирање на Совет за социјална заштита на Општина Карпош („Службен гласник 

на Општина Карпош“ бр.10/2021) 

79. Одлука за одобрување финансиски средства како помош за лекување на Александар 

Симоноски („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.10/2021) 

80. Одлука за одобрување финансиски средства како помош за лекување на Ангела Ангеловска 

Усовска („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.10/2021) 

81. Одлука за прифаќање на донација од Друштво за услуги во спортот СПОРТС МЕНАЏМЕНТ 

КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.10/2021) 

82. Одлука за ослободување од плаќање на надоместокот за уредување на градежно земјиште за 

изградба на затворен пливачки базен  („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.10/2021) 

83. Одлука за одобрување финансиски средства за реализација на проектот од областа на спортот 

„Меморијален турнир во мал фудбал Оливер Соколов-Сокол“ („Службен гласник на Општина 

Карпош“ бр.10/2021) 

84. Одлука за одобрување финансиски средства на КК ТФТ Општина Карпош Скопје („Службен 

гласник на Општина Карпош“ бр.10/2021) 

85. Одлука за давње согласност за започнување постапка за давање под закуп на тениски терени 

во сопственост на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.10/2021) 

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

за заловување на кучиња на подрачјето на Општина Карпош („Службен гласник на Општина 

Карпош“ бр.10/2021) 

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

Општина Карпош“ бр.10/2021) 

88. Одлука за  одобрување на финансиски средства за купување на периодични паркинг картици 

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

Скопје Сити мол („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.10/2021) 

89. Одлука за отстапување на старателство за гробно место на Атина Бојаџи-заслужен граѓанин на 

Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.10/2021) 

90. Одлука за давање согласност за времено користење на движна ствар-патничко моторно возило 

марка SSANG YONG („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.10/2021) 

91. Одлука за проширување на средствата во Буџетот на Општина Карпош за 2021 година 

(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.10/2021) 

92. Одлука за одобрување финансиски средства на училишен спортски клуб Владо Тасевски, 

Општина Карпош-Скопје („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.11/2021) 

93. Одлука за донесување на Детален урбанистички план за Градска четврт З 06, Блок З 06.09, 

Општина Карпош, Скопје („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.13/2021) 

94. Одлука за донесување на техничка исправка за ГП 1.63 од ДУП за населба Маврово и Водовод, 

Општина Карпош - Скопје (Одлука бр. 07-720/2 од 05.07.2001 година), на КП 6516/1, КП 6514, 

КО Ѓорче Петров 4, изработена од Друштво за трговија и услуги “БИЛД УРБАН” ДООЕЛ 
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Скопје Предлог за техничка исправка за ГП 1.63 од ДУП за населба Маврово и Водовод, 

Општина Карпош - Скопје (Одлука бр. 07-720/2 од 05.07.2001 година), на КП 6516/1, КП 6514, 

КО Ѓорче Петров 4, изработена од Друштво за трговија и услуги “БИЛД УРБАН” ДООЕЛ 

Скопје („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.13/2021) 

95. Одлука за донесување на техничка исправка за ГП 4.4.8 од ДУП (измена и дополна) за населба 

Влае 1, дел Б, Општина Карпош - Скопје (Одлука бр. 07-1080/1 од 19.07.2002 година), 

изработена од изработена од Тајфа План доо Скопје Предлог за техничка исправка за ГП 4.4.8 

од ДУП (измена и дополна) за населба Влае 1, дел Б, Општина Карпош - Скопје (Одлука бр. 

07-1080/1 од 19.07.2002 година), изработена од изработена од Тајфа План доо Скопје 

(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.13/2021) 

96. Одлука за донесување на Стратегија и Акциски план за меѓуетничка интеграција во 

образованието (МИО) и младинско учество на Општина Карпош за Проектот на УСАИД за 

меѓуетничка интеграција на младите во образованието  (МИМО) („Службен гласник на 

Општина Карпош“ бр.13/2021) 

97. Одлука за усогласување на Одлуката за основање на Центар за развој на Скопски плански 

регион („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.13/2021) 

98. Одлука за основање на Центар за развој на Скопски плански регион (Пречистен текст) 

(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.13/2021) 

99. Одлука за донесување на Детален урбанистички План за градска четврт ССЗ 02, Блок 06, 

Општина Карпош –Скопје, („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.15/2021) 

100. Одлука за донесување на Детален Урбанистички План за Блок 9 од Градска Четврт 

ССИ 03, Општина Карпош и Општина Чаир, („Службен гласник на Општина Карпош“ 

бр.15/2021) 

101. Одлука за донесување на Детален урбанистички план за Градска четврт ССИ 03, Блок 

ССИ 03.07, Општина Бутел и Општина Карпош, Скопје („Службен гласник на Општина 

Карпош“ бр.19/2021) 

102. Одлука за утврдување на надоместок на членовите и Претседателот на Советот на 

Општина Карпош за присуство на седници на Советот („Службен гласник на Општина 

Карпош“ бр.22/2021) 

103. Одлука за давање согласност за спогодбено преземање на административен службеник 

(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.22/2021) 

104. Одлука за поништување на Одлуката за одобрување финансиски средства на "Прв 

Скопски извиднички одред" за изготвување и реализација на проектот од областа на животната 

средина, природата и енергетската ефикасност "Карпош е атрактивен" („Службен гласник на 

Општина Карпош“ бр.22/2021) 

105. Одлука за давање согласност за прифаќање донација од Фондот за иновации и 

технолошки развој за доделување награда на истражувачки проекти во рамки на „Предизвикот 

за млади истражувачи 3“( со компостирање до помалку отпад) („Службен гласник на Општина 

Карпош“ бр.22/2021) 

106. Одлука за проширување на средствата на Буџетот на Општина Карпош за 2021 година 

(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.22/2021) 

107. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за домашно долгорочно 

задолжување во рамки на Вториот проект „За подобрување на општинските услуги МСИП 

02“,со Заклучок за објавување; 

108. Одлука за давање согласност за кофинансирање на проектот „Реконструкција на улица 

Варшавска-урбана заедница Тафталиџе 1“(„Службен гласник на Општина Карпош“ 

бр.22/2021) 

109. Одлука за давање согласност за користење на грант средства од МСИП 2-проект за 

изведба на проектот за „Набавка на комбиниран ровокопач-натоварувач“ за потребите на 

Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.22/2021) 

110. Одлука за давање согласност за кофинансирање на Проектот „Набавка на комбиниран 

ровокопач-натоварувач“ за потребите на Општина Карпош („Службен гласник на Општина 

Карпош“ бр.22/2021) 

111. Одлука за утврдување на надомест за градежно-земјани работи при изведба на прекопи 

за подземни инсталации („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.22/2021) 
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112. Одлука за поништување на Одлуката за одобрување финансиска поддршка за 

реализација на проектот Илинденски марш 1978 („Службен гласник на Општина Карпош“ 

бр.22/2021) 

113. Одлука за поништување на Одлуката за одобрување на финансиска поддршка на 

Фудбалски Клуб Локомотива Бентонекспорт („Службен гласник на Општина Карпош“ 

бр.22/2021) 

114. Одлука за поништување на Одлуката за одобрување на финансиска поддршка на 

Здружение на граѓани фудбалски клуб ,,Локомотива Бентоекспорт“-Скопје („Службен гласник 

на Општина Карпош“ бр.22/2021) 

115. Одлука за поништување на Одлуката за одобрување на финансиска поддршка на 

Друштво за угостителство, промет и услуги Фан Тенис ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, („Службен 

гласник на Општина Карпош“ бр.22/2021) 

116. Одлука за поништување на Одлуката за одобрување на финансиска поддршка на 

Друштво за угостителство,промет и услуги Фан Тенис ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, („Службен 

гласник на Општина Карпош“ бр.22/2021) 

117. Одлука за поништување на Одлуката за одобрување на финансиска поддршка на 

Пливачки клуб Бета Шаркс („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.22/2021) 

118. Одлука за поништување на Одлуката за одобрување на финансиска поддршка на 

Кошаркарски клуб Водњански Лисици-Скопје („Службен гласник на Општина Карпош“ 

бр.22/2021) 

119. Одлука за поништување на Одлуката за одобрување на финансиска поддршка на 

Кошаркарски клуб Водњански Лисици-Скопје („Службен гласник на Општина Карпош“ 

бр.22/2021) 

120. Одлука за поништување на Одлуката за одобрување на финансиска поддршка на 

Кошаркарски клуб  Водњански лициси Скопје („Службен гласник на Општина Карпош“ 

бр.22/2021) 

121. Одлука за поништување на Одлуката за одобрување на финансиска поддршка на 

Пливачки клуб Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.22/2021) 

122. Одлука за поништување на Одлуката за одобрување на финансиска поддршка на 

Здружение кик бокс клуб Про Кик Каринг („Службен гласник на Општина Карпош“ 

бр.22/2021) 

123. Одлука за поништување на Одлуката за одобрување на финансиска поддршка на Ски 

клуб Меденица („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.22/2021) 

124. Одлука за поништување на Решението за исплата на средства за реализација на 

проектот „Креативен центар Карпош“(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.22/2021) 

125. Одлука за поништување на Одлуката за одобрување финансиска поддршка за 

промоција и популаризација на кошакрката во Македонија 3x3 баскетбол („Службен гласник 

на Општина Карпош“ бр.22/2021) 

126. Одлука за поништување на Решението за изградба на велосипедска (downhill) стаза 

(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.22/2021) 

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

играчки за децата од предучилишните установи, со Заклучок за објавување („Службен гласник 

на Општина Карпош“ бр.22/2021) 

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

Карпош по повод 3-ти декември – Денот на лицата со попреченост, со Заклучок за објавување 

(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.22/2021) 

129. Одлука за давање согласност за потпишување Договор за соработка за поддршка на 

Проектот „Инклузија на деца роми во јавните општински установи-детски градинки“ во 

Република Северна Македонија за календарска 2021 година („Службен гласник на Општина 

Карпош“ бр.22/2021) 

130. Одлука за задолжување на службите да изработат спецификација на технички 

можности за следење и објавување на седниците и комисиите во живо, со рок до прва нердна 

седница („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.22/2021) 

131. Одлука за забрана на неовластено снимање на седниците на советот на ОК, до 

усвојување одлука за пренос во живо („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.22/2021) 
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132. Одлука за донесување на техничка исправка за ГП 4.6.7 од Детален урбанистички план 

(измена и дополна) за населба Влае 1, дел Б, Општина Карпош – Скопје (Одлука бр. 07-1080/1 

од 19.07.2002 година), изработена од Тајфа План доо – Скопје („Службен гласник на Општина 

Карпош“ бр.23/2021) 

133. Одлука за утврдување надоместок на членовите на Општинска изборна комисија 

Карпош и избирачките одбори на подрачјето на Општина Карпош за извршената работа во 

подготовката и спроведувањето на Локалните избори 2021 година („Службен гласник на 

Општина Карпош“ бр.23/2021) 

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

гласник на Општина Карпош“ бр.23/2021) 

135.               Одлука за извршување на Буџетот на Општина Карпош за 2022 година 

(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.23/2021) 

136. Одлука за утврдување на благајнички максимум за 2022 година („Службен гласник на 

Општина Карпош“ бр.23/2021) 

137. Одлука за вредноста на бодот на платите на државните службеници за 2022 година 

(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.23/2021) 

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

гласник на Општина Карпош“ бр.23/2021) 

139. 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.23/2021) 

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

гласник на Општина Карпош“ бр.23/2021) 

141. 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.23/2021) 

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

гласник на Општина Карпош“ бр.23/2021) 

143. Одлука за давање согласност за закуп на деловен простор на улица 

„Копенхагенска“бр.5, ЗЕЛС, Општина Карпош-Скопје („Службен гласник на Општина 

Карпош“ бр.23/2021) 

144. Одлука за давање согласност за закуп на деловен простор на улица „Воденска“бр.6/1/2 

,Општина Карпош-Скопје („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.23/2021) 

145.              Одлука за давање согласност за закуп на деловен простор на улица 

„Букурешка“ бр. 2 ,Општина Карпош-Скопје („Службен гласник на Општина Карпош“ 

бр.23/2021) 

 

 

ПРОГРАМА 

1. Програма за работа на Советот на Општина Карпош за 2021 година („Службен гласник на 

Општина Карпош“ бр.2/2021) 

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

земјиште во сопственост на Република Северна Македонија за 2021 година („Службен гласник 

на Општина Карпош“ бр.3/2021) 

3. Програма за изменување и дополнување на Програмата за активностите на Општина Карпош 

во областа на однови со јавност за 2021 година („Службен гласник на Општина Карпош“ 

бр.3/2021) 

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

во однос на заштита и спасување на граѓаните и материјалните добра („Службен гласник на 

Општина Карпош“ бр.5/2021) 

5. Програма за изменување и дополнување на Програмата за урбанистичко планирање на 

Општина Карпош за 2021 година, („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.7/2021) 

6. Програма за изменување и дополнување на Програмата за активностите на Општина Карпош 

во областа на образованието за 2021 година, („Службен гласник на Општина Карпош“ 

бр.7/2021) 
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7. Програма за изградба на спортска сала - затворен пливачки базен, Општина Карпош Скопје, 

(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.7/2021) 

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

во областа на екологија и енергетска ефикасност („Службен гласник на Општина Карпош“ 

бр.8/2021) 

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

во областа на уредување на градежно земјиште и комулани работи („Службен гласник на 

Општина Карпош“ бр.8/2021) 

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

во областа на детска, социјална и здравствена заштита за 2021 година („Службен гласник на 

Општина Карпош“ бр.8/2021) 

11. Програма за изменување и дополнување на Програмата за активностите на Општина Карпош 

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

бр.9/2021) 

12. Програма за изменување и дополнување на Програмата за урбанистилко планирање на 2021 

година („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.10/2021) 

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

во областа на културата за 2021 година („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.10/2021) 

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

во областа на спортот за 2021 година („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.10/2021) 

15. Програма за изменување и дополнување на Програмата за активностите на Општина Карпош 

во областа на спортот за 2021 година („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.11/2021) 

16. Програма за изманување и дополнување на Програмата за активностите на Општина Карпош 

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

бр.22/2021) 

17. Програма за изменување и дополнување на Програмата за активностите на Општина Карпош 

во областа на детската, социјалната и здравствената заштита за 2021 година („Службен 

гласник на Општина Карпош“ бр.22/2021) 

18. Програма за урбанистичко планирање за 2022 година („Службен гласник на Општина Карпош“ 

бр.23/2021) 

19. Програма за активностите на Општина Карпош во областа на екологија и енергетската 

ефикасност за 2022 година („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.23/2021) 

20. Предлог-Програма за активностите на Општина Карпош во областа на развојот на општината 

за 2022 година („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.23/2021) 

21. Програма за уредување на градежното земјиште на подрачјето на Општина Карпош за 2022 

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

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

станбени улици и локални патишта на подрачјето на Општина Карпош за 2022 година 

(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.23/2021) 

23. Програма за активностите на Општина Карпош во областа на културата за 2022 година 

(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.23/2021) 

24. Програма за активностите на Општина Карпош во областа на спортот за 2022 година 

(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.23/2021) 

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

заштита за 2022 година („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.23/2021) 

26. Програма за активностите на Општина Карпош во областа на образованието за 2022 година 

(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.23/2021) 

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

за 2022 година („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.23/2021) 

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

2022 година („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.23/2021) 
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29. Програма за активностите на Општина Карпош во областа на месна самоуправа за 2022 година 

(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.23/2021) 

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

мажите во Општина Карпош за 2022 година („Службен гласник на Општина Карпош“ 

бр.23/2021) 

31. Програма за одбележување на 46 годишнината на Општина Карпош („Службен гласник на 

Општина Карпош“ бр.23/2021) 

32. Програма за активностите на Општина Карпош на Одделението за односи со јавност за 2022 

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

 

 

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 

1. Годишен Извештај за извршување на Буџетот на Општина Карпош за 2020 година („Службен 

гласник на Општина Капрош“ 5/2021) 

 
ЗАВРШНА СМЕТКА 

1. Завршна сметка на Буџетот на Општина Карпош за 2020 година („Службен гласник на 

Општина Карпош“ бр.5/2021) 

АКЦИОНЕН ПЛАН 

1. Акционен план за спроведување на мерки и активности дефинирани со ЛЕАП 2 (Локален 

еколошки акционен план) за 2021 година („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.5/2021) 

ПЛАН 

1. План за интегритет на Општина Карпош 2021-2025 („Службен гласник на Општина Карпош“ 

бр.8/2021) 

ЛОКАЛЕН АКЦИОНЕН ПЛАН 

1. Локален акционен план (ЛАП) за вработување на Ромки за 2021 година („Службен гласник на 

Општина Карпош“ бр.9/2021) 

2. Локален план за изменување и дополнување на Локален акционен план (ЛАП) за вработување 

на Ромки за 2021 година („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.10/2021) 

 

ДЕЛОВНИК 

1. Деловник за работа на партиципативното тело од областа на урбанизмот на Општина Карпош 

(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.5/2021) 

2. Деловник за изменување и дополнување на Деловникот за работа на партиципативното тело од 

областа на урбанизмот („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.8/2021) 

 

ПЛАН ПРОГРАМИ ЗА РАЗВОЈ 

1. План програми за изменување и дополнување на План-програмите за развој на Општина 

Карпош за 2021 и 2022 година („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.10/2021) 

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

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

 

 

ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН 

1. Детален урбанистички план за изменување и дополнување на Деталниот урбанистички план за 

Градска четврт ЦС 15-Криви Дол, Блок 1 („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.10/2021) 
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МИСЛЕЊЕ 

1. Мислење на Програмата за изведување на ученички екскурзии и други ученички активности 

во ООУ „Димо Хаџи Димов“, Општина Карпош-Скопје за 2021/2022 година („Службен 

гласник на Општина Карпош“ бр.13/2021) 

2. Мислење на Програмата за изведување на ученички екскурзии и други ученички активности 

во ООУ „Христијан Тодоровски Карпош“, Општина Карпош-Скопје за 2021/2022 година 

(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.13/2021) 

3. Мислење на Програмата за изведување на ученички екскурзии и други ученички активности 

во ООУ „Аврам Писевски“, Општина Карпош-Скопје за 2021/2022 година („Службен гласник 

на Општина Карпош“ бр.15/2021) 

4. Мислење на Програмата за изведување на ученички екскурзии и други ученички активности 

во ООУ „Братство“, Општина Карпош-Скопје за 2021/2022 година („Службен гласник на 

Општина Карпош“ бр.15/2021) 

5. Мислење на Програмата за изведување на ученички екскурзии и други ученички активности 

во ООУ „Лазо Трповски“, Општина Карпош-Скопје за 2021/2022 година („Службен гласник на 

Општина Карпош“ бр.15/2021) 

 

ИЗВЕШТАЈ 
1. Извештај за работата на Советот на Општина Карпош за период 2017-2021 година (статистички 

приказ) („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.18/2021) 

 

АКТИ ДОНЕСЕНИ ОД ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА КАРПОШ 

 

1. Утврдена единствена листа на кандидати за Градоначалник на Општина Карпош („Службен 

гласник на Општина Карпош“ бр.16/2021) 

2. Утврдена единствена листа на кандидати за членови на Советот на Општина Карпош 

(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.16/2021) 

3. Утврдена единствена листа на кандидати за Градоначалник на Град Скопје („Службен гласник 

на Општина Карпош“ бр.16/2021) 

4. Утврдена единствена листа на кандидати за членови на Советот на Град Скопје („Службен 

гласник на Општина Карпош“ бр.16/2021) 

5. Известување бр.11-132/2 од 07.09.2021 година („Службен гласник на Општина Карпош“ 

бр.16/2021) 

6. Известување бр.11-141/3 од 09.09.2021 година („Службен гласник на Општина Карпош“ 

бр.16/2021) 

7. Известување бр.11-175/2 од 15.09.2021 година („Службен гласник на Општина Карпош“ 

бр.16/2021) 

8. Известување бр.11-190/2 од 20.09.2021 година („Службен гласник на Општина Карпош“ 

бр.16/2021) 

9. Известување бр.11-197/2 од 23.09.2021 година („Службен гласник на Општина Карпош“ 

бр.17/2021) 

10. Известување бр.11-260/2 од 09.10.2021 година („Службен гласник на Општина Карпош“ 

бр.19/2021) 

11. Известување бр.11-246/2 од 05.10.2021 година („Службен гласник на Општина Карпош“ 

бр.19/2021) 

12. Известување бр.11-255/2 од 07.10.2021 година („Службен гласник на Општина Карпош“ 

бр.19/2021) 

13. Известување бр.11-323/2 од 14.10.2021 година („Службен гласник на Општина Карпош“ 

бр.20/2021) 

14. Известување бр.11-306/3 од 12.10.2021 година („Службен гласник на Општина Карпош“ 

бр.20/2021) 



31.12.2021 година              „Службен гласник на Општина Карпош“                      број 24 

20 

 

15. Решение за изменување и дополнување на избирачки одбори (пречистен текст) бр.11-325/1 од 

15.10.2021 година („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.20/2021) 

 

БУЏЕТ 

1. Буџет на Општина Карпош за 2022 година („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.23/2021) 

 

БУЏЕТСКИ КАЛЕНДАР 

1. Буџетски календар за 2022 година („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.23/2021) 

 

СЛУЖБЕНА БЕЛЕШКА 

1. Службена белешка за констатација во врска со потпишувањето на акти донесени на седница на Советот 

на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.22/2021) 

2. Службена белешка за утврдување фактичка состојба во врска со потпишувањето на акти донесени на 

седница на Советот на Оптшина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.22/2021) 

3. Службена белешка за неусвојување Предлог-Одлука за спроведување ревизија за ДУП за 

градска четврт ССИ 03, блок 03.07 („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.22/2021) 

4. Службена белешка за неусвојување Предлог-Одлука за задолжување на Градоначалникот и 

Општината да стопираат со издавање на градежни дозволи и забрана за почнување на градба за 

веќе издадени одобренија се додека трае ревизијата на ДУП за градска четврт ССИ 03, блок 

03.07 („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.22/2021) 

5. Службена белешка за неусвојување Предлог-Одлука за спроведување ревизија на ДУП за 

градска четврт З06, блок 06.09 („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.22/2021) 

6. Службена белешка за неусвојување Предлог-Одлука со која се задолжува општината сите 

објавени документи да се оформат каде што можат да се пребаруваат со кириличен фонт 

(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.22/2021) 

 

 

СТАТУТ 

1. Статут на Општина Карпош-пречистен текст („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Издавач: Општина Карпош  

Уредува: Сектор за правни работи  

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

Тираж: 25 примероци  




