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РЕГИСТАР НА ПРОПИСИТЕ И ДРУГИТЕ АКТИ ОБЈАВЕНИ ВО „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК 
НА ОПШТИНА КАРПОШ“ ВО 2022 ГОДИНА 

од 01.01.2022 година до 31.12.2022 година  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Скопје, декември 2022 година 
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ХРОНОЛОШКИ РЕГИСТАР  
НА ПРОПИСИТЕ И ДРУГИТЕ АКТИ ОБЈАВЕНИ ВО „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА 

ОПШТИНА КАРПОШ“ ВО 2022 ГОДИНА 
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Врз основа на член 50 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 55, став 2, алинеја 1 од Статутот на 
Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013, 15/2014, 
9/2019, 7/2020, 4/2021 и 23/2022), Градоначалникот на Општина Карпош, донесе 
 
 

РЕШЕНИЕ  
за објавување Хронолошки регистар на прописите и другите акти објавени во 

„Службен гласник на Општина Карпош“ во 2022 година 
 
 

1. Се објавува Хронолошки регистар на прописите и другите акти објавени во „Службен 
гласник на Општина Карпош“ во 2022 година. 
 
2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Карпош“. 
 
 
Број: 11-9675/1                                    ГРАДОНАЧАЛНИК 
Датум: 30.12.2022 година     НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје         Стевчо Јакимовски, с.р. 
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ЗАКЛУЧОК 

1. Заклучок за евидентирање на Советнички прашања поставени на 4тата седница на 
Советот на Општина Карпош, („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.3/2022) 

2. Заклучок за усвојување на Кварталиот извештај за извршување на Буџетот на 
Општина Карпош за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 1.1.2021 до 
31.12.2021 година, („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.3/2022) 

3. 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 2021 година, („Службен гласник на 
Општина Карпош“ бр.5/2022) 

4. Заклучок за усвојување Извештај за ажурирање на Катастар на загадувачи на 
територијата на Општина Карпош, („Службен гласник на Општина Карпош“ 
бр.5/2022) 

5. Заклучок за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за  
урбанистичко планирање за 2021 година, („Службен гласник на Општина Карпош“ 
бр.5/2022) 

6. Заклучок за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за 
активностите на Општина Карпош од областа на екологијата и енергетската 
ефикасност за 2021 година, („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.5/2022) 

7. Заклучок за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за 
активностите на Општина Карпош од областа на развој за 2021 година, („Службен 
гласник на Општина Карпош“ бр.5/2022) 

8. Заклучок за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за уредување 
на градежно земјиште на подрачјето на Општина Карпош за 2021 година, („Службен 
гласник на Општина Карпош“ бр.5/2022) 

9. 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 2021 година, 
(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.5/2022) 

10. Заклучок за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за 
активностите на Општина Карпош од областа на културата за 2021 година, 
(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.5/2022) 

11. Заклучок за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за 
активностите на Општина Карпош од областа на спортот за 2021 година, („Службен 
гласник на Општина Карпош“ бр.5/2022) 

12. Заклучок за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за 
активностите на Општина Карпош од областа на детската, социјалната и 
здравствената заштита за 2021 година, („Службен гласник на Општина Карпош“ 
бр.5/2022) 

13. Заклучок за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за 
активностите на Општина Карпош од областа на образованието за 2021 година, 
(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.5/2022) 

14. Заклучок за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за 
активностите на Општина Карпош од областа на информатичката технологија за 
2021 година, („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.5/2022) 
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15. 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 2021 година, („Службен гласник на Општина Карпош“ 
бр.5/2022) 

16. Заклучок за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за 
активностите на Општина Карпош од областа на развојот на месната самоуправа 
во Општината за 2021 година, („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.5/2022) 

17. Заклучок за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за 
одбележување на 45 годишнината од формирањето на Општина Карпош, 
(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.5/2022) 

18. 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 2021 година, („Службен гласник на Општина 
Карпош“ бр.5/2022) 

19. Заклучок за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за 
активностите на Општина Карпош во областа на односи со јавноста за 2021 година, 
(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.5/2022) 

20. Заклучок за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за работа на 
Советот на Општина Карпош за 2021 година, („Службен гласник на Општина 
Карпош“ бр.5/2022) 

21. Заклучок за усвојување на Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на 
Општина Карпош за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 01.01.2022 
година до 31.03.2022 година („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.8/2022) 

22. Заклучок за усвојување Иницијатива со што Советот наОпштина Карпош ги 
задолжува стручните служби во општината да ги испитаат сите правни можности 
како основа за носење одлука со која престојот и исхраната на децата во 
градинките „Орце Николов“, „Мајски Цвет“, „Распеана Младост“ и „Пролет“ ќе бидат 
ослободени од партиципација, („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.11/2022) 

23. Заклучок за усвојување Извештај од Комисија за објавување Јавен повик и 
спроведување на постапка за доделување финансиска поддршка за поправка и 
санација на постоечки лифтови и поставување нови лифтови на станбени згради за 
колективно домување во Општина Карпош бр.11-2841/18 од 14.09.2022 година, , 
(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.16/2022) 

24. Заклучок за  усвојување на Годишниот Извешат за работата на Јавна установа 
општинска детска градинка „Мајски Цвет“, Општина Карпош - Скопје за 2021/2022 
година, („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.16/2022) 

25. Заклучок за  усвојување на Годишниот Извештај за работата на Јавна установа 
општинска детска градинка „Орце Николов“, Општина Карпош - Скопје за 
2021/2022 година, („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.16/2022) 

26. Заклучок за  усвојување на Годишниот Извештај за работата на Јавна установа 
општинска детска градинка „Пролет“, Општина Карпош - Скопје за 2021/2022 
година, („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.16/2022) 

27. Заклучок за  усвојување на Годишниот Извештај за работата на Јавна установа 
општинска детска градинка „Распеана Младост“, Општина Карпош - Скопје за 
2021/2022 година(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.16/2022) 
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28. Заклучок за  усвојување на Годишната Програма за работата на Јавна установа 
општинска детска градинка „Мајски Цвет“, Општина Карпош - Скопје за 2022/2023 
година, („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.16/2022) 

29. Заклучок за  усвојување на Годишната Програма за работата на Јавна установа 
општинска детска градинка „Орце Николов“, Општина Карпош - Скопје за 
2022/2023 година,  („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.16/2022) 

30. Заклучок за  усвојување на Годишната Програма за работата на Јавна установа 
општинска детска градинка „Пролет“, Општина Карпош - Скопје за 2022/2023 
година,   („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.16/2022) 

31. Заклучок за  усвојување на Годишната Програма за работата на Јавна установа 
општинска детска градинка „Распеана Младост“, Општина Карпош - Скопје за 
2022/2023 година, ,   („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.16/2022) 

32. Заклучок за усвојување на Годишниот Извешат за работата на општинското 
основно училиште „Аврам Писевски“, Општина Карпош - Скопје за 2021/2022 
година,   („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.16/2022) 

33. Заклучок за усвојување на Годишниот Извешат за работата на општинското 
основно училиште „Братство“, Општина Карпош - Скопје за 2021/2022 година, 
(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.16/2022) 

34. Заклучок за усвојување на Годишниот Извешат за работата на општинското 
основно училиште „Вера Циривири Трена“, Општина Карпош - Скопје за 2021/2022 
година(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.16/2022) 

35. Заклучок за усвојување на Годишниот Извешат за работата на општинското 
основно училиште „Владо Тасевски“, Општина Карпош - Скопје за 2021/2022 
година(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.16/2022) 

36. Заклучок за усвојување на Годишниот Извешат за работата на општинското 
основно училиште „Војдан Чернодрински“, Општина Карпош - Скопје за 2021/2022 
година(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.16/2022) 

37. Заклучок за усвојување на Годишниот Извешат за работата на општинското 
основно училиште „Димо Хаџи Димов“, Општина Карпош - Скопје за 2021/2022 
година, („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.16/2022) 

38. Заклучок за усвојување на Годишниот Извешат за работата на општинското 
основно училиште „Јан Амос Коменски“, Општина Карпош - Скопје за 2021/2022 
година(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.16/2022) 

39. Заклучок за усвојување на Годишниот Извешат за работата на општинското 
основно училиште „Лазо Трповски“, Општина Карпош - Скопје за 2021/2022 
година(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.16/2022) 

40. Заклучок за усвојување на Годишниот Извешат за работата на општинското 
основно училиште „Петар Поп Арсов“, Општина Карпош - Скопје за 2021/2022 
година(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.16/2022) 

41. Заклучок за усвојување на Годишниот Извешат за работата на општинското 
основно училиште „Христијан Тодоровски Карпош“, Општина Карпош - Скопје за 
2021/2022 година(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.16/2022) 

42. Заклучок за усвојување на Годишната програма за работата на Општинското 
основно училиште „Аврам Писевски“, Општина Карпош-Скопје за 2022/2023 
година, („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.17/2022) 
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43. Заклучок за усвојување на Годишната програма за работата на Општинското 
основно училиште „Братство“, Општина Карпош-Скопје за 2022/2023 година, 
(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.17/2022) 

44. Заклучок за усвојување на Годишната програма за работата на Општинското 
основно училиште „Вера Циривири Трена“, Општина Карпош-Скопје за 2022/2023 
година(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.17/2022) 

45. Заклучок за усвојување на Годишната програма за работата на Општинското 
основно училиште „Владо Тасевски“, Општина Карпош-Скопје за 2022/2023 година, 
(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.17/2022) 

46. Заклучок за усвојување на Годишната програма за работата на Општинското 
основно училиште „Војдан Чернодрински“, Општина Карпош-Скопје за 2022/2023 
година, („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.17/2022) 

47. Заклучок за усвојување на Годишната програма за работата на Општинското 
основно училиште „Димо Хаџи Димов“, Општина Карпош-Скопје за 2022/2023 
година, („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.17/2022) 

48. Заклучок за усвојување на Годишната програма за работата на Општинското 
основно училиште „Јан Амос Коменски“, Општина Карпош-Скопје за 2022/2023 
година(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.17/2022) 

49. Заклучок за усвојување на Годишната програма за работата на Општинското 
основно училиште „Лазо Трповски“, Општина Карпош-Скопје за 2022/2023 година, 
(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.17/2022) 

50. Заклучок за усвојување на Годишната програма за работата на Општинското 
основно училиште „Петар Поп Арсов“, Општина Карпош-Скопје за 2022/2023 
година(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.17/2022) 

51. Заклучок за усвојување на Годишната програма за работата на Општинското 
основно училиште „Христијан Тородовски Карпош“, Општина Карпош-Скопје за 
2022/2023 година(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.17/2022) 

52. Заклучок за усвојување Извештај од Комисија за објавување Јавен повик и 
спроведување на постапка за доделување финансиска поддршка за поправка и 
санација на кровни покривачи на станбени згради за колективно домување и 
замена на азбестни кровни покривачи на индивидуални станбени објекти (куќи) во 
Општина Карпош бр. 11 - 2842/13 од 22.08.2022 година(„Службен гласник на 
Општина Карпош“ бр.18/2022) 

53. Заклучок за усвојување на Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на 
Општина Карпош за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 01.01.2022 
година до 30.06.2022 година(„Службен гласник на Општина Капрош“ 18/2022) 

54. Заклучок за усвојување на Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на 
Општина Карпош за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 01.01.2022 
година до 30.09.2022 година, („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.19/2022) 

55. Заклучок за овластување на стручните служби за спроведување постапка за 
исправка на техничка грешка, („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.19/2022) 
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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.1/2022) 

2. Решение за именување вршител на дожноста на директор на Јавната установа 
општинска детска градинка “Распеана Младост” – Општина Карпош, Скопје, 
(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2022) 

3. Решение за утврдување на престанок на мандатот на директор на основно 
општинско училиште “Аврам Писевски”, Општина Карпош - Скопје(„Службен 
гласник на Општина Карпош“ бр.2/2022) 

4. Решение за именување вршител на должноста на директор во основно општинско 
училиште “Аврам Писевски”, Општина Карпош - Скопје(„Службен гласник на 
Општина Карпош“ бр.2/2022) 

5. Решение за именување-верификација на членови од редот на Советот на Општина 
Карпош за формирање на Комисијата за  доделување на еднократна парична помош во 
областа на детска, социјална и здравствена заштита за 2022 година, („Службен гласник 
на Општина Карпош“ бр.3/2022) 

6. Решение за номинирање/верификација на членови во Комисија за активности на 
Општина Карпош од областа на образованието за 2022 година, („Службен гласник 
на Општина Карпош“ бр.3/2022) 

7. Решение за именување - верификација на членови од редот на Советот на Општина 
Карпош за формирање на Комисија за  доделување на еднократна финансиска поддршка 
за спорт и рекреација за 2022 година, , („Службен гласник на Општина Карпош“ 
бр.3/2022) 

8. Решение за именување - верификација на членови од редот на Советот на Општина 
Карпош за формирање на Комисија за  доделување на еднократна финансиска поддршка 
за културни активности за 2022 година, („Службен гласник на Општина Карпош“ 
бр.3/2022) 

9. Решение за разрешување и именување членови во Управниот одбор на Јавната 
установа општинска детска градинка „Мајски Цвет“, Општина Карпош-Скопје, 
(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.3/2022) 

10. Решение за разрешување и именување членови во училишниот одбор на 
општинското основно училиште „Јан Амос Коменски“, Општина Карпош-Скопје,  
(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.3/2022) 

11. Решение за формирање Комисија за изработка на Програма за работа на Советот 
на Општина Карпош за 2022 година, („Службен гласник на Општина Карпош“ 
бр.5/2022) 

12. 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.5/2022) 

13. Решение за изменување и дополнување на Решението за разрешување и 
именување членови во училишниот одбор на општинското основно училиште „Јан 
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Амос Коменски“, Општина Карпош-Скопје, („Службен гласник на Општина 
Карпош“ бр.5/2022) 

14. Решение за разрешување и именување членови во Управниот одбор на Јавната 
установа општинска детска градинка „Орце Николов“, Општина Карпош-Скопје , 
(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.5/2022) 

15. Решение за давање согласност на Статутот (Статутарната одлука) за изменување и 
дополнување на Статутот на Јавната установа општинска детска градинка „Орце 
Николов“ Карпош-Скопје, („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.5/2022) 

16. Решение за давање согласност на сатутот на Приватната установа за деца-детска 
градинка ,,ПИКОЛИНИ‘‘ –Скопје-Пречистен текст, („Службен гласник на Општина 
Карпош“ бр.5/2022) 

17. Решение за давање согласност на сатутот на приватната установа за деца-детска 
градинка ,, Мајлс оф смајлс‘‘ –Скопје, („Службен гласник на Општина Карпош“ 
бр.5/2022) 

18. Решение за утврдување на престанок на мандатот на вршител на должноста 
директор на Јавната установа општинска детска градинка “Мајски Цвет” – 
Општина Карпош – Скопје („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.6/2022) 

19. Решение за именување вршител на должноста на директор на Јавна установа 
општинска детска градинка “Мајски Цвет” – Општина Карпош, Скопје(„Службен 
гласник на Општина Карпош“ бр.6/2022) 

20. Решение за давање согласност на изменување на Годишниот план за вработување 
за 2022 година на општинското основно училиште „Војдан Чернодрински“, 
Општина Карпош-Скопје(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.7/2022) 

21. Решение за изменување и дополнување на Решението за именување и 
верификација на членови во училишниот одбор на општинското основно 
училиште „Владо Тасевски“, Општина Карпош-Скопје(„Службен гласник на 
Општина Карпош“ бр.7/2022) 

22. Решение за изменување и дополнување на Решението за именување и 
верификација на членови во училишниот одбор на општинското основно 
училиште „Христијан Тодоровски Карпош“, Општина Карпош-Скопје(„Службен 
гласник на Општина Карпош“ бр.7/2022) 

23. Решение за разрешување и именување членови во Управниот одбор на Јавната 
установа општинска детска градинка „Пролет“, Општина Карпош-Скопје(„Службен 
гласник на Општина Карпош“ бр.7/2022) 

24. Решение за разрешување и именување членови во Управниот одбор на Јавната 
установа општинска детска градинка „Распеана младост“, Општина Карпош-
Скопје  („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.7/2022) 

25. Решение за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и 
дополнување  на Статутот на Општинското основно училиште „Аврам Писевски“ – 
Скопје(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.7/2022) 

26. Решение за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и 
дополнување  на Статутот на Општинското основно училиште „Братство“ – 
Скопје(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.7/2022) 

27. Решение за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и 
дополнување  на Статутот на Општинското основно училиште „Вера Циривири 
Трена“ – Скопје(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.7/2022) 
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28. Решение за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и 
дополнување  на Статутот на Општинското основно училиште „Владо Тасевски“ – 
Скопје(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.7/2022) 

29. Решение за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и 
дополнување  на Статутот на Општинското основно училиште „Војдан 
Чернодрински“ – Скопје(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.7/2022) 

30. Решение за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и 
дополнување  на Статутот на Општинското основно училиште „Димо Хаџи Димов“ 
– Скопје(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.7/2022) 

31. Решение за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и 
дополнување  на Статутот на Општинското основно училиште „Јан Амос 
Коменски“ – Скопје(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.7/2022) 

32. Решение за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и 
дополнување  на Статутот на Општинското основно училиште „Лазо Трповски“ – 
Скопје(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.7/2022) 

33. Решение за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и 
дополнување  на Статутот на Општинското основно училиште „Петар Поп Арсов“ – 
Скопје(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.7/2022) 

34. Решение за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и 
дополнување  на Статутот на Општинското основно училиште „Христијан 
Тодоровски Карпош“ – Скопје(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.7/2022) 

35. Решение за изменување и дополнување на Решението за именување на 
претседател и членови на Комисијата за прописи(„Службен гласник на Општина 
Карпош“ бр.8/2022) 

36. 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.8/2022) 

37. Решение за изменување и дополнување на Решението за разрешување и 
именување членови во училишниот одбор на општинското основно училиште 
„Братство“, Општина Карпош-Скопје(„Службен гласник на Општина Карпош“ 
бр.8/2022) 

38. Решение за изменување и дополнување на Решението за разрешување и 
именување членови во училишниот одбор на општинското основно училиште 
„Лазо Трповски“, Општина Карпош-Скопје(„Службен гласник на Општина Карпош“ 
бр.8/2022 

39. Решение за давање согласност на Статутот на приватна установа за деца-детска 
градинка „Мара Бубамара Скопје“ во Скопје(„Службен гласник на Општина 
Карпош“ бр.8/2022 

40. Решение за давање согласност на Статутот на приватна установа за деца-детска 
градинка „Светот на Колорес“ во Скопје(„Службен гласник на Општина Карпош“ 
бр.8/2022 

41. Решение за именување и верификација на член од Општина Карпош во Советот за 
безбедност во сообраќајот на патиштата во градот Скопје(„Службен гласник на 
Општина Карпош“ бр.8/2022 
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42. Решение за  утврдуавање на престанок на мандатот на директор на основно 
општинско училиште “Петар Поп Арсов” – Општина Карпош - Скопје(„Службен 
гласник на Општина Карпош“ бр.10/2022 

43. Решение за именување вршител на должноста на директор во основно општинско 
училиште Петар Поп Арсов – Општина Карпош - Скопје(„Службен гласник на 
Општина Карпош“ бр.10/2022 

44. Решение за запирање на објава на Решението за давање согласност на Годишниот 
план за изменување и дополнување на Годишниот план за вработување за 2022 
година во Општина Карпош-Скопје(„Службен гласник на Општина Карпош“ 
бр.11/2022) 

45. Решение за запирање на објава на Одлуката одобрување финансиска поддршка на  
Здружение за спорт и рекреација на граѓани и млади лица со посебни потреби 
Денсерс Јунајтед - Скопје(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.11/2022) 

46. Решение за давање согласност на Статутарната одлука за измени и дополнување 
на Статутот на Општинското основно училиште „Аврам Писевски“ – Скопје, 
(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.11/2022) 

47. Решение за давање согласност на Статутарната одлука за измени и дополнување 
на Статутот на Општинското основно училиште „Братство“ – Скопје , („Службен 
гласник на Општина Карпош“ бр.11/2022) 

48. Решение за давање согласност на Статутарната одлука за измени и дополнување 
на Статутот на Општинското основно училиште „Вера Циривири Трена“ – 
Скопје(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.11/2022) 

49. Решение за давање согласност на Статутарната одлука за измени и дополнување 
на Статутот на Општинското основно училиште „Владо Тасевски“ – Скопје, 
(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.11/2022) 

50. Решение за давање согласност на Статутарната одлука за измени и дополнување 
на Статутот на Општинското основно училиште „Војдан Чернодрински“ – Скопје, 
(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.11/2022) 

51. Решение за давање согласност на Статутарната одлука за измени и дополнување 
на Статутот на Општинското основно училиште „Димо Хаџи Димов“ – 
Скопје(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.11/2022) 

52. Решение за давање согласност на Статутарната одлука за измени и дополнување 
на Статутот на Општинското основно училиште „Јан Амос Коменски“ – 
Скопје(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.11/2022) 

53. Решение за давање согласност на Статутарната одлука за измени и дополнување 
на Статутот на Општинското основно училиште „Петар Поп Арсов“ – 
Скопје(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.11/2022) 

54. Решение за давање согласност на Статутарната одлука за измени и дополнување 
на Статутот на Општинското основно училиште „Христијан Тодоровски Карпош“ – 
Скопје(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.11/2022) 

55. Решение за запирање на објава на Решението за разрешување и именување 
членови во Управниот одбор на Јавната установа општинска детска градинка 
„Пролет“, Општина Карпош-Скопје („Службен гласник на Општина Карпош“ 
бр.11/2022) 

56. Решение за запирање на објава на Решение за давање согласност на Годишен план 
за изменување и дополнување на Годишниот план за вработување за 2022 година 



30.12.2022 година              „Службен гласник на Општина Карпош“                      број 27 

11 
 

на општинското основно училиште „Братство“, Општина Карпош-Скопје. 
(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.11/2022) 

57. Решение за утврдување на престанок на мандатот на директор на основно 
општинско училиште “Аврам Писевски” - Општина Карпош - Скопје(„Службен 
гласник на Општина Карпош“ бр.12/2022) 

58. Решение за избор на директор “Аврам Писевски” Општина Карпош- 
Скопје(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.12/2022) 

59. Решение за утврдување на престанок на мандатот на директор на Јавна установа 
општинска детска градинка“Орце Николов” - Општина Карпош - Скопје(„Службен 
гласник на Општина Карпош“ бр.13/2022) 

60. Решение за именување  вршител на должноста на директор Јавна установа 
општинска детска градинка “Орце Николов” Општина Карпош- Скопје („Службен 
гласник на Општина Карпош“ бр.13/2022) 

61. Решение за утврдување на престанок на мандатот на директор на Јавна установа 
општинска детска градинка“Пролет” - Општина Карпош - Скопје(„Службен 
гласник на Општина Карпош“ бр.14/2022) 

62. Решение за именување  вршител на должноста на директор Јавна установа 
општинска детска градинка “Пролет” Општина Карпош- Скопје („Службен гласник 
на Општина Карпош“ бр.14/2022) 

63. Решение за утврдување на престанок на мандатот на директор на Јавна установа 
општинска детска градинка “Распеана Младост” - Општина Карпош - 
Скопје(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.15/2022) 

64. Решение за именување  вршител на должноста на директор Јавна установа 
општинска детска градинка “Распеана Младост” Општина Карпош- Скопје 
(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.15/2022) 

65. Решение за давање согласност на Одлука за измена на називите на објектите 
(организационите единици) во Јавната установа општинска детска градинка 
„ОРЦЕ НИКОЛОВ“ – Скопје, („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.16/2022) 

66. Решение за давање согласност на Годишниот план за изменување и дополнување 
на Годишниот план за вработување за 2022 година на општинското основно 
училиште “Братство” Општина Карпош Скопје, („Службен гласник на Општина 
Карпош“ бр.16/2022) 

67. 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.16/2022)) 

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(„Службен гласник на Општина Карпош“ 
бр.16/2022) 

69. Решение изменување и дополнување на Решението за разрешување и именување 
членови во училишниот одбор на општинското основно училиште „Христијан 
Тодоровски Карпош“, Општина Карпош-Скопје, („Службен гласник на Општина 
Карпош“ бр.16/2022) 

70. Решение за изменување и дополнување на Решението за разрешување и 
именување членови во училишниот одбор на општинското основно училиште 
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„Владо Тасевски“, Општина Карпош-Скопје, („Службен гласник на Општина 
Карпош“ бр.16/2022) 

71. Решение за давање согласност на Сатутот за изменување и дополнување на 
Статутот на приватната установа за деца-детска градинка Спирит Веселата 
Дружина –Скопје, („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.16/2022) 

72. Решение за изменување и дополнување на Решението за именување на 
претседател и членови на Комисијата за култура, („Службен гласник на Општина 
Карпош“ бр.16/2022) 

73. Решение за давање согласност на Правилникот за изменување и дополнување на 
Правилникот за систематизација на работните места во јавната установа 
општинска детска градинка „Распеана Младост“-Карпош, Скопје, („Службен 
гласник на Општина Карпош“ бр.17/2022) 

74. Решение за давање согласност на Годишниот план за вработување во Јавната 
уставона општинска детска градинка „Мајски Цвет“ за 2023 година, („Службен 
гласник на Општина Карпош“ бр.17/2022) 

75. Решение за давање согласност на Годишниот план за вработување во Јавната 
уставона општинска детска градинка „Орце Николов“ за 2023 година(„Службен 
гласник на Општина Карпош“ бр.17/2022) 

76. Решение за давање согласност на Годишниот план за вработување во Јавната 
уставона општинска детска градинка „Пролет“ за 2023 година(„Службен гласник 
на Општина Карпош“ бр.17/2022) 

77. Решение за давање согласност на Годишниот план за вработување во Јавната 
уставона општинска детска градинка „Распеана Младост“ за 2023 
година(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.17/2022) 

78. Решение за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2023 година 
на општинското основно училиште „Аврам Писевски“, Општина Карпош-Скопје, 
(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.17/2022) 

79. Решение за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2023 година 
на општинското основно училиште „Братство“, Општина Карпош-Скопје, 
(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.17/2022) 

80. Решение за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2023 година 
на општинското основно училиште „Вера Циривири Трена“, Општина Карпош-
Скопје(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.17/2022) 

81. за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2023 година на 
општинското основно училиште „Владо Тасевски“, Општина Карпош-
Скопје(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.17/2022) 

82. Решение за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2023 година 
на општинското основно училиште „Војдан Чернодрински“, Општина Карпош-
Скопје(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.17/2022) 

83. Решение за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2023 година 
на општинското основно училиште „Димо Хаџи Димов“, Општина Карпош-
Скопје(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.17/2022) 

84. Решение за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2023 година 
на општинското основно училиште „Јан Амос Коменски“, Општина Карпош-Скопје, 
(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.17/2022) 
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85. Решение за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2023 година 
на општинското основно училиште „Лазо Трповски“, Општина Карпош-Скопје, 
(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.17/2022) 

86. Решение за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2023 година 
на општинското основно училиште „Петар Поп Арсов“, Општина Карпош-
Скопје(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.17/2022) 

87. Решение за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2023 година 
на општинското основно училиште „Христијан Тодоровски Карпош“, Општина 
Карпош-Скопје, („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.17/2022) 

88. Решение за давање согласност на Годишниот план за изменување и дополнување 
на Годишниот план за вработување на Општина Карпош за 2022 година,  
(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.17/2022) 

89. Решение за давање согласност на Годишниот план за вработување на Општина 
Карпош за 2023 година(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.17/2022) 

90. Решение за изменување и дополнување на Решението за именување на 
претседател и членови на Комисијата за прописи бр.09-7329/9 од 12.11.2021 година, 
(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.18/2022) 

91. Решение за разрешување и именување членови во Управниот одбор на Јавната 
установа општинска детска градинка „Пролет“, Општина Карпош-Скопје(„Службен 
гласник на Општина Карпош“ бр.18/2022) 

92. Решение за запирање на објава на Извештај од Комисија за прашања на 
верификација, мандатни прашања, избори и именувања(„Службен гласник на 
Општина Карпош“ бр.19/2022) 

93. Решение за формирање Комисија за процена и утврдување на висината на 
штетата од природни непогоди и други несреќи(„Службен гласник на Општина 
Карпош“ бр.19/2022) 

94. . Решение за изменување и дополнување на Решението за разрешување и 
именување членови во училишниот одбор на општинското основно училиште 
„Братство“ Општина Карпош-Скопје, („Службен гласник на Општина Карпош“ 
бр.19/2022) 

95. Решението за разрешување и именување членови во училишниот одбор на 
општинското основно училиште „Војдан Чернодрински“ Општина Карпош-Скопје, 
(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.19/2022) 

96. 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.19/2022) 

97. Решение за изменување и дополнување на Решението за разрешување и 
именување членови во училишниот одбор на општинското основно училиште 
„Петар Поп Арсов“ Општина Карпош-Скопје, („Службен гласник на Општина 
Карпош“ бр.19/2022) 

98. Решение за разрешување на директор на основно општинско училиште “Војдан 
Чернодрински” Општина Карпош,-Скопје(„Службен гласник на Општина Карпош“ 
бр.21/2022) 
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99. Решение за именување вршител на должноста директор на основно општинско 
училиште “Војдан Чернодрински” Општина Карпош- Скопје(„Службен гласник на 
Општина Карпош“ бр.21/2022) 

100. Решение за давање согласност на Годишен план за вработува на ООУ 
„Братство“ за 2023 година,  („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.23/2022) 

101. Решение за давање согласност на Годишен план за изменување и 
дополнување на Годишниот план за вработување во ООУ „Вера Циривири Трена“ 
Општина Карпош Скопје за 2022 година, („Службен гласник на Општина Карпош“ 
бр.23/2022) 

102. Решение за давање согласност на Годишен план за изменување и 
дополнување на Годишен план за вработува на ООУ „Владо Тасевски“ за 2022 
година,  („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.23/2022) 

103. Решение за давање согласност на Одлука за донесување на статутот за 
измена и дополнување на Статутот на Јавната установа општинска детска 
градинка „ОРЦЕ НИКОЛОВ“ – Скопје и на Статут за измна и дополнување на 
Статутот на ЈУОДГ „Орце Николов“ Карпош-Скопје, („Службен гласник на Општина 
Карпош“ бр.23/2022) 

104. Решение за давање согласност на Правилникот за систематизација на 
работните места  ЈУОДГ „Орце Николов“, 

105. Решение за давање согласност на Правилникот за внатрешна организација  
на работните места ЈУОДГ „Орце Николов“,(„Службен гласник на Општина 
Карпош“ бр.23/2022) 

106. Решение за именување и верификација на членови на училишен одбор на 
ООУ Братство Скопје, („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.23/2022) 

107. Решение за именување-верификација на членови од редот на Советот на 
Општина Карпош за формирање на Комисијата за  доделување на еднократна парична 
помош за 2023 година, („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.25/2022) 

108. Решение за запирање на објава на Одлука за поголема трансапрентност и 
вклучување на јавноста во процесот на носење на Детални урбанистички планови 
во Општина Карпош(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.25/2022) 

 
 

ОДЛУКИ 
1. Одлука за отпис на основни средства за 2021 година, („Службен гласник на 

Општина Карпош“ бр.3/2022) 
2. Одлука за формирање на Штаб за заштита и спасување и Просторна единица за 

заштита и спасување на Оштина Карпош, („Службен гласник на Општина 
Карпош“ бр.3/2022) 

3. Одлука за давање согласност за утврдување како приоритетна инвестиција под-
проектот „Реконструкција на линиски објект – реконструкција на улица „Бледски 
Договор“ Општина Карпош, Скопје, изработен од  Прима Инженеринг ДОО 
Скопје, („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.3/2022) 

4. Одлука за давање согласност за потпишување Договор за соработка за поддршка 
на Проектот „Инклузија на деца Роми во јавните општински установи-детски 
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градинки“ во Република Северна Македонија за календарска 2022 година, 
(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.3/2022) 

5. Одлука за прецизирање на Одлуката 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.3/2022) 

6. Одлука за објавување на оглас за доделување на Стипендии за талентирани 
спортисти, жители на Општина Карпош кои учат во VIII и IX одделение во 
општинските основни училишта на подрачјето на Општина Карпош за 2022 
година, („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.3/2022) 

7. Одлука за давање согласност за објавување на јавен оглас за Финансиска 
поддршка и парична помош од областа на образованието за 2022 година, 
(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.3/2022) 

8. Одлука за давање согласност за објавување на јавен оглас за доделување 
стипендии за талентирани ученици од општинските основни училишта на 
територија на Општина Карпош за учебната 2021/2022 година, („Службен гласник 
на Општина Карпош“ бр.3/2022) 

9. Одлука одобрување финансиски средства за реализација на проект од областа на 
Културата на „МКУД Цветан Димов”, („Службен гласник на Општина Карпош“ 
бр.3/2022) 

10. Одлука за давање согласност за објавување на оглас за доделување на 
финансиска поддршка за проекти од културата за физички и правни лица од 
подрачјето на Општина Карпош за 2022 година, („Службен гласник на Општина 
Карпош“ бр.3/2022) 

11. Одлука за ставање вон сила на Одлуката за давање согласност за закуп на 
деловен простор во М.З.Влае, („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.3/2022) 

12. Одлука за ставање вон сила на Одлуката 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.3/2022) 

13. Одлука за ставање вон сила на Одлуката за давање согласност за закуп на 
деловен простор на улица „Воденска“бр.6/1/2 ,Општина Карпош-Скопје,  
(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.3/2022) 

14. Одлука за прифаќање на донација бесплатен производ од АЛКАЛОИД АД Скопје, 
(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.3/2022) 

15. Одлука за прифаќање донација од Друштво за трговија и услуги Индивиа Дооел 
Скопје, („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.3/2022) 

16. Одлука за овластување на Градоначалникот на Општина Карпош за доставување 
барања до Министерство за внатрешни работи и до Град Скопје за нови 
сообраќајни решенија во У.З.Карпош 4, Општина Карпош Скопје, („Службен 
гласник на Општина Карпош“ бр.3/2022) 

17. Одлука за давање согласност за пренесување во живо на седниците на Советот 
на Општина Карпош кои се реализираат со помош на средства за електронска 
комуникација, на Фејсбук и/или Јутјуб каналите на Општина Карпош, („Службен 
гласник на Општина Карпош“ бр.3/2022) 
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18. Одлука за Одлука за одобрување финансиски средства како помош за санација 
на опожарен стан на Зорица Анастасова, („Службен гласник на Општина Карпош“ 
бр.5/2022) 

19. Одлука за Одлука за одобрување финансиски средства како помош за санација 
на опожарена куќа на Фадил Реџеп, („Службен гласник на Општина Карпош“ 
бр.5/2022) 

20. Одлука за одобрување финансиски средства како помош за лекување на Филип 
Петровски, („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.5/2022) 

21. Одлука за прифаќање донација од Друштво за управување од пакување и отпад 
од пакување Пакомак ДОО, Дкопје, („Службен гласник на Општина Карпош“ 
бр.5/2022) 

22. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за извршување на Буџетот на 
Општина Карпош за 2022 година („Службен гласник на Општина Карпош“ 
бр.7/2022) 

23. Одлука за ослободување од плаќање надоместок за уредување на градежно 
земјиште за реконструкција и адаптација на „Универзитет Мајка Тереза“ во 
Скопје(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.7/2022) 

24. Одлука за ставање вон сила на Одлуката 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 колективното домување во Општина Карпош („Службен гласник на 
Општина Карпош“ бр.7/2022) 

25. Одлука за давање согласност за објавување Јавен повик за субвенционирање во 
постапката за поправка и санација на постоечки лифтови и поставување нови 
лифтови на станбени згради за колективното домување во Општина Карпош 
(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.7/2022) 

26. Одлука за давање согласност за објавување Јавен повик за субвенционирање во 
постапката за поправка и санација  на кровни покривачи на станбени згради за 
колективното домување и замена на азбестни кровни покривачи на 
индивидуални станбени објекти (куќи) во Општина Карпош(„Службен гласник на 
Општина Карпош“ бр.7/2022) 

27. Одлука за определување на спортски стипендии за талентирани спортисти - 
ученици од општинските основни училишта од подрачјето на Општина Карпош, 
за учебната 2021/2022 година(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.7/2022) 

28. Одлука за одобрување финансиска поддршка на Тамара Ѓурчиновска („Службен 
гласник на Општина Карпош“ бр.7/2022) 

29. Одлука за одобрување финансиска поддршка на Здружение МЛАДИНСКИ 
ФОРУМ ЗА СОРАБОТКА Скопје („Службен гласник на Општина Карпош“ 
бр.7/2022) 

30. Одлука за одобрување финансиска поддршка на Здружение на граѓани за 
инклузивно и неформално образование и развој КРЕО-АКСИС Скопје(„Службен 
гласник на Општина Карпош“ бр.7/2022) 

31. Одлука за одобрување финансиска поддршка на Фолклорно аматерско 
здружение Ансамбл „Етнос“(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.7/2022) 
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32. Одлука за определување на стипендии за талентирани ученици од подрачјето на 
Општина Карпош за учебната 2021/2022 година („Службен гласник на Општина 
Карпош“ бр.7/2022) 

33. Одлука за одобрување финансиски средства како помош за санација на 
опожарен стан на Јован Наумоски („Службен гласник на Општина Карпош“ 
бр.7/2022) 

34. Одлука за објавување на Јавен повик за најдобро уреден ЕКО- училишен двор на 
општинските основни училишта на територија на Општина Карпош за 2022 
година(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.7/2022) 

35. Одлука за давање согласност за формирање на комисија за прием на деца над 
капацитет и утврдување на критериумите за прием на деца над капацитет во 
ЈУОДГ „Мајски Цвет“-Општина Карпош, Скопје(„Службен гласник на Општина 
Карпош“ бр.7/2022) 

36. Одлука за давање согласност за формирање на комисија за прием на деца над 
капацитет и утврдување на критериумите за прием на деца над капацитет во 
ЈУОДГ „Орце Николов“-Општина Карпош, („Службен гласник на Општина 
Карпош“ бр.7/2022) 

37. Одлука за давање согласност за формирање на комисија за прием на деца над 
капацитет и утврдување на критериумите за прием на деца над капацитет во 
ЈУОДГ „Пролет“-Општина Карпош, Скопје („Службен гласник на Општина 
Карпош“ бр.7/2022) 

38. Одлука за давање согласност за формирање на комисија за прием на деца над 
капацитет и утврдување на критериумите за прием на деца над капацитет во 
ЈУОДГ „Распеана младост“-Општина Карпош, Скопје(„Службен гласник на 
Општина Карпош“ бр.7/2022) 

39. Одлука за давање согласност на Одлука за формирање комисија на групи со 
поголем односно помал број на деца од законски предвидениот број на деца во 
групите во ЈУОДГ „Мајски Цвет“-Општина Карпош Скопје(„Службен гласник на 
Општина Карпош“ бр.7/2022) 

40. Одлука за давање согласност на Одлука за формирање комисија на групи со 
поголем односно помал број на деца од законски предвидениот број на деца во 
групите во ЈУОДГ „Орце Николов“-Општина Карпош Скопје(„Службен гласник на 
Општина Карпош“ бр.7/2022) 

41. Одлука за давање согласност на Одлука за формирање комисија на групи со 
поголем односно помал број на деца од законски предвидениот број на деца во 
групите во ЈУОДГ „Пролет“-Општина Карпош Скопје(„Службен гласник на 
Општина Карпош“ бр.7/2022) 

42. Одлука за давање согласност на Одлука за формирање комисија на групи со 
поголем односно помал број на деца од законски предвидениот број на деца во 
групите во ЈУОДГ „Распеана Младост“-Општина Карпош Скопје(„Службен 
гласник на Општина Карпош“ бр.7/2022) 

43. 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.7/2022) 
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44. 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.7/2022) 

45. 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.7/2022) 

46. 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.7/2022) 

47. Одлука за давање согласност на Одлуката за донесување на Програма за 
советувалиште за родители и деца „Растеме заедно“ во ЈОУДГ „Орце Николов“, 
Општина Карпош, Скопје бр.02-259/7 од 20.12.2021 година(„Службен гласник на 
Општина Карпош“ бр.7/2022) 

48. Одлука за прифаќање донација од Друштво за трговија БЛУ ЧИП дооел Скопје 
Комодита хом(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.7/2022) 

49. Одлука за измена на распоредот на средства на Буџетот на Општина Карпош за 
2022 година(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.8/2022) 

50. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување надомест за 
градежно земјани работи при изведба на прекопи за подземни 
инсталации(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.8/2022) 

51. Одлука за констатирана потреба од корекции поради кои Предлог-Деталниот 
урбанистички план Ј 02, Градска четврт Ј 02, опфат помеѓу Жданец и Нерези, 
локалитет А, Б и В, Општина Карпош (со плански период 2016-2021) не е усвоен од 
Советот на Општина Карпош(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.8/2022) 

52. Одлука за констатирана потреба од корекции поради кои Предлог-Деталниот 
урбанистички план за градска четврт Ј 04, Општина Карпош (плански период 
2014-2019)  не е усвоен од Советот на Општина Карпош(„Службен гласник на 
Општина Карпош“ бр.8/2022) 

53. Одлука за утврдување правен статус на бесправен објект на КП бр.646/26, КО 
Долно Водно(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.8/2022) 

54. Одлука за утврдување правен статус на бесправен објект на КП бр.362/1 и КП 
бр.362/2, КО Бардовци(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.8/2022) 

55. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на реони на 
градинките на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ 
бр.8/2022) 

56. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на реони на 
основните училишта на Општина Карпош („Службен гласник на Општина 
Карпош“ бр.8/2022) 

57. Одлука за прифаќање меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Карпош и Град 
Скопје во рамките на меѓуопштинската соработка помеѓу градот Скопје и 
општините во Градот Скопје (Ѓорче Петров, Карпош, Центар Аеродром, Кисела 
Вода, Гази Баба, Бутел, Чаир, Шуто Оризари) за реконструкција и хортикултурно 
уредување на јавни зелени површини(„Службен гласник на Општина Карпош“ 
бр.8/2022) 
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58. Одлука за давање согласност за распишување Јавен повик за членство во 
Локалното собрание на млади на Општина Карпош(„Службен гласник на 
Општина Карпош“ бр.8/2022) 

59. Одлука за одобрување финансиска поддршка на Aнтовски Мирослав(„Службен 
гласник на Општина Карпош“ бр.8/2022) 

60. Одлука за одобрување финансиска поддршка на Здружение на граѓани за нови 
уметности, технологија и екологија 3.14 БРОКУЛИ(„Службен гласник на Општина 
Карпош“ бр.8/2022) 

61. Одлука за одобрување финансиска поддршка на Ленче Милошевска(„Службен 
гласник на Општина Карпош“ бр.8/2022) 

62. Одлука за одобрување финансиска поддршка на АКУД Мирче Ацев(„Службен 
гласник на Општина Карпош“ бр.8/2022) 

63. Одлука утврдување надоместок за градежно земјиште за населените места на 
подрачјето на Општина Карпош вон границите на ГУП на Град Скопје, („Службен 
гласник на Општина Карпош“ бр.9/2022) 

64. Одлука за регулирање на наплатата на комунална такса по основ организирање 
на зонско паркирање на дел од јавните паркиралишта на подрачјето на Општина 
Карпош, ,(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.9/2022) 

65. Одлука за прифаќање на донација од Здравко Василевски на тех.документација 
за фекална канализација во нас.Бардовци-Општина Карпош, ,(„Службен гласник 
на Општина Карпош“ бр.9/2022) 

66. Одлука за проширување на средствата на Буџетот на Општина Карпош за 2022 
година(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.11/2022) 

67. Одлука за одобрување финансиски средства за најдобро уреден еко-училишен 
двор-катче на основните општински училишта на територија на Општина 
Карпош, („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.11/2022) 

68. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на надоместок 
на членовите и Претседателот на Советот на Општина Карпош за учество на 
седници на Советот(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.16/2022) 

69. Одлука за давање согласност за потпишување Меморандум за соработка помеѓу 
Општина Карпош и Коалиција на младински организации СЕГА, („Службен 
гласник на Општина Карпош“ бр.16/2022) 

70. Одлука за изменување и дополнување на Буџетот на Општина Карпош за 2022 
година(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.16/2022) 

71. Одлука за одобрување финансиски средства за поправка и санација на 
постоечки лифт на ул. „Лондонска“ бр. 2 влез1 и влез 2 во Општина Карпош-
Скопје, („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.16/2022) 

72. Одлука за одобрување финансиски средства за поправка и санација на 
постоечки лифт ул. „ Драгиша Мишовиќ“ бр. 8 во Општина Карпош-Скопје, 
,(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.16/2022) 

73. Одлука за одобрување финансиски средства за поправка и санација на 
постоечки лифт на ул. „Разловечко востание“ бр.18 во Општина Карпош-Скопје, 
,(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.16/2022) 

74. Одлука за определување на финансиска помош за санација на дел од оштетен 
кров на улица Јуриј Гагарин бр.43, Општина Карпош Скопје, ,(„Службен гласник 
на Општина Карпош“ бр.16/2022) 
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75. Одлука за прифаќање на донација од АУТОМОТИВ ГРУП ДООЕЛ Скопје на 
Основен сообраќаен проект со поставување на хоризонтална и вертикална 
сигнализација-на дел од улица Прашка и дел од улица Дамаска во Општина 
Карпош, ,(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.16/2022) 

76. Одлука за прифаќање донација од Друштво за производтсво, трговија и услуги 
ВАНИЛА ФУД ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со Решение за објавување. ,(„Службен 
гласник на Општина Карпош“ бр.16/2022) 

77. 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.18/2022) 

78. Одлука за давање согласност за времено давање на користење без надомест на 
недвижни ствари во сопственост на Општина Карпош  (1 деловна просторија на 
надземниот премин Влајко) на Здружение на Крводарители и подржувачи на 
крводарителството КРВОДАРИТЕЛ Скопје, (Службен гласник на Општина 
Карпош“ бр.18/2022) 

79. Одлука за одобрување финансиски средства за поправка и санација на кровен 
покривач на станбена зграда за колективно домување на бул.„Партизански 
одреди“ бр.149/1, Општина Карпош-Скопје (Службен гласник на Општина 
Карпош“ бр.18/2022) 

80. Одлука за одобрување финансиски средства за замена на азбестен кровен 
покривач на индивидуален станбен објект (куќа) на ул.„Козле“ бр.130А, Општина 
Карпош-Скопје, (Службен гласник на Општина Карпош“ бр.18/2022) 

81. Одлука за одобрување финансиски средства за замена на азбестен кровен 
покривач на индивидуален станбен објект (куќа) на ул.„Милан Марковиќ“ бр.14а, 
Општина Карпош-Скопје, (Службен гласник на Општина Карпош“ бр.18/2022) 

82. Одлука за одобрување финансиски средства за замена на азбестен кровен 
покривач на индивидуален станбен објект (куќа) на ул.„Поп Богомил“ бр.12, 
Општина Карпош-Скопје, (Службен гласник на Општина Карпош“ бр.18/2022) 

83. Одлука за одобрување финансиски средства за замена на азбестен покровач  на 
индивидуален станбен објект (куќа) на ул.„Јуриј Гагарин“ бр.71А, Општина 
Карпош-Скопје, (Службен гласник на Општина Карпош“ бр.18/2022) 

84. Одлука за субвенционирање на ужинки за учениците во општинските основни 
училишта на Општина Карпош за месеците септември, октомври, ноември и 
декември за учебната 2022/2023 година,( Службен гласник на Општина Карпош“ 
бр.18/2022) 

85. Одлука за одобрување на финансиски средства за награди за полуматуранти-
првенци на генерација од општинските основни училишта на територијата на 
Општина Карпош за учебната 2021/2022 година, (Службен гласник на Општина 
Карпош“ бр.18/2022) 

86. 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.18/2022) 

87. Одлука за прифаќање донација односно Пренос на право на сопственост на 
компјутерска опрема од Програмата за развој на Обединетите нации на Општина 
Карпош, (Службен гласник на Општина Карпош“ бр.18/2022) 
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88. Одлука за одобрување финансиска поддршка на Здружение за спорт и 
рекреација на граѓани и млади и лица со посебни потреби „Денсерс Јунајтед“-
Скопје, (Службен гласник на Општина Карпош“ бр.18/2022) 

89. Одлука за измена и дополна на Одлука за основање на Центар за развој на 
Скопски плански регион(Службен гласник на Општина Карпош“ бр.18/2022) 

90. Одлука давање согласност за промена на корисникот за електрични броила од 
Општина Карпош на основните училишта на територијата на Општина 
Карпош(Службен гласник на Општина Карпош“ бр.18/2022) 

91. Одлука за воспоставување меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Карпош и 
Град Скопје за реконструкција на спортско игралиште со инсталација на тартан 
подлога во Средното училиште на Град Скопје „Лазар Танев“-Скопје(Службен 
гласник на Општина Карпош“ бр.19/2022) 

92. Одлука за давање согласност за продолжување Договор за издавање под закуп 
на деловен простор бр.03-7686/4 од 15.10.2018 година, (Службен гласник на 
Општина Карпош“ бр.19/2022) 

93. Одлука за одобрување финансиски средства за изведба на кровен покривач-
кровна конструкција на Национална установа Драмски театар Скопје, (Службен 
гласник на Општина Карпош“ бр.19/2022) 

94. Одлука за одобрување на финансиски средства на Трифун Трифуновски, 
(Службен гласник на Општина Карпош“ бр.19/2022) 

95. Одлука за прогласување заслужни граѓани на Општина Карпош за 2022 година, 
(Службен гласник на Општина Карпош“ бр.20/2022) 

96. Одлука за доделување награда за постигнат успех на глобално ниво (Службен 
гласник на Општина Карпош“ бр.20/2022) 

97. Одлука за доделување награда за постигнат успех во полето на спортот(Службен 
гласник на Општина Карпош“ бр.20/2022) 

98. Одлука за прифаќање на Иницијативата за изменување и дополнување на 
Иницијативата за изменување и дополнување на Статутот на Општина Карпош, 
(Службен гласник на Општина Карпош“ бр.23/2022) 

99. Одлука за усвојување на ИЗВЕШТАЈ-ЕЛАБОРАТ број:09-8819/2 од 28.11.2022 
година за проценета штета од елементарни непогоди на подрачјето на Општина 
Карпош од ден 20.08.2022година(Службен гласник на Општина Карпош“ 
бр.23/2022) 

100. Одлука за Реформирање на Локален совет за превенција, (Службен гласник 
на Општина Карпош“ бр.23/2022) 

101. Одлука за формирање Иницијативен одбор и давање согласност за 
распишување Јавен повик за формирање Локално младинско собрание на 
Општина Карпош, (Службен гласник на Општина Карпош“ бр.23/2022) 

102. Одлука за формирање Совет за социјална заштита на Општина Карпош, 
(Службен гласник на Општина Карпош“ бр.23/2022) 

103. 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.23/2022) 

104. 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.23/2022) 
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105. Одлука за комунален ред на Општина Карпош и мерки за спроведување на 
подрачјето на Општина Карпош-Скопје, (Службен гласник на Општина Карпош“ 
бр.23/2022) 

106. Одлука за ослободување или процентуално намалување на давачки и 
надоместоци кон Општина Карпош за бранителите на Република Северна 
Македонија, (Службен гласник на Општина Карпош“ бр.23/2022) 

107. Одлука за поништување на Одлуката 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.23/2022) 

108. Одлука за поништување на Одлуката 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.23/2022) 

109. Одлука за задолжување на општинските основни училишта и јавните 
установи општински детски градинки од територијата на Општина Карпош за 
спроведување на зкаонски одредби согласно Законот за донации и спонзорства 
во јавните дејности (Службен гласник на Општина Карпош“ бр.23/2022) 

110. Одлука за прифаќање донација од Друштво за градежништво, трговија и 
услуги Платинум Груп Дооел Скопје, (Службен гласник на Општина Карпош“ 
бр.23/2022) 

111. Одлука за прифаќање донација од Друштво за градежниство и услуги Бахаш 
Констракшн ДООЕЛ Скопје(Службен гласник на Општина Карпош“ бр.23/2022) 
(Службен гласник на Општина Карпош“ бр.23/2022) 

112. Одлука за давање согласност за времено поставување скулпури на територијата 
на Општина Карпош, (Службен гласник на Општина Карпош“ бр.23/2022) 

113. Одлука за извршување на Буџетот на Општина Карпош за 2023 година; со 
(Службен гласник на Општина Карпош“ бр.25/2022) 

114. Одлука за утврдување на благајнички максимум за 2023 година, (Службен 
гласник на Општина Карпош“ бр.25/2022) 

115. Одлука за вредноста на бодот на платите на државните службеници за 2023 
година; (Службен гласник на Општина Карпош“ бр.25/2022) 

116. Одлука за давање согласност за закуп на деловен простор во У.З.Нерези за 2023 
година, (Службен гласник на Општина Карпош“ бр.25/2022) 

117. 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, за 2023 година, (Службен гласник на Општина 
Карпош“ бр.25/2022) 

118. Одлука за давање согласност за закуп на магацински простор Лапласт, за 2023 
година, (Службен гласник на Општина Карпош“ бр.25/2022) 

119. Одлука за давање согласност за закуп на деловен простор на улица 
„Копенхагенска“бр.5, ЗЕЛС, Општина Карпош-Скопје, за 2023 година, (Службен 
гласник на Општина Карпош“ бр.25/2022) 

120. Одлука за давање согласност за закуп на деловен простор на улица 
„Букурешка“ бр. 2 ,Општина Карпош-Скопје, за 2023 година, (Службен гласник на 
Општина Карпош“ бр.25/2022) 
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121. Одлука за ослободување од плаќање на надоместок за уредување на градежно 
земјиште за изградба на објект Забавен парк, КО Карпош, Скопје, (Службен 
гласник на Општина Карпош“ бр.25/2022) 

122. Предлог-Одлука за одобрување на финансиски средства на заслужен 
граѓанин за 2023 година(Службен гласник на Општина Карпош“ бр.25/2022) 

123. Одлука за прифаќање движна ствар – метеоролошка опрема на трајно 
користење без надомест од Влада на Република Северна Македонија – 
Министерство за животна средина и просторно планирање (ООУ „Петар Поп 
Арсов“),(Службен гласник на Општина Карпош“ бр.25/2022) 

124. Одлука за прифаќање движна ствар – метеоролошка опрема на трајно 
користење без надомест од Влада на Република Северна Македонија – 
Министерство за животна средина и просторно планирање (ООУ „Лазо 
Трповски“),(Службен гласник на Општина Карпош“ бр.25/2022) 

125. Одлука за давање согласност за времено отстапување на користење 
училишен простор (училиници) во општинското основно училиште Вера 
Циривири Трена на ДМБУЦ „Илија Николовски Луј“ Скопје за 2023 година, 
(Службен гласник на Општина Карпош“ бр.25/2022) 

126. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за одобрување на 
средства на лица со попреченост од подрачјето на Општина Карпош по повод 3-
ти декември - Денот на лицата со попреченост за 2023 година, (Службен гласник 
на Општина Карпош“ бр.25/2022) 
 

ПРОГРАМА 
1.  Програма за изменување и дополнување на Програмата за активностите на 

Општина Карпош во областа на културата за 2022 година, („Службен гласник на 
Општина Карпош“ бр.3/2022) 

2. Програма за изменување и дополнување на Програмата за активностите на 
Општина Карпош во областа на спортот за 2022 година , („Службен гласник на 
Општина Карпош“ бр.3/2022) 

3. Програма за изменување и дополнување на Програмата за активностите на 
Општина Карпош во областа на детската, социјалната и здравствената заштита за 
2022 година, , („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.5/2022) 

4. Програма за работа на Советот на Општина Карпош за 2022 година, („Службен 
гласник на Општина Карпош“ бр.5/2022) 

5. Програма за изменување и дополнување на Програмата за активностите на 
Општина Карпош во областа на развојот за 2022 година(„Службен гласник на 
Општина Карпош“ бр.8/2022) 

6. Програма за изменување и дополнување на Програмата за активностите на 
Општина Карпош во областа на развојот за 2022 година(„Службен гласник на 
Општина Карпош“ бр.8/2022) 

7. Програма за изменување и дополнување на Програмата за активностите на 
Општина Карпош во областа на образованието за 2022 година(„Службен гласник 
на Општина Карпош“ бр.8/2022) 
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8. Програма за изменување и дополнување на Програмата за активностите на 
Општина Карпош во областа на спортот за 2022 година(„Службен гласник на 
Општина Карпош“ бр.9/2022) 

9. Програма за изменување и дополнување на Програмата за активностите на 
Општина Карпош во областа на образованието за 2022 година(„Службен гласник 
на Општина Карпош“ бр.9/2022) 

10. Програма за изменување и дополнување на Програмата за активностите на 
Општина Карпош во областа на екологија и  енергетска ефикасност за 2022 
година(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.11/2022) 

11. Програма за изменување и дополнување на Програмата за активностите на 
Општина Карпош во областа на екологијата и енергетската ефикасност за 2020 
година(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.16/2022) 

12. Програма за изменување и дополнување на Програмата за активностите на 
Општина Карпош во областа на развојот за 2022 година, („Службен гласник на 
Општина Карпош“ бр.16/2022) 

13. Програма за изменување и дополнување на Програмата за уредување на 
градежното земјиште на подрачјето на Општина Карпош за 2022 година(„Службен 
гласник на Општина Карпош“ бр.16/2022) 

14. Програма за изменување и дополнување на Програмата за еднакви моѓности меѓу 
жените и мажите на Општина Карпош за 2022 година(„Службен гласник на 
Општина Карпош“ бр.16/2022) 

15. Програма за изменување и дополнување на Програмата за активностите на 
Општина Карпош во областа на детска, социјална и здравствена заштита за 2022 
година(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.16/2022) 

16. Програма за активностите на Општина Карпош во областа на екологија и 
енергетската ефикасност за 2023 година; („Службен гласник на Општина Карпош“ 
бр.25/2022) 

17. Програма за активностите на Општина Карпош во областа на развојот на 
општината за 2023 година; („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.25/2022) 

18. Програма за уредување на градежното земјиште на подрачјето на Општина 
Карпош за 2023 година;  („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.25/2022) 

19. Програма за изградба, редовно и инвестиционо одржување и зимско оддржување 
на сервисни, станбени улици и локални патишта на подрачјето на Општина 
Карпош за 2023 година; („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.25/2022) 

20. Програма за активностите на Општина Карпош во областа на културата за 2023 
година(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.25/2022) 

21. Програма за активностите на Општина Карпош во областа на спортот за 2023 
година; („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.25/2022) 

22. Програма за активностите на Општина Карпош во областа на детска, социјална и 
здравствена заштита за 2023 година; („Службен гласник на Општина Карпош“ 
бр.25/2022) 

23. Програма за активностите на Општина Карпош во областа на образованието за 
2023 година; („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.25/2022) 

24. Програма за активностите во областа на заштита и спасување на граѓани и 
материјални добра за 2023 година; со Решение за објавување(„Службен гласник на 
Општина Карпош“ бр.25/2022) 
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25. Програма за активностите на Општина Карпош во областа на информатичката 
технологија за 2023 година; („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.25/2022) 

26. Програма за активностите на Општина Карпош во областа на месна самоуправа за 
2023 година; („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.25/2022) 

27. Програма за активностите на Општина Карпош во областа на еднакви можности 
меѓу жените и мажите во Општина Карпош за 2023 година; („Службен гласник на 
Општина Карпош“ бр.25/2022) 

28. Програма за одбележување на 47 годишнината на Општина Карпош во 2023 
година; („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.25/2022) 

29. Програма за активностите на Општина Карпош на Одделението за односи со 
јавност за 2023 година; („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.25/2022) 

30. Програма за урбанистичко планирање за 2023 год. („Службен гласник на Општина 
Карпош“ бр.26/2022) 
 

ПЛАНОВИ 
1. Локален акциски план за вработување на Ромки за 2022 година, („Службен 

гласник на Општина Капрош“ 18/2022) 
2. План за заштита и спасување од природни непогоди и други несреќи на единицата 

на локална самоуправа Општина Карпош, („Службен гласник на Општина Карпош“ 
бр.23/2022) 

3. Стартешки план за развој на Општина Карпош за период 2022-2026 година 
(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.25/2022) 

 
 

УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ 
1. Одлука за донесување детален урбанистички план Градска четврт З 04, Блок З 

04.05, Општина Карпош, Скопје, („Службен гласник на Општина Карпош“ 
бр.4/2022) 

2. Одлука за утврдување на Нацрт Детален урбанистички план за Градска четврт 
ССЗ 01, Блок 6, Општина Карпош – Скопје, („Службен гласник на Општина Карпош“ 
бр.18/2022) 

3. Одлука за утврдување на Нацрт детален урбанистички план за градска четврт Ј 03, 
Блок Ј 03.11, Општина Карпош Скопје, („Службен гласник на Општина Карпош“ 
бр.18/2022) 
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ТЕХНИЧКА ИСПРАВКА 

1. Одлука  за донесување на техничка исправка за ГП 1.4.17 од ДУП (измена и 
дополна) за населба Влае 1, дел А (Одлука бр. 07-895/1 од 10.07.2002 година), со 
технички бр. 10/22-У од февруари 2022 година, изработена од Друштво за 
проектирање, ревизија и надзор ЗУМ проект ДОО Скопје, („Службен гласник на 
Општина Карпош“ бр.7/2022) 

2. Одлука  за донесување на техничка исправка за ГП 1.7 од ДУП за населба Маврово 
и водовод, Општина Карпош, Одлука бр.07-720/2 од 05.07.2001 год., со технички 
бр.21/22-У од февруари 2022 година, изработка од Друштво за проектирање, 
ревизија и надзор ЗУМ проект ДОО Скопје, („Службен гласник на Општина 
Карпош“ бр.7/2022) 

3. Одлука за донесување на техничка исправка за ГП 2.18 од ДУП МЗ Влае 1, населба 
Маврово и Водовод (Одлука бр. 07-720/2 од 05.07.2001 година), со технички бр. 
022/05/22 од мај 2022 година, изработена од Друштво за планирање,  проектирање  
и инженеринг ТАЈФА-ПЛАН ДОО Скопје, („Службен гласник на Општина Карпош“ 
бр.11/2022) 

4. Одлука за донесување на техничка исправка за ГП 3.6.5 од ДУП (измена и дополна) 
за населба Влае 1, дел Б (Одлука бр. 07-1080/1 од 19.07.2002 година), со технички бр. 
31/2022 од мај 2022 година, изработена од ИН-ПУМА Институт за урбанизам, 
сообраќај и екологија(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.11/2022) 

5. Одлука за донесување на техничка исправка за ГП 3.03.2.378 и ГП 3.03.2.379 од ДУП 
Градска четврт З 03, опфат помеѓу бул. Партизански одреди, корито на река 
Вардар, бул. Македонија и ул. Московска, (Одлука бр. 08-8826/6 од 03.12.2015 
година), со технички бр. 024/05/22 од август 2022 година, изработена од Друштво 
за планирање, проектирање и инженеринг Тајфа План доо – Скопје, („Службен 
гласник на Општина Карпош“ бр.16/2022) 

6. Одлука за техничка исправка за ГП 1.4.2 од Измена и дополна  на Детален 
Урбанистички План за населба Влае 1, дел А (Одлука бр. 08-895/1 од 10.07.2002 
година (Службен гласник на Општина Карпош“ бр.18/2022) 

7. Одлука  за  техничка исправка за ГП 14.56 и ГП 14.57 од ДУП за населба Жданец дел 
од М.З. Пецо Божиновски Кочо, урбан модул 14 (Одлука бр. 07-283/1 од 09.02.2007 
година), (Службен гласник на Општина Карпош“ бр.23/2022) 
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УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ 
1. Урбанистички проект со план за парцелација на ГП 18.14 од УПС за село Бардовци, 

разработка на блокови 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17 и 18, Општина Карпош – 
Скопје со намена А1.1-станбени куќи слободностоечки, на КП 973/1 и 973/3, КО 
Бардовци, Општина Карпош- Скопје („Службен гласник на Општина Карпош“ 
бр.7/2022) 

2. Одлука  за  донесување Урбанистички проект со план за парцелација на ГП 1.25 од 
ДУП за Градска четврт З 03, опфат помеѓу бул. Партизански Одреди, корито на р. 
Вардар, бул. Македонија и ул. Московска, во КО Карпош - Општина Карпош, 
постапка бр. 39683 во системот е-урбанизам, со тех. бр. 90/21-У од Април 2022, 
поднесено од страна на Друштво за проектирање, ревизија и надзор ЗУМ ПРОЕКТ 
ДОО Скопје („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.8/2022) 

3. Урбанистички проект со план за парцелација за формирање на градежна парцела 
со намена А1 – домување во станбени куќи, ГП 4.8 од ДУП Населба Козле, МЗ 
Кузман Јосифовски Питу, дел Б, КО Карпош, Општина Карпош(„Службен гласник 
на Општина Карпош“ бр.23/2022) 
 
 

МИСЛЕЊЕ 
 

1.Мислење на Програмата за изведување на ученички екскурзии и други ученички 
активности во ООУ „Аврам Писевски“, Општина Карпош-Скопје за 2022/2023 
година(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.16/2022) 
2. Мислење на Програмата за изведување на ученички екскурзии и други ученички 
активности во ООУ „Братство“, Општина Карпош-Скопје за 2022/2023 година, 
(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.16/2022) 
3. Мислење на Програмата за изведување на ученички екскурзии и други ученички 
активности во ООУ „Вера Циривири Трена“, Општина Карпош-Скопје за 2022/2023 
годин, („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.16/2022) 
4. Мислење на Програмата за изведување на ученички екскурзии и други ученички 
активности во ООУ „Владо Тасевски“, Општина Карпош-Скопје за 2022/2023 
година(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.16/2022) 
5. Мислење на Програмата за изведување на ученички екскурзии и други ученички 
активности во ООУ „Војдан Чернодрински“, Општина Карпош-Скопје за 2022/2023 
година(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.16/2022) 
6. Мислење на Програмата за изведување на ученички екскурзии и други ученички 
активности во ООУ „Димо Хаџи Димов“, Општина Карпош-Скопје за 2022/2023 
година(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.16/2022) 
7. Мислење на Програмата за изведување на ученички екскурзии и други ученички 
активности во ООУ „Јан Амос Коменски“, Општина Карпош-Скопје за 2022/2023 
година(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.16/2022) 
8. Мислење на Програмата за изведување на ученички екскурзии и други ученички 
активности во ООУ „Лазо Трповски“, Општина Карпош-Скопје за 2022/2023 
година(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.16/2022) 
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9. Мислење на Програмата за изведување на ученички екскурзии и други ученички 
активности во ООУ „Петар Поп Арсов“, Општина Карпош-Скопје за 2022/2023 
година(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.16/2022) 
10. Мислење на Програмата за изведување на ученички екскурзии и други ученички 
активности во ООУ „Христијан Тодоровски Карпош“, Општина Карпош-Скопје за 
2022/2023 година(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.16/2022) 
 

 
БУЏЕТ 

 
1. Одлука за изменување и дополнување на Буџетот на Општина Карпош 2022 

година (Службен гласник на Општина Карпош“ бр.16/2022) 
2. Одлука за изменување и дополнување на Буџетот на Општина Карпош 2022 

година(Службен гласник на Општина Карпош“ бр.22/2022) 
3. Буџет на Општина Карпош за 2023 година(„Службен гласник на Општина Карпош“ 

бр.25/2022) 

 
БУЏЕТСКИ КАЛЕНДАР 

1.Буџетски календар за 2023 година („Службен гласник на Општина Карпош“ 
бр.25/2022) 

 
СЛУЖБЕНА БЕЛЕШКА 

1. Службена белешка за не усвојување на Предлог-Решението за разрешување и 
именување членови во училишниот одбор на општинското основно училиште 
„Аврам Писевски“, Општина Карпош-Скопје, , („Службен гласник на Општина 
Карпош“ бр.3/2022) 

2. Службена белешка за не усвојување на Предлог-Решението за давање согласност 
на Статутот на приватната установа за деца-градинка Пиколини Скопје – 
(пречистен текст) , („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.3/2022) 

3. Службена белешка за не усвојување на Предлог-Решението за давање согласност 
на Статутот на приватната установа за деца-детска градинка „Мајлс оф смајлс“-
Скопје, , („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.3/2022) 

4. Службена белешка за неусвојување Предлог-Заклучок за задолжување на Сектор 
инспекторат за доставување Извештај за постапување со бесправно изградени 
објекти на територијата на Општина Карпош во периодот од 01 јануари 2022 до 
одржување на 6тата седница, („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.5/2022) 

 
 

СТАТУТ 
1. Одлука за изменување и дополнување на Статутот на Општина Карпош(Службен 

гласник на Општина Карпош“ бр.23/2022) 
2. Одлука за изменување и дополнување на Статутот на Општина Карпош(Службен 

гласник на Општина Карпош“ бр.23/2022) 
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ПРАВИЛНИК 

1.Правилник за ставање вон сила 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 
колективното домување во Општина Карпош (Правилникот за изменување и 
дополнување на Правилникот за условите, критериумите, видот и начинот на 
финансиска поддршка за поправка и санација  на постоечки лифтови и кровни 
покривачи на станбени згради за колективното домување во Општина Карпош) 
(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.7/2022) 
2. Правилник за условите, критериумите, видот и начинот на финансиска поддршка 
за поправка и санација  на постоечки лифтови и поставување нови лифтови на 
станбени згради за колективното домување во Општина Карпош) („Службен гласник на 
Општина Карпош“ бр.7/2022) 
3. Правилник за условите, критериумите, видот и начинот на финансиска поддршка 
за поправка и санација  на кровни покривачи  на станбени згради за колективното 
домување и замена на азбестни кровни покривачи на индивидуални станбени објекти 
(куќи) во Општина Карпош(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.7/2022) 
4. Правилник за методологија за утврдување на критериуми за распределба на блок 
дотација за јавните установи општински детски градинки за подрачјето на Општина 
Карпош за 2023 година, („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.25/2022) 
5.Правилник за методологија за утврдување на критериуми за распределба на блок 
дотација за општинските основни училишта за подрачјето на Општина Карпош за 
2023 година („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.25/2022) 

 
 

ИНИЦИЈАТИВА 
 

1.Иницијатива за започнување соработка врз основа на Предлог-Проектот 
„Крематориум за миленици“, доставена од Ненад Димитријевиќ жител на Општина 
Карпош и сопстевник на проектот(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.7/2022) 
2.Иницијатива до Подрачна единица за Министерството за внатрешни работи на РС 
Македонија во Општина Карпош, („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.18/2022) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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




