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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на 
Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013, 15/2014, 9/2019, 7/2020 и 4/2021), Градоначалникот на Општина Карпош, 
донесе 
 

 
ЗАКЛУЧОК 

за објавување Програма за изменување и дополнување на Програмата за активностите на Општина 
Карпош во областа на спортот за 2021 година 

 
 
 

1. Се објавува Програмата за изменување и дополнување на Програмата за активностите на Општина Карпош во 
областа на спортот за 2021 година, донесена на педесет и деветата седница на Советот на Општина Карпош, 
одржана на 19 јули 2021 година. 

 

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина 
Карпош“. 
 
 
 
 
Број: 11-5304/1                                       ГРАДОНАЧАЛНИК 
Датум: 19.07.2021 година                НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                                              Стефан Богоев, с.р. 
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Врз основа на член 22, став 1, точка 6 и член 36, став 1, точка 1 и член 62 од законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002) и Програмата за активностите на Општина Карпош во 
областа на спортот за 2021 година („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.24/2020, 10/2021), Советот на 
Општина Карпош, на педесет и деветтата седница, одржана на 19 јули 2021  година, донесе  
 

ПРОГРАМА 
за изменување и дополнување на Програмата за активностите на Општина Карпош во областа на спортот 

за 2021 година 
 
 

I. Во Програмата за активностите на Општина Карпош во областа на Спортот за 2021 година („Службен 
гласник на Општина Карпош“ бр.24/2020 и 10/2021), во точка II. Проектни активности се врши 
изменување и дополнување на следниот начин: 

 точка 1. Училишни спортски игри Карпош 2021, 
 точка 3. Спортско рекреативни игри на пензионерите, 
 точка 4. Финансиска поддршка на спортисти и рекреативци од Општина Карпош,    
 по точка 7, се додава нова точка 8. Училишен спортски клуб Владо Тасевски - Скопје. 

 

II. Во точка 1. Училишни спортски игри Карпош 2021, се менува износот во делот „предвидена финансиска 
рамка“ на начин што износот 1.500.000,00 денари се брише и на негово место се запишува износот 
1.400.000,00 денари.  

 
По изменувањето и дополнувањето точката 1. гласи Училишни спортски игри Карпош 2021 
 

 1. Училишни спортски игри Карпош 2021 
Опис на активности: - Учениците од општинските основни училишта од Општина 

Карпош ќе се натпреваруваат во спортските дисциплини: мал 

фудбал, кошарка, одбојка (девојчиња), шах, тенис, ракомет, 

пинг понг, атлетски крос и други спортски активности,  

-  Турнир Одбојка (девојчиња) и фудбал на песок, 

- Турнир Куп натпревари по повод ден на Општина Карпош 

во фудбал, кошарка, ракомет, тенис и одбојка (девојчиња),  

- Проектот ќе го реализират вработени во одделението за 

Култура и Спорт, професори по физичко и здравствено 

образование, спортски судии, медицински лица и полиција.  

Стратешки насоки и цели: - Jакнење на менталното и физичкото здравје, 
- Подобрување на локомоторниот апарат 
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- Зголемување  на знаењата, умеењата, способностите и 

вештините кај учениците спортисти 

- Докажување на сопствениот талент. 

Очекувани резултати: - Натпреварувачка атмосфера,  

- Социјализација (дружење и забава),  

- Спортско однесување на учениците - навивачи за фер 

навивање на спортските терени. 

Целна група: Ученици од општинските основни училишта од подрачјето 

на Општина Карпош. 

Предвидена финансиска 

рамка: 

1.400.000,00 денари 

 

Организатор Општина Карпош 

Трошоци - Свечено отварање и затварање на игрите (коктел, балони, 

конфети, огномет и друго), 
-Хонорари  за судии и делегати (400,00 денари по одигран 

натпревар на секој судија и делегат поединечно во лигите 

фудбал, кошарка, ракомет и одбојка - девојчиња, како и за 

куп натпреварите и натпреварите во одбојка и фудбал на 

песок),  
- Наставници (500,00 денари за секој  натпревар што ќе го 

водат својот училишен тим), во лигите фудбал, кошарка, 

ракомет и одбојка - девојчиња, како и за куп натпреварите и 

натпреварите во одбојка и фудбал на песок),  
- Спoртска опрема (дресови, спортски гаќички) за ученици –

натпреварувачи и професори, 
- Изнајмување на спортски терени (сала), 
- Разглас (озвучување),  
- Медицинско лице или итна медицинска помош  
- Награди  за професорите (1 место 10.000,00 денари, 2 место 

7.000,00 денари  и 3 место 6.000,00 денари), 
-Награда за најдобро прогласени поединци ученици 

спортисти во училишните лиги во организација на Општина 
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Карпош (8.000,00 денари), 
 - Пехари, медали, статуетки и признаниjа, 
- Наградна домашна или меѓународна повеќедневна спортска 

екскурзија за првопласираните училишни тимови и најдобро 

прогласените спортисти поединци во спортските лиги 

(фудбал, кошарка, ракомет и одбојка девојчиња) заедно со 

професорите - тренери, и вработени во Општина Карпош 

(превоз и хотелско сместување со полн пансион)  

 
III. Во точка 3. Спортско рекреативни игри на пензионерите, се менува износот во делот „предвидена финансиска 
рамка“ на начин што износот 150.000,00 денари се брише и на негово место се запишува износот 100.000,00 
денари.  
 
По изменувањето и дополнувањето точката 3. гласи Спортско рекреативни игри на пензионерите 
 

 3. Спортско рекреативни игри на пензионерите  

Опис на активности: Натпреварување на пензионерите од Општина Карпош во: 
шах, пикадо (во машка и женска конкуренција), влечење јаже  
(во машка и женска конкуренција), Трчање 60м (жени) и 80м 
(мажи), фрлање ѓуле (поединечно мажи и жени) и скок во 
далечина (мажи), шут на гол од дистанца. 
Проектот ќе го реализират вработени во одделението за 
култура и спорт, професори по физичко и здравствено 
образование, медицински лица и полиција. 

Стратешки насоки и цели: Спортско рекреативно дружење на двете пензионерски 
друштва Тафталиџе и Карпош 

Очекувани резултати: Рекреација,  натпреварувачка атмосфера, дружење и забава. 

Целна група: Пензионери од Општина Карпош 

Предвидена финансиска 
рамка: 

100.000,00 денари 

Организатор Општина Карпош 
 

Трошоци -Пехари, статуетки, 
-Изнајмување на постолје за 1, 2, и 3 место, големи чадори - 
куполи, маси, столчиња, 
-Разглас, 
- Изнајмување простор (фудбалски терен или сала) за 
одржување на предвидените спортски активности, 
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-Медицински лица, 
-Свечен ручек. 

 
 
 
 
IV. Во точка 4. Финансиска поддршка на спортисти и рекреативци од Општина Карпош, се менува износот во 
делот „предвидена финансиска рамка“ на начин што износот 1.000.000,00 денари се брише и на негово место се 
запишува износот 850.000,00 денари.  
 
По изменувањето и дополнувањето точката 4. гласи Финансиска поддршка на спортисти и рекреативци од 
Општина Карпош    
 

 4. Финансиска поддршка на спортисти и рекреативци од 
Општина Карпош    

Опис на активности: Доделување на финансиска поддршка на спортисти и 
рекреативци од Општина Карпош  кои се занимават со 
спортско рекреативна активност, ќе биде наменета за 
припреми, учество на домашни и меѓународни натпревари, 
организирање на разни спортски активности, турнири, 
спортски манифестации и за остварување и реализирање на 
предвидените и зацртаните спортски програми кои не се 
опфатени со оваа програма во висина  до 30.000,00 денари. За 
таа цел, Градоначалникот на Општина Карпош формира 
Комисија за еднократна финансиска поддршка. Оваа 
еднократна финансиска поддршка ќе се доделува еднаш 
годишно и ќе ја определува комисија составена од пет члена 
(три члена од општинската администрација и два члена од 
советниците во советот на општината).  

Стратешки насоки и цели: Поддршка, афирмација и стимулирање за постигнување на 
подобри спортски резултати на активни, млади и талентирани 
спортисти и рекреативци од Општина Карпош. 

Очекувани резултати: Промовирање и потпомагање на спортисти и спортски 

настани од Општина Карпош. 

Целна група: Сите индивидуални спортисти и рекреативци кои се 
занимават со спортско рекреативна активност кои се 
регистрирани на подрачјето на Општина Карпош  

Предвидена финансиска 

рамка: 

850.000,00 денари 

Организатор Општина Карпош 
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V.Во делот II проектни активности, по реден број 7 се додава нов реден број 8 и истата гласи Училишен спортски 
клуб Владо Тасевски - Скопје 

 

 8. Училишен спортски клуб Владо Тасевски - Скопје 

Опис на активности: Учество на светски училишни спортски игри во Белград, 

Р.Србија 

Стратешки насоки и цели: Поддршка, афирмација и стимулирање за постигнување на 

подобри спортски резултати и афирмирање на Општина 

Карпош и училишниот спорт. 

Очекувани резултати: Промовирање на  општината на меѓународно ниво 

Целна група: Училишен спортски клуб  Владо Тасевски Скопје 

Предвидена финансиска 
рамка: 

300.000,00 денари 

Организатор Интернационална спортска федерација - светско 

училиште 

 

Трошоци -Трошкови за превоз, 
-Спортска опрема, 
-Сместување 

 
 

I. Во делот Вкупна предвидена финансиска рамка износот од 4.550.000,00 денари, не се менува и останува 
ист. 
 

Вкупна предвидена финансиска рамка: 4.550.000,00 денари 
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III. Финансирање 

Финансирањето на активностите утврдени со оваа Програма во износ од 4.550.000,00 денари е предвидено 
со Буџетот на Општина Карпош за 2021 година. 

За активностите од областа што ги опфаќа Програмата, а кои согласно потребите ќе се појават во текот 
на 2021 година, ќе бидат предвидени дополнитeлни финансиски средства од Буџетот на Општина Карпош. 

Оваа програма влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина 
Карпош“ 
 
 
Број:  09-5257/3        ПРЕТСЕДАТЕЛ 
Датум: 19.07.2021 година      НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                       Наташа Пеливанова, с.р. 
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Врз основа на член 22, став 1, точка 6 и член 36, став 1, точка 1 и член 62 од законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002) и Програмата за активностите на Општина Карпош во 
областа на спортот за 2021 година („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.24/2020, 10/2021), Советот на 
Општина Карпош, на педесет и деветтата седница, одржана на 19 јули 2021  година, донесе  
                                           
 

ПРОГРАМА 
за активностите на Општина Карпош во областа на спортот за 2021 година 

ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ 
 

I. Развојни приоритети и цели 
 

- Пропаѓирање и промовирање на спортско рекреативниот, врвниот, забавниот и училишниот спорт. 
- Организирање на спортски активности предвидени со програмата за спорт и унапредување и развивање на 
спортот на локално ниво. 
-Зголемување на навиката за спортски живот и подобрување на спортско натпреварувачкиот дух и потикнување 
на фер игра. 
- Се она што е од заеднички интерес во сегментот на рекреативниот забавен спорт, да го обедини, координира и 
по можност да го усоврши односно да го постави на повисоко ниво. 
- Сите граѓани од општината своето слободно време да го користат за реализирање на спортските активности, при 
што ќе ги развиваат позитивните вредности на спортот кои подоцна ќе ги негуваат како животни вредности. 

 
 
 
II. Проектни активности 
 

 1. Училишни спортски игри Карпош 2021 
Опис на активности: - Учениците од општинските основни училишта од Општина 

Карпош ќе се натпреваруваат во спортските дисциплини: мал 

фудбал, кошарка, одбојка (девојчиња), шах, тенис, ракомет, 

пинг понг, атлетски крос и други спортски активности,  

-  Турнир Одбојка (девојчиња) и фудбал на песок, 

- Турнир Куп натпревари по повод ден на Општина Карпош 

во фудбал, кошарка, ракомет, тенис и одбојка (девојчиња),  

- Проектот ќе го реализират вработени во одделението за 

Култура и Спорт, професори по физичко и здравствено 

образование, спортски судии, медицински лица и полиција.  
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Стратешки насоки и цели: - Jакнење на менталното и физичкото здравје, 
- Подобрување на локомоторниот апарат 
- Зголемување  на знаењата, умеењата, способностите и 

вештините кај учениците спортисти 

- Докажување на сопствениот талент. 

Очекувани резултати: - Натпреварувачка атмосфера,  

- Социјализација (дружење и забава),  

- Спортско однесување на учениците - навивачи за фер 

навивање на спортските терени. 

Целна група: Ученици од општинските основни училишта од подрачјето 

на Општина Карпош. 

Предвидена финансиска 

рамка: 

1.400.000,00 денари 

 

Организатор Општина Карпош 

Трошоци - Свечено отварање и затварање на игрите (коктел, балони, 

конфети, огномет и друго), 
-Хонорари  за судии и делегати (400,00 денари по одигран 

натпревар на секој судија и делегат поединечно во лигите 

фудбал, кошарка, ракомет и одбојка - девојчиња, како и за 

куп натпреварите и натпреварите во одбојка и фудбал на 

песок),  
- Наставници (500,00 денари за секој  натпревар што ќе го 

водат својот училишен тим), во лигите фудбал, кошарка, 

ракомет и одбојка - девојчиња, како и за куп натпреварите и 

натпреварите во одбојка и фудбал на песок),  
- Спoртска опрема (дресови, спортски гаќички) за ученици –

натпреварувачи и професори, 
- Изнајмување на спортски терени (сала), 
- Разглас (озвучување),  
- Медицинско лице или итна медицинска помош  
- Награди  за професорите (1 место 10.000,00 денари, 2 место 

7.000,00 денари  и 3 место 6.000,00 денари), 
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-Награда за најдобро прогласени поединци ученици 

спортисти во училишните лиги во организација на Општина 

Карпош (8.000,00 денари), 
 - Пехари, медали, статуетки и признаниjа, 
- Наградна домашна или меѓународна повеќедневна спортска 

екскурзија за првопласираните училишни тимови и најдобро 

прогласените спортисти поединци во спортските лиги 

(фудбал, кошарка, ракомет и одбојка девојчиња) заедно со 

професорите - тренери, и вработени во Општина Карпош 

(превоз и хотелско сместување со полн пансион)  

 
 

 2. Стипендии за талентирани спортисти, жители на 
Општина Карпош кои учат во VIII и IX одделение во 
општинските основни училишта на подрачјето на 
Општина Карпош  

Опис на активности: Ќе ги опфати талентираните спортисти жители на Општина 

Карпош кои учат во VIII и IX одделение во општинските 

основни училишта, кои со својот квалитет придонесуваат за 

промоција на oпштината и државата како на домашен така и 

на меѓународен план. За сите спортисти кои ќе постигнат 

егзактни (индивидуални) резултати, Општина Карпош ќе 

додели седум месечни стипендии.  

Стипендијата се доделува во две категории, и тоа: 

-Прва категорија во висина од 3.000,00 денари, во 

времетраење од седум месеци во текот на учебната година и  

-Втора категорија во висна од 2.500,00 денари, во 

времетраење од седум месеци во текот на учебната година,  

Ученикот кој конкурирал за две стипендии во Општина 

Карпош (образование и спорт) и ги исполнил условите за 

добивање на двете стипендии, му се доделува стипендија по 

негов избор, врз основа на доставена изјава за која стипендија 

се одлучил. Постапката по оглас ќе се спроведе според 

претходно утврдени услови и критериуми.  
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Стратешки насоки и цели: Афирмација и стимулирање за постигнување на подобри 

резултати на активни, млади и талентирани спортисти 

жители на Општина Карпош.  

Очекувани резултати: Постигнување на подобри резултати на млади и талентирани 

спортисти од основните училишта во Општина Карпош 

Целна група: Талентирани спортисти од VIII и IX одделение од 

општинските основни училишта и жители на Општина 

Карпош. 

Предвидена финансиска 

рамка: 

500.000,00 денари 

 

Организатор Општина Карпош 

 
 

 3. Спортско рекреативни игри на пензионерите  

Опис на активности: Натпреварување на пензионерите од Општина Карпош во: 
шах, пикадо (во машка и женска конкуренција), влечење јаже  
(во машка и женска конкуренција), Трчање 60м (жени) и 80м 
(мажи), фрлање ѓуле (поединечно мажи и жени) и скок во 
далечина (мажи), шут на гол од дистанца. 
Проектот ќе го реализират вработени во одделението за 
култура и спорт, професори по физичко и здравствено 
образование, медицински лица и полиција. 

Стратешки насоки и цели: Спортско рекреативно дружење на двете пензионерски 
друштва Тафталиџе и Карпош 

Очекувани резултати: Рекреација,  натпреварувачка атмосфера, дружење и забава. 

Целна група: Пензионери од Општина Карпош 

Предвидена финансиска 
рамка: 

100.000,00 денари 

Организатор Општина Карпош 
 

Трошоци -Пехари, статуетки, 
-Изнајмување на постолје за 1, 2, и 3 место, големи чадори - 
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куполи, маси, столчиња, 
-Разглас, 
- Изнајмување простор (фудбалски терен или сала) за 
одржување на предвидените спортски активности, 
-Медицински лица, 
-Свечен ручек. 

 
 
 

 4. Финансиска поддршка на спортисти и рекреативци од 
Општина Карпош    

Опис на активности: Доделување на финансиска поддршка на спортисти и 
рекреативци од Општина Карпош  кои се занимават со 
спортско рекреативна активност, ќе биде наменета за 
припреми, учество на домашни и меѓународни натпревари, 
организирање на разни спортски активности, турнири, 
спортски манифестации и за остварување и реализирање на 
предвидените и зацртаните спортски програми кои не се 
опфатени со оваа програма во висина  до 30.000,00 денари. За 
таа цел, Градоначалникот на Општина Карпош формира 
Комисија за еднократна финансиска поддршка. Оваа 
еднократна финансиска поддршка ќе се доделува еднаш 
годишно и ќе ја определува комисија составена од пет члена 
(три члена од општинската администрација и два члена од 
советниците во советот на општината).  

Стратешки насоки и цели: Поддршка, афирмација и стимулирање за постигнување на 
подобри спортски резултати на активни, млади и талентирани 
спортисти и рекреативци од Општина Карпош. 

Очекувани резултати: Промовирање и потпомагање на спортисти и спортски 

настани од Општина Карпош. 

Целна група: Сите индивидуални спортисти и рекреативци кои се 
занимават со спортско рекреативна активност кои се 
регистрирани на подрачјето на Општина Карпош  

Предвидена финансиска 

рамка: 

850.000,00 денари 

Организатор Општина Карпош 
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  5. Безбедност на вода 

Опис на активности: Обука за безбедност на вода за ученици од 9 одделение 

Стратешки насоки и цели: Безбедност при влегување во вода, вештини на пливање, 

препознавање на опасноста во вода, безбедно одалечување од 

постоечка опасност, самозаштита и давање прва неопходна 

помош при незгода 

Очекувани резултати: Намалување на бројот на случаеви со несакани последици 

(давење) на водени површини - базени, езера, реки 

Целна група: Ученици од 9 одделение од општинските основни училишта 

Предвидена финансиска 

рамка: 

200.000,00 денари 

Организатор Црвен крст на Република Северна Македонија, 

инструкторски тим при Црвен крст 

Трошоци Наставни помагала, средства за спасување, наставни показни 

материјали, дневници за инструкторите 

 6. Меморијален турнир во мал фудбал Оливер Соколов 
Сокол 

Опис на активности: Турнир во мал фудбал (сениори и јуниори) 

Стратешки насокии цели: Сеќавање на нашиот другар и сосед Сокол 

Очекувани резултати: Малска дружба користејќи го спортот како алатка за 
зајакнување на врската помеѓу различни генерации 

Целна група: Футсал фудбалски екипи (сениори и јуниори) 

Предвидена финансиска 

рамка: 

800.000,00 денари 

Организатор Здружение на граѓани за подготовка и организирање на 
меморијален турнир во мал фудбал Оливер Соколов Сокол 

Трошоци Награди за прво, второ, трето и четврто место, најдобар играч, 
најдобар голман, пехари, обезбедување, лица вклучени во 
организација, судии, освежителни пијалоци, одржување на 
терен, медицинско лице, пропаганден материјал. 
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 7. Кошаркарски клуб ТФТ 

Опис на активности: Натпреварување во прва кошаркарска лига во организација 

на Кошаркарската федерација на Северна Македонија 

Стратешки насоки и цели: Поддршка, афирмација и стимулирање за постигнување на 

подобри спортски резултати на кошаркарскиот клуб ТФТ од 

Општина Карпош. 

Очекувани резултати: Промовирање на клубот и општината на државно ниво 

Целна група: Кошаркари од кошаркарскиот клуб ТФТ 

Предвидена финансиска 
рамка: 

400.000,00 денари 

Организатор Кошаркарски клуб ТФТ 

 

Трошоци -Изнајмување на сала за натпревари, 
-Изнајмување на сала за тренинг, 
-Трошкови за превоз, 
-Трошкови за судии, 
-Спортска опрема 
-Разглас, 
-Медицински лица, 

 

 8. Училишен спортски клуб Владо Тасевски - Скопје 

Опис на активности: Учество на светски училишни спортски игри во Белград, 

Р.Србија 

Стратешки насоки и цели: Поддршка, афирмација и стимулирање за постигнување на 

подобри спортски резултати и афирмирање на Општина 

Карпош и училишниот спорт. 

Очекувани резултати: Промовирање на  општината на меѓународно ниво 

Целна група: Училишен спортски клуб  Владо Тасевски Скопје 
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Предвидена финансиска 
рамка: 

300.000,00 денари 

Организатор Интернационална спортска федерација - светско 

училиште 

 

Трошоци -Трошкови за превоз, 
-Спортска опрема, 
-Сместување 

 
Вкупна предвидена финансиска рамка: 4.550.000,00 денари 
III. Финансирање 

Финансирањето на активностите утврдени со оваа Програма во износ од 4.550.000,00 денари е предвидено 
со Буџетот на Општина Карпош за 2021 година. 

За активностите од областа што ги опфаќа Програмата, а кои согласно потребите ќе се појават во текот на 
2021 година, ќе бидат предвидени дополнитeлни финансиски средства од Буџетот на Општина Карпош. 

 
IV. Завршни одредби 

Секторот/Одделението  Дејности од јавен интерес - Одделение за култура и спорт со Секторите за 
Финансии и Јавни набавки ќе изработат динамички план со финансиски и временски рамки за полесно 
имплементирање и следење на реализирањето на предвидените активности во рамките на оваа Програма. 
Покренувањето на нови иницијативи, како и давање мислења и предлози заради остварување на целите на 
програмата може да биде дел од било кој Сектор на Општината во непосредна соработка со Секретарот и 
Градоначалникот. 

 
 

                                                        
Број:  09-5257/3         ПРЕТСЕДАТЕЛ 
Датум: 19.07.2021 година      НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                       Наташа Пеливанова, с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
                        

                                   
                

 19 јуни 2021 година          „Службен гласник на Општина Карпош“     број 11 

 

    17 
 
 
 
 
 
 

 
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на 
Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013, 15/2014, 9/2019, 7/2020 и 4/2021), Градоначалникот на Општина Карпош, 
донесе 
 

 
ЗАКЛУЧОК 

за објавување Одлука за одобрување финансиски средства на училишен спортски клуб Владо Тасевски, 
Општина Карпош - Скопје 

 
 
 

1. Се објавува Одлуката за одобрување финансиски средства на училишен спортски клуб Владо Тасевски, 
Општина Карпош - Скопје, донесена на педесет и деветата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 
19 јули 2021 година. 

 

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина 
Карпош“. 
 
 
 
 
Број: 11-5304/2                                       ГРАДОНАЧАЛНИК 
Датум: 19.07.2021 година                НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                                           Стефан Богоев, с.р. 
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Врз основа на член 22, став 1, точка 6; член 36, став 1, точка 1 и член 62 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со Програмата за активностите на Општина 
Карпош од областа на спортот за 2021 година, дел II, Проектни активности, точка 8. Училишен спортски клуб 
Владо Тасевски - Скопје („Службен гласник на Општина Карпош бр.24/2020 и 10/2021), Советот на Општина 
Карпош, на педесет и деветтата седница, орджана на 19 јули 2021 година, донесе   

 
     ОДЛУКА 

за одобрување финансиски средства на училишен спортски клуб Владо Тасевски, Општина Карпош - 
Скопје 

 
Член 1 

Со оваа одлука се усвојува Барањето, доставено од училишниот спортски клуб Владо Тасевски, Општина Карпош 
- Скопје, со која се одобруваат финансиски средства како поддршка за учество на светски училишни спортски 
игри во Белград, Р Србија, врз основа на точка 8. Училишен спортски клуб Владо Тасевски, Општина Карпош - 
Скопје од Програмата  за активностите на Општина Карпош во областа на спортот  за 2021 година  („Службен 
гласник на Општина Карпош бр.24/2020 и 10/2021). 

Член 2 
За реализација на барањето од член 1 на оваа одлука се одобруваат средства во износ од 300.000,00 денари. 

Член 3 
Средствата од член 2 на оваа одлука се обезбедени од Буџетот на Општина Карпош за 2021 година од Програмата 
за активностите на Општина Карпош во областа на спортот за 2021 година. 

 
Член 4 

Се задолжува Градоначалникот на Општина Карпош да ја спроведе оваа одлука и да потпише Договор за 
одобрување на финансиски средства со Училишниот спортски клуб Владо Тасевски - Скопје.    
 

Член 5  
Се задолжува барателот Училишниот спортски клуб Владо Тасевски – Скопје  до Советот на Општина Карпош и 

до Одделението за култура и спорт да достави детален финансиски извештај  

 

за потрошените средства, кои во прилог ќе ги содржат следните документи: фактури или фискални сметки, 

согласно приложениот финансиски план на проектот при аплицирањето. 

 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила од денот на објавувањето  во „Службен гласник на Општина Карпош“.  
                     
                                                    
 
Број:  09-5257/4         ПРЕТСЕДАТЕЛ 
Датум: 19.07.2021 година      НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                           Наташа Пеливанова, с.р. 
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С О Д Р Ж И Н А 
 

1. Програма за изменување и дополнување на Програмата за активностите на Општина Карпош во областа 
на спортот за 2021 година, со Заклучок за објавување и 

2. Одлука за одобрување финансиски средства на училишен спортски клуб Владо Тасевски, Општина 
Карпош-Скопје, со Заклучок за објавување. 
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