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

 
ЗАКЛУЧОК 

за објавување Одлука за работа на Советот на Општина Карпош со употреба на комуникациски 
средства 
 
 
  
 

1. Се објавува Одлуката за работа на Советот на Општина Карпош со употреба на комуникациски средства, 
донесена на педесет и првата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 28 декември 2020 година. 
 
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина 
Карпош“. 
 
 

Број: 11-8449/1                    ГРАДОНАЧАЛНИК 
Датум: 29.12.2020 година       НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                                      Стефан Богоев,с.р. 
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Врз основа на 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 член 36 од Деловникот на Советот на Општина Карпош 
(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.3/2006), Советот на Општина Карпош, на педесет и првата 
седницата, одржана на 28 декември 2020 година, донесе 

 
ОДЛУКА 

за работа на Советот на Општина Карпош со употреба на комуникациски средства 
 

Член 1 
Претседателот на Советот може да свика и да раководи со седница на Советот и со употреба на комуникациски 
средства (телефон или конференциска врска, со употреба на интернет комуникација и софтверски алатки). 
Со употреба на комуникациски средства можат да се оддржуваат и седниците на Комисиите при Советот на 
Општина Карпош. 
 

Член 2 
Во случај на одржување на седница со употреба на комуникациски средства, поканата со Дневниот ред и 
материјалите за седницата на Советот се доставуваат на службена електронска адреса на членовите на Советот 
или на алтернативна функционална електронска адреса која членовите на Советот се должни да ја достават до 
Претседателот на Советот. 
 

Член 3 
Гласањето на Советот со употреба на комуникациски средства се одвива по пат на поименично произнесување на 
секој од членовите на Советот кои се присутни на седницата. 
 

Член 4 
Спроведувањето на поименичното гласање се одвива за секој акт засебно. Стручната служба поединечно ги чита 
имињата на членовите на Советот, по што секој засебно се изјаснува за својот глас, дали згласа ЗА, ПРОТИВ или 
ВОЗДРЖАН. По гласањето, сите точки засебно имаат лист од гласањето, кој се чува во архивата од одржаната 
седница на Општина Карпош. 

 
 
 

Член 5 
За текот на седницата на Советот со употреба на комуникациски средства, задолжително се води Записник, кој се 
објавува на веб страницата на општината. 
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Член 6 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“, 
а ќе се применува од 01.01.2021 година. 
 
 
 
                                                                                                       
Број: 09-8209/5                                                ПРЕТСЕДАТЕЛ                                         
Датум: 28.12.2020 година                    НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ    
Скопје                        Наташа Пеливанова, с.р. 
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на 
Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013, 15/2014, 9/2019 и 7/2020), Градоначалникот на Општина Карпош, донесе 
 

 
ЗАКЛУЧОК 

за објавување Одлука за задолжување на раководителите на Сектори и Одделенија во Општина 
Карпош 
 

 
 

 1. Се објавува Одлуката за задолжување на раководителите на Сектори и Одделенија во Општина Карпош, 
донесена на педесет и првата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 28 декември 2020 година. 
 
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина 
Карпош“. 
 
 

Број: 11-8449/2                    ГРАДОНАЧАЛНИК 
Датум: 29.12.2020 година        НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                                    Стефан Богоев, с.р. 
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Врз основа на 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 член 36 од Деловникот на Советот на Општина Карпош 
(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.3/2006), Советот на Општина Карпош, на педесет и првата 
седницата, одржана на 28 декември 2020 година, донесе 

 
 

ОДЛУКА 
за задолжување на раководителите на Сектори и Одделенија во Општина Карпош 

 
 

Член 1 
Со оваа Одлука Советот на Општина Карпош дава задолжение на раководителите на Секторите во Општина 
Карпош и на раководителите на Одделенијата во Општина Карпош, за доставување предлог-акти за работтата на 
Седниците на Советот на Општина Карпош, најдоцна 8 дена пред денот на оддржувањето на седницата на 
Советот.  
 

Член 2 
Предлог-Актите задолжително се доставуваат преку архивата на Општина Карпош, на електронските адреси на 
вработените во стручната служба на Одделението за поддршка и организација на работтата на Советот, како и до 
Секретарот на Општина Карпош. 
 

Член 3 
Предлог-Актите се изготвуваат на образец сертифициран согласно ИСО стандардите и истиот задолжително 
содржи образложение. 
 

Член 4 
Предлог-Актите кои ќе бидат доставени подоцна од рокот предвиден во членот 1 на оваа одлука, нема да бидат 
составен дел од Дневниот ред за работа на предстојната седница на Советот на Општина Карпош. 
 
 
 
 

Член 5 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина 
Карпош“. 
 
 
 
                                                                                                       
Број: 09-8209/6                                   ПРЕТСЕДАТЕЛ                                         
Датум: 28.12.2020 година                             НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ    
Скопје                       Наташа Пеливанова, с.р. 
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на 
Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013, 15/2014, 9/2019 и 7/2020), Градоначалникот на Општина Карпош, донесе 
 

 
ЗАКЛУЧОК 

за објавување Одлука за давање согласност за прифаќање реализација на дел од Проект „Партерно 
уредување-реконструкција на пешачка зона (платформа) на станбено-деловен комплекс-Порта Влае (прва 

фаза) во Општина Карпош, финансиран од Влада на Република Северна Македонија 
 
 

 
 1. Се објавува Одлуката за давање согласност за прифаќање реализација на дел од Проект „Партерно уредување-
реконструкција на пешачка зона (платформа) на станбено-деловен комплекс-Порта Влае (прва фаза) во Општина 
Карпош, финансиран од Влада на Република Северна Македонија, донесена на педесет и првата седница на 
Советот на Општина Карпош, одржана на 28 декември 2020 година. 
 
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина 
Карпош“. 
 
 

Број: 11-8449/3                    ГРАДОНАЧАЛНИК 
Датум: 29.12.2020 година       НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                                     Стефан Богоев, с.р. 
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Врз основа на член 36, став 1, точка 1; член 22, став 1, точка 4 и член 62 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), член 21-б од Законот за Буџетите („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.64/05, 04/08, 103/08, 156/09, 95/10, 180/11, 171/12, 192/15 и 167/16), План-Прогами за 
развој на Општина Карпош за 2021 година бр.09-6997/7 од 12.11.2020 година и Одлуката за склучување на Анекс 
на Договорот за концесија за промена на намената на дел од средствата бр.44-11960/1 од 11.12.2020 година 
донесена од Влада на Република Северна Македонија, Советот на Општина Карпош на педесет и првата седница,  
одржана на 28 декември 2020 година, донесе  

 
ОДЛУКА 

за давање согласност за прифаќање реализација на дел од Проект „Партерно уредување-реконструкција на 
пешачка зона (платформа) на станбено-деловен комплекс-Порта Влае (прва фаза) во Општина Карпош, 

финансиран од Влада на Република Северна Македонија 
 

 
Член 1 

Со оваа Одлука Советот на Општина Карпош дава согласност за прифаќање реализација на дел од Проект 
„Партерно уредување-реконструкција на пешачка зона (платформа) на станбено-деловен комплекс-Порта Влае 
(прва фаза) во Општина Карпош, во кој Влада на Република Северна Македонија е инвеститор, ТАВ 
МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Мралино Илинден е изведувач, а Општина Карпош е корисник на проектот. 
 

Член 2 
Проектот „Партерно уредување-реконструкција на пешачка зона (платформа) на станбено-деловен комплекс-
Порта Влае (прва фаза) во Општина Карпош“ е дел од ПЛАН-ПРОГРАМИза развој на Општина Карпош за 2021 
година и истиот е планиран да биде изведен во 2 фази: 

 Првата фаза ќе се одвива во 2021 година со изградба на цца 6.000 м2 и со вкупен планиран износ на 
средства во висина од 27.000.000,00 денари, од кои 
- 25.500.000,00 денари се обезбедени од Владата на Република Северна Македонија, врз основа на 
Одлука за склучување на Анекс на Договорот за концесија за промена на намената на дел од средствата 
бр.44-11960/1 од 11.12.2020 година, точка 74.За проектот со архивски број 02-1192/74 од 11.12.2020 
година под назив партерно уредување-реконструкција на пешачка зона (платформа) на станбено-
деловен комплекс-Порта Влае  
 
(прва фаза) во Општина Карпош со вкупна проектирана вредност 25.500.000,00 денари, согласно 
поднесеното барање и проектната документација 
- 1.500.000,00 денари обезбедеби од Буџетот на Општина Карпош за 2021 година 

 Втората фаза ќе се одвива во 2022 година со изградба на цца 8.380 м2 и вкупен планиран износ на 
средства во висина од 43.000.000,00 денари кои ќе бидат обезбедени во Буџетот на Оптшина Карпош за 
2022 година  
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Член 3 

Владата на Република Северна Македонија во својство на инвеститор ќе инвестира во дел од прва фаза од 
предметниот проект во вкупен финансиски износ од 25.500.000,00 денари (дваесет и пет милиони и петстотини 
илјади) денари. 
 

Член 4 
Предметниот проект ќе биде реализиран преку изведувачот ТАВ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Мралино Илинден, кој 
за таа цел ќе ангажира компанија извршител на проектот. 
 

Член 5 
Советот на Општина Карпош го овластува Градоначалникот на Општина Карпош да склучи тростран Договор 
помеѓу Општина Карпош во својство на корисник, Влада на Република Северна Македонија во својство на 
инвеститор и ТАВ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Мралино Илинден во својство на изведувач на предметниот проект. 

Член 6 
Оваа Одлука ќе биде составен дел на ПЛАН-ПРОГРАМИТЕ за развој на Општина Карпош за 2021 година. 

Член 7 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина 
Карпош“. 
 
 
                                                                                                       
Број: 09-8209/7                                   ПРЕТСЕДАТЕЛ                                         
Датум: 28.12.2020 година                             НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ    
Скопје                                 Наташа Пеливанова 
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на 
Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013, 15/2014, 9/2019 и 7/2020), Градоначалникот на Општина Карпош, донесе 
 
 

ЗАКЛУЧОК 
за објавување Одлука за давање согласност за прифаќање реализација на Проект „Изградба на 

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

 
 

 1. Се објавува Одлуката за давање согласност за прифаќање реализација на Проект „Изградба на ул.Партизанска 
2 во Општина Карпош, финансиран од Влада на Република Северна Македонија, донесена на педесет и првата 
седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 28 декември 2020 година. 
 
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина 
Карпош“. 
 
 

Број: 11-8449/4                     ГРАДОНАЧАЛНИК 
Датум: 29.12.2020 година       НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                                    Стефан Богоев, с.р. 
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Врз основа на член 36, став 1, точка 1; член 22, став 1, точка 4 и член 62 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), член 21-б од Законот за Буџетите („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.64/05, 04/08, 103/08, 156/09, 95/10, 180/11, 171/12, 192/15 и 167/16) и Одлуката за 
склучување на Анекс на Договорот за концесија за промена на намената на дел од средствата бр.44-11960/1 од 
11.12.2020 година донесена од Влада на Република Северна Македонија, Советот на Општина Карпош на педесет 
и првата седница,  одржана на 28 декември 2020  година, донесе  

 
ОДЛУКА 

за давање согласност за прифаќање реализација на Проект „Изградба на ул.Партизанска 2 во Општина 
Карпош, финансиран од Влада на Република Северна Македонија 

 
Член 1 

Со оваа Одлука Советот на Општина Карпош дава согласност за прифаќање реализација на Проект „Изградба на 
ул.Партизанска 2 во Општина Карпош, во кој Влада на Република Северна Македонија е инвеститор, ТАВ 
МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Мралино Илинден е изведувач, а Општина Карпош е корисник на проектот. 
 

Член 2 
Владата на Република Северна Македонија во својство на инвеститор ќе инвестира во реализација на 
предметниот проект во вкупен финансиски износ од 2.235.347,00 денари (два милиона двестотини триесет и пет 
илјади тристотини четириест и седум) денари. 
 

Член 3 
Предметниот проект ќе биде реализиран преку изведувачот ТАВ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Мралино Илинден, кој 
за таа цел ќе ангажира компанија извршител на проектот. 
 

Член 4 
Советот на Општина Карпош го овластува Градоначалникот на Општина Карпош да склучи тростран Договор 
помеѓу Општина Карпош во својство на корисник, Влада на Република Северна Македонија во својство на 
инвеститор и ТАВ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Мралино Илинден во својство на изведувач на предметниот проект. 

 
 

Член 5 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина 
Карпош“. 
 
 
                                                                                                       
Број: 09-8209/8                                            ПРЕТСЕДАТЕЛ                                        
Датум: 28.12.2020 година               НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ    
Скопје                                    Наташа Пеливанова, с.р. 
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на 
Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013, 15/2014, 9/2019 и 7/2020), Градоначалникот на Општина Карпош, донесе 
 

 
ЗАКЛУЧОК 

за објавување ПЛАН ПРОГРАМИ за изменување и дополнување на ПЛАН-ПРОГРАМИ за развој на 
Општина Карпош за 2021 година 

 
 

 
 1. Се објавува ПЛАН ПРОГРАМИ за изменување и дополнување на ПЛАН-ПРОГРАМИ за развој на Општина 
Карпош за 2021 година, донесена на педесет и првата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 28 
декември 2020 година. 
 
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина 
Карпош“. 
 
 

Број: 11-8449/5                   ГРАДОНАЧАЛНИК 
Датум: 29.12.2020 година       НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                                   Стефан Богоев, с.р. 
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Согласно член 36, став 1, точка 1; член 22, став 1, точка 4 и член 62 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), член 21-б од Законот за Буџетите („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.64/05, 04/08, 103/08, 156/09, 95/10, 180/11, 171/12, 192/15 и 167/16), План-Прогами за 
развој на Општона Карпош за 2021 година бр.09-6997/7 од 12.11.2020 година, Одлуката за склучување на Анекс 
на Договорот за концесија за промена на намената на дел од средствата бр.44-11960/1 од 11.12.2020 година 
донесена од Влада на Република Северна Македонија и Одлуката за давање согласност за прифаќање дел од 
Проект „Партерно уредување-реконструкција на пешачка зона (платформа) на станбено-деловен комплекс-Порта 
Влае (прва фаза) во Општина Карпош, финансиран од Влада на Република Северна Македонија, донесена на 
педесет и првата седница на Советот на Општина Карпош,  Советот на Општина Карпош на педесет и првата 
седница,  одржана на 28 декември  2020  година, донесе  
 
 

ПЛАН-ПРОГРАМИ  
за изменување и дополнување на ПЛАН-ПРОГРАМИ 

за развој на Општина Карпош за 2021 година 
 
1.Во План-Програмите за равој на Општина Карпош за 2021 година бр.09-6997/7 од 12.11.2020 година, се врши 
изменување и дополнување на начин што во точка 1, став 11, се бришат алинеја 1 и алинеја 2: 

 „започнувајќи од 2021 година до 2022 година.Во 2021 година планираниот износ на средства изнесува 
30.000.000,00денари со изградба на околу 6,000.00 м2 и  

 во 2022 година планираниот износ на средства изнесува 40.000.000,00денари со изградба на околу 
8,380.00 м2. “ 

На место на избришаните алинеји се запишуваат нови алинеја 1 и алинеја 2 со следната содржина: 
 Првата фаза ќе се одвива во 2021 година со изградба на цца 6.000 м2 и со вкупен планиран износ на 

средства во висина од 27.000.000,00 денари, од кои 
- 25.500.000,00 денари се обезбедени од Владата на Република Северна Македонија, врз основа на 
Одлука за склучување на Анекс на Договорот за концесија за промена на намената на дел од средствата 
бр.44-11960/1 од 11.12.2020 година, точка 74.За проектот со архивски број 02-1192/74 од 11.12.2020 
година под назив партерно уредување-реконструкција на пешачка зона (платформа) на станбено-
деловен комплекс-Порта Влае 
 
 
 (прва фаза) во Општина Карпош со вкупна проектирана вредност 25.500.000,00 денари, согласно 
поднесеното барање и проектната документација 
- 1.500.000,00 денари обезбедеби од Буџетот на Општина Карпош за 2021 година 

 Втората фаза ќе се одвива во 2022 година со изградба на цца 8.380 м2 и вкупен планиран износ на 
средства во висина од 43.000.000,00 денари кои ќе бидат обезбедени во Буџетот на Оптшина Карпош за 
2022 година  
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2. Пред последниот став од програмата се брише и на негово место се запишува нов став кој гласи: 
  

„За реализација на оваа План-Програма за развој планираните финансиски средства се обезбедуваат од Буџетот на 
Општина Карпош и од Буџетот на Република Северна Македонија“. 

 
3.Оваа План на Програми за развој влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник 
на Општина Карпош”.  

 
 
                                                                                                       
Број: 09-8209/9                                    ПРЕТСЕДАТЕЛ                                         
Датум: 28.12.2020 година          НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ    
Скопје                         Наташа Пеливанова, с.р. 
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на 
Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013, 15/2014, 9/2019 и 7/2020), Градоначалникот на Општина Карпош, донесе 
 

 
ЗАКЛУЧОК 

за објавување Одлука за воспоставување меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Карпош  и Град 
Скопје за вршење редовен и вонреден инспекцискот надзор во областа на комуналната инспекција, 

инспекција за животна средина и комунални редари 
 
 

 
1. Се објавува Одлуката за воспоставување меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Карпош  и Град Скопје за 
вршење редовен и вонреден инспекцискот надзор во областа на комуналната инспекција, инспекција за животна 
средина и комунални редари, донесена на педесет и првата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 
28 декември 2020 година. 
 
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина 
Карпош“. 
 
 
Број: 11-8449/6                     ГРАДОНАЧАЛНИК 
Датум: 29.12.2020 година        НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                                    Стефан Богоев,с.р. 
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Врз основа на член 14 и член 36, став 1, точка 1 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник 
на Република Македонија“ број 5/02), а во врска со член 29 од Законот за меѓуопштинска соработка („Службен 
весник на Република Македонија“ број 79/09), како и член 2 и 77 од Законот за инспекциски надзор („Службен 
весник на Република Северна Македонија“ број 102/19), Советот на Општина Карпош на педесет и првата 
седница одржана на  28 декември 2020 година, донесе 
 

 
ОДЛУКА 

за воспоставување меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Карпош  и Град Скопје за вршење редовен 
и вонреден инспекцискот надзор во областа на комуналната инспекција, инспекција за животна средина и 

комунални редари 
 

 
Член 1 

Со оваа одлука Општина Карпош  воспоставува  меѓуопштинска соработка со Градот Скопје заради поефикасно и 
поекономично вршење на надлежностите на Општина Карпош утврдени со закон и остварување на заедничките 
интереси и цели преку заедничко вршење на работите при редовен и вонреден инспекцискот надзор, од страна на 
Градот Скопје за сметка на Општина Карпош. 
 
Остварувањето на заедничко вршење на надлежностите на инспекцискот надзор во смисла на член 1 на оваа 
одлука ќе се реализира во областа на комуналната инспекција, инспекција за животна средина и комунални 
редари согласно Законот за комуналните дејности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2012, 
163/2013, 42/2014, 44/2015, 147/2015, 31/2016 и 64/2018), Законот за инспекциски надзор („Службен весник на 
РСМ“ број 102/19), Законот за меѓуопштинска соработка („Службен весник на РМ“ број 79/09), а заради заштита 
на животната средина и природата, превземање мерки за заштита и спречување на загадување на водата, 
воздухот, земјиштето, заштита на природата, заштита од бучава и нејонизирачко зрачење на подрачјето на Град 
Скопје, утврдени во член 22 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ број 05/02) и другите 
позитивни прописи кои ја уредуваат оваа материја. 
 

 
 

Член 2 
Општина Карпош и Градот Скопје во остварувањето на меѓуопштинската соработка утврдена во член 1 од оваа 
одлука, заедничката надлежност, која се однесува на вршењето на инспекциски надзор, ќе ја вршат на начин 
утврден со оваа одлука. 

 
Остварувањето на меѓуопштинската соработката ќе се врши преку здружување човечките ресурси и нивно 
ефективно и рационално ангажирање и искористување, при што инспекцискиот надзор ќе го врши Градот Скопје 
во име и за сметка на Општина Карпош, додека Општина Карпош ќе ги стави на располагање на Град Скопје сите 
инспектори и комунални редари вклучително и материјални средства (возила, компјутери и сл.) за вршење на 
надлежностите од инспекцискиот надзор на целото подрачје на Град Скопје. 
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При остварувањето на меѓуопштинската соработка во надлежностите од инспекцискиот надзор, Градот Скопје ќе 
ги координира активностите на сите инспектори и комунални редари на Градот и Општина Карпош и ќе ги 
овозможи сите потребни услови за непречена реализација во остварувањето на инспекцискиот надзор. 
 

Член 3 
Општина Карпош и Градот Скопје за реализација на меѓуопштинската соработка од член 1 на оваа одлука, ги 
предвидуваат финансиските средства во своите буџети во рамките на редовното годишно буџетско планирање, 
кои се потребни за вршење на надлежностите од областа на инспекцискиот надзор.  
 
Времетраењето на заедничкото вршење на работите од заедничка надлежност и превземањето на обврските кои 
произлегуваат од меѓуопштинската соработка помеѓу Општина Карпош и Градот Скопје се утврдува за целиот 
временски период на правна сила на оваа одлука и одлуките за меѓуопштинска соработка на Советот на Општина 
Карпош .  

 
 

Член 4 
За реализација на оваа одлука Градоначалникот на Општина Карпош  ќе склучи договор со Градоначалникот на 
Град Скопје, во форма и содржина пропишана со Законот за меѓуопштинска соработка, во кој поблиску ќе се 
уредат прашањата во делот на: 
 
- начинот и условите за вршење на заедничката надлежност во инспекцискиот надзор од страна на Градот 

Скопје во име и за сметка на Општина Карпош; 
- начинот и условите за здружување на човечки и материјални ресурси; 
- начинот и условите на распределба на средствата од изречени санкции; 
- времетраењето на заедничкото вршење на заедничката надлежност; 
- начинот и условите за престанок на договорот и 
- други прашања од интерес на заедничкото вршење на заедничката надлежност. 
 
 
 

Член 5 
Надзор над реализацијата на воспоставената меѓуопштинска соработка врши општината која ја воспоставила 
меѓуопштинската соработка, преку заедничко координативно тело во кое учествува по еден претставник од редот 
на раководителите или друго лице определено од раководителите на соодветните сектори при администрацијата 
на Општина Карпош и Градот Скопје. 
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Член 6 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Карпош“, а ќе се 
применува од 01.01.2021 година. 
 
 
                                                                                            
                                                                                                       
Број: 09-8209/10                                   ПРЕТСЕДАТЕЛ                                         
Датум: 28.12.2020 година            НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНАКАРПОШ    
Скопје                         Наташа Пеливанова, с.р. 
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на 
Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013, 15/2014, 9/2019 и 7/2020), Градоначалникот на Општина Карпош, донесе 
 

 
ЗАКЛУЧОК 

за објавување Одлука за прифаќање предлог за воспоставување меѓуопштинска соработка за заловување 
на кучиња на подрачјето на Општина Карпош, доставен од Град Скопје 

 
 

 
 
1. Се објавува Одлуката за прифаќање предлог за воспоставување меѓуопштинска соработка за заловување на 
кучиња на подрачјето на Општина Карпош, доставен од Град Скопје, донесена на педесет и првата седница на 
Советот на Општина Карпош, одржана на 28 декември 2020 година. 
 
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина 
Карпош“. 
 
 

Број: 11-8449/7                     ГРАДОНАЧАЛНИК 
Датум: 29.12.2020 година        НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                                    Стефан Богоев, с.р. 
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Врз основа на член 36, став 1, точка 1, а во врска со член 14 од Законот за локалната самоуправа (,,Службен 
весник на РМ,, број 5/02), член 4 од Законот за меѓуопштинска соработка (,,Службен весник на РМ број 79/09) и 
член 28 од Закон за заштита и благосостојба на животните („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
149/2014, 149/2015 и 53/2016) и Предлогот доставен од Град Скопје бр.09-0000 од 21.12.2020 година, Советот на 
Општина Карпош на педесет и првата седница одржана на 28 декември 2020 година, донесе 
 
 

 
ОДЛУКА 

за прифаќање предлог за воспоставување меѓуопштинска соработка за заловување на кучиња на 
подрачјето на Општина Карпош, доставен од Град Скопје 

 
 

 
Член 1 

Со оваа одлука Советот на Општина Карпош го прифаќа предлогот на Град Скопје за воспоставување 
меѓуопштинска соработка кој се однесува на заловување и собирање на бездомните кучиња, односно 
нерегистрирани кучиња и регистрирани кучиња затекнати на јавни површини на подрачјето на Општина Карпош, 
кое ќе го врши  Јавното претпријатие „Лајка“ – Скопје.  

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Карпош“. 
 
                                                                                                      
Број: 09-8209/11                                 ПРЕТСЕДАТЕЛ                                         
Датум: 28.12.2020 година                         НА СОВЕТОТ НА ОПТШИНА КАРПОШ    
Скопје                                 Наташа Пеливанова, с.р. 
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на 
Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013, 15/2014, 9/2019 и 7/2020), Градоначалникот на Општина Карпош, донесе 
 

 
ЗАКЛУЧОК 

за објавување Одлука за одобрување на финансиска поддршка за воспоставување и одржување на 
советувалишен центар за жртво на семејно насилство ( Предлагач: Национална мрежа против насилство 

врз жените и семејно насилство- Скопје ) 
 
 

 
1. Се објавува Одлука за одобрување на финансиска поддршка за воспоставување и одржување на советувалишен 
центар за жртво на семејно насилство ( Предлагач: Национална мрежа против насилство врз жените и семејно 
насилство- Скопје), донесена на педесет и првата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 28 
декември 2020 година. 
 
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина 
Карпош“. 
 
 
Број: 11-8449/8                     ГРАДОНАЧАЛНИК 
Датум: 29.12.2020 година        НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                                        Стефан Богоев, с.р. 
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Врз основа на член 36, став 1, точка 1 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 05/2002), а во врска со дел II.Проектни активности, Точка 3.Принципи на работа на 
Советувалишен центар за семејно насилство од Програмата за активностите на Општина Карпош од областа на 
детската, социјалната и здравствената заштита за 2020 година („Службен гласник на Општина Карпош“бр. 
24/2019 и 16/2020), Советот на Општина Карпош, на педесет и првата седница, одржана на 28 декември 2020 
година, донесе 

 

ОДЛУКА 

за одобрување на финансиска поддршка за воспоставување и одржување на советувалишен центар за 
жртво на семејно насилство 

 

Член 1 

Со оваа одлука се усвојува Барањето бр.54-5304/1 од 09.09.2020 година, доставено од Национална мрежа против 
насилство врз жените и семејно насилство- Скопје, со која се одобруваат финансиски средства за поддршка за 
воспоставување и одржување на советувалишен центар за жртви на семејно насилство, врз основа на точка 
3.Принципи на работа на Советувалишен центар за семејно насилство од Програмата  за активностите на 
Општина Карпош во областа на детската, социјалната и здравствената заштита за 2020 година  („Службен гласник 
на Општина Карпош бр.24/2019 и 16/2020). 
 

Член 2 

За реализација на барањето од член 1 на оваа одлука се одобруваат средства во износ од 200.000,00 денари. 
Член 3 

Средствата од член 2 на оваа одлука се обезбедени од Буџетот на Општина Карпош за 2020 година од Програмата 
за активностите на Општина Карпош во областа на детската, социјалната и здравствената заштита  за 2020 
година. 

 

Член 4 

Се задолжува Градоначалникот на Општина Карпош да ја спроведе оваа одлука и да потпише Договор за 
одобрување на финансиски средства со  Национална мрежа против насилство врз жените и семејно насилство- 
Скопје.  
 

 

Член 5 

Се задолжува барателот Национална мрежа против насилство врз жените и семејно насилство- Скопје до Советот 

на Општина Карпош и до Секторот за дејности од јавен инетерс - Одделение за детска, социјална и здравствена 

заштита  да достави детален финансиски извештај за потрошените средства, кои во прилог ќе ги содржат 

следните документи: фактури со сметко-потврди или фискални сметки со сметко потврди, согласно приложениот 

финансиски план на проектот при аплицирањето по огласот. 
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Член 6 
Оваа одлука влегува во сила од денот на донесување, а ќе се објави  во „Службен гласник на Општина Карпош“.  
                  

 

 
                                                                                                      
Број: 09-8209/12                                   ПРЕТСЕДАТЕЛ                                         
Датум: 28.12.2020 година                            НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ    
Скопје                         Наташа Пеливанова, с.р. 
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на 
Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013, 15/2014, 9/2019 и 7/2020), Градоначалникот на Општина Карпош, донесе 
 

 
ЗАКЛУЧОК 

за објавување Одлука за давање согласност за закуп на деловен простор во У.З.Влае 
 
 

 
1. Се објавува Одлуката за давање согласност за закуп на деловен простор во У.З.Влае, донесена на педесет и 
првата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 28 декември 2020 година. 
 
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина 
Карпош“. 
 
 

Број: 11-8449/9                    ГРАДОНАЧАЛНИК 
Датум: 29.12.2020 година       НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                                       Стефан Богоев, с.р. 
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Врз основа на член 22, став 1, точка 13; член 36, став 1, точка 1 и член 62 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), член 23 од Законот за јавните набавки („Службен весник 
на Република Северна Македонија“ бр.24/2019), Советот на Општина Карпош на педесет и првата седница, 
одржана на 28 декмври 2020 година, донесе 

 
 

ОДЛУКА 
за давање согласност за закуп на деловен простор во У.З.Влае 

 
Член 1 

Со оваа одлука Советот на Општина Карпош дава согласнот за закуп на деловен простор- Заедничка Просторија, 
Мезанин бр.2 кој се наоѓа на Југо Западната страна во Мезанинот на колективниот станбен објект на 
бул.Партизански одреди бр.153 со вкупна површина од с.с.а. 56.05 м 2 . 
 

Член 2 
Деловниот простор-Заедничка Просторија,  Мезанин бр.2 кој е предмет на закуп на оваа одлука е во сопственост 
на Заедница на сопственици на посебни делови на булевар„Партизански одреди“ бр.153, со број на жиро-
сметка:300000003281643, депонент:Комерцијанлна банка АД Скопје,  ЕДБ:МК4057011512956, застапувано од 
претседател на заедницата Бобан Петроски и се наоѓа во Урбана заедница Влае 2, Општина Карпош. 
 

Член 3 
Предметниот деловен простор преставува покриен и затворен простор на мезанин во повеќе катницата, кој што ги 
задоволува сите инфраструктурни потреби (2 лифта,2 деловни простории-канцеларии, електрична и водоводна 
инсталација, санитарен чвор и обезбедена комплетна заштита на објектот). 
 

Член 4 
Договорот за закуп да се склучи за 2021 година, почнувајќи од 01.01.2021година заклучно со 31.12.2021 година. 
 
 
 

 
Член 5 

Месечната закупнина согласно понудата од закуподавецот изнесува 11.000,00 денари (180 евра). 
 

Член 6 
Средствата за реализација на оваа одлука се обезбедени од Буџетот на Општина Карпош за 2021 година од 
Програмата  ЕО– општинска администрација. 
 

Член 7 
Се овластува Градоначалникот на Општина Карпош да ја спроведе оваа одлука. 
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Член 8 

Се задолжува Секторот за правни работи да изготви договор и да ја спроведе постапката ја потпишување и 
заверка на истиот. 

 
Член 9 

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

 

 
                                                                                                      
Број: 09-8209/13                                         ПРЕТСЕДАТЕЛ                                         
Датум: 28.12.2020 година                                НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ                                 
Скопје                Наташа Пеливанова, с.р. 
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на 
Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013, 15/2014, 9/2019 и 7/2020), Градоначалникот на Општина Карпош, донесе 
 

 
ЗАКЛУЧОК 

за објавување Одлука за согласност за времено давање на користење без надомест на закупена недвижна 
ствар – закупец Општина Карпош, објект Б2, комплекс Порта Влае на бул.„Партизански одреди“ бр.153  

 
 

 
 
1. Се објавува Одлуката за согласност за времено давање на користење без надомест на закупена недвижна ствар 
– закупец Општина Карпош, објект Б2, комплекс Порта Влае на бул.„Партизански одреди“ бр.153 , донесена на 
педесет и првата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 28 декември 2020 година. 
 
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина 
Карпош“. 
 
 

Број: 11-8449/10                     ГРАДОНАЧАЛНИК 
Датум: 29.12.2020 година       НА ОПШТИНА КАРПОШ 
Скопје                                     Стефан Богоев, с.р. 
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Врз основа на член 22, став 1, точка 13; член 36, став 1, точка 1и член 62 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002) и врз основа на Одлуката за давање согласност за закуп 
на деловен простор во М.З Влае донесена на 51 седница на Советот на Општина Карпош,Советот на Општина 
Карпош, на педесет и првата седница, одржана на 28 декември 2020 година, донесе  

 
 

ОДЛУКА 
за согласност за времено отстапување на користење без надомест на закупена недвижна ствар – закупец 

Општина Карпош, објект Б2, комплекс Порта Влае на бул.„Партизански одреди“ бр.153  
 

Член 1 
Со оваа одлука Советот на Општина Карпош дава согласнот за времено отстапување на користење без 
надоместна закупена недвижна ствар во закуп на Општина Карпош, објект Б2, комплекс Порта Влае на 
бул.„Партизански одреди“ бр.153 – заедничка просторија, мезанин 2, на Пензионерските друштва: Здружение на 
пензионери КАРПОШ и Здрушение на пензионери Тафталиџе ДДД. 

 
Член 2 

Деловниот просторкој е предмет на отстапување на користење на оваа одлука е во сопственост на Заедница на 
сопственици на булевар „Партизански одреди“ бр. 153, објект Б2, комплекс Порта Влае на бул.„Партизански 
одреди“ бр.153 – заедничка просторија, мезанин 2, со вкупна површина од цца 56.05 м2, застапувана од 
претседателот на заедницата. 
 

Член 3 
Предметниот деловен простор, преставува покриен и затворен простор, кој што ги задоволува сите 
инфраструктурни потреби (2 лифта, 2 деловни простории-канцеларии, електрична и водоводна инсталација, 
санитарен чвор и обезбедена комплетна заштита на објектот). 

 
Член 4 

Пензионерските друштваод член 1 на оваа одлука, се обврзуваат да ги користи деловните простории-канцеларии 
за реализирање на програмските активности на здруженијата. 
 
 

 
Член 5 

Пензионерските друштва се обрзува да ги покривааттековните месечни трошоци (струја и вода)подеднакво, врз 
основа на месечни фактури доставени од Заедницата на сопственици, најдоцна до 15ти во месецот. 

 
Член 6 

Се овластува Секторот за правни работида изготви договор и да ја спроведе постапката на потпишување и заверка 
на Договор за времено отстапувањена користење на деловен простор со пензионерските друштва од 01.01.2021 до 
31.12.2021 година. 
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Член 7 

Се овластува Градоначалникот на Општина Карпош да потпише Договор за времено отстапување на користење 
на деловен простор со пензионерските друштва. 

 
Член 8 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, ќе се применува од 01.01.2021 година, а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Карпош“.  
  
 
                                                                                                      
Број: 09-8209/14                                 ПРЕТСЕДАТЕЛ                                         
Датум: 28.12.2020 година                                НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ   
Скопје                          Наташа Пеливанова, с.р. 
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на 
Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013, 15/2014, 9/2019 и 7/2020), Градоначалникот на Општина Карпош, донесе 
 

 
ЗАКЛУЧОК 

за објавување Одлука за давање согласност за закуп на деловен простор во У.З.Нерези 
 
 
 

1. Се објавува Одлуката за давање согласност за закуп на деловен простор во У.З.Нерези, донесена на педесет и 
првата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 28 декември 2020 година. 
 
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина 
Карпош“. 
 
 

Број: 11-8449/11                   ГРАДОНАЧАЛНИК 
Датум: 29.12.2020 година       НА ОПШТИНА КАРПОШ 
Скопје                                    Стефан Богоев, с.р. 
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Врз основа на член 22, став 1, точка 13; 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 член 23 од Законот за јавните 
набавки(„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.24/2019), Советот на Општина Карпош, на 
педесет и првата седница, одржана на 28 декември 2020 година, донесе 

 
 

ОДЛУКА 
за давање согласност за закуп на деловен простор во У.З.Нерези 

 
Член 1 

Со оваа одлука Советот на Општина Карпош дава согласнот за закуп на недвижна ствар - деловен просторво 
У.З.Нерези, на улица „Ванчо Мицков“ бр.97, лок 6,со вкупна површина од 19 м2 . 
 

Член 2 
Деловниот простор кој е предмет на закуп на оваа одлука е во сопственост на Абдула Џелили на улица „Ванчо 
Мицков“ бр. 97, локал 6, со вкупна површина од 19 м2., со број на жиро-сметка:300007099041454, 
депонент:Комерцијална банка АД Скопје. 
 

Член 3 
Предметниот деловен простор преставува покриен и затворен простор, кој што ги задоволува сите 
инфраструктурни потреби. 
 

Член 4 
Договорот за закуп да се склучи за 2021 година, почнувајќи од 01.01.2021година заклучно со 31.12.2021 година. 
 

Член 5 
Месечната закупнина согласно понудата од закуподавецот изнесува 80 евра во денарска противвредност, сметано 
според средниот курс на Народна банка на Република Северна Македонија на денот на уплатата. 
 
 
 

 
Член 6 

Средствата за реализација на оваа одлука се обезбедени од Буџетот на Општина Карпош за 2021 година од 
Програмата  ЕО– општинска администрација. 
 

Член 7 
Се овластува Градоначалникот на Општина Карпош да ја спроведе оваа одлука. 
 

Член 8 
Се задолжува Секторот за правни работида изготви договор и да ја спроведе постапката ја потпишување и заверка 
на истиот. 
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Член9 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“.  
  
 
                                                                                                          
Број: 09-8209/15                                   ПРЕТСЕДАТЕЛ                                         
Датум: 28.12.2020 година                        НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ    
Скопје                          Наташа Пеливанова, с.р. 
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на 
Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013, 15/2014, 9/2019 и 7/2020), Градоначалникот на Општина Карпош, донесе 
 

 
ЗАКЛУЧОК 

за објавување 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 

 
 

 
1. Се објавува Одлуката 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 , донесена на 
педесет и првата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 28 декември 2020 година. 
 
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина 
Карпош“. 
 
 

Број: 11-8449/12                    ГРАДОНАЧАЛНИК 
Датум: 29.12.2020 година       НА ОПШТИНА КАРПОШ 
Скопје                                    Стефан Богоев, с.р. 
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Врз основа на член 22, став 1, точка 13; член 36, став 1, точка 1и член 62 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002) и врз основа на Одлуката за давање согласност за закуп 
на деловен простор  во У.З.Нерези донесена на педесет и прата седница на Советот на Општина Карпош, Советот 
на Општина Карпош, на педесет и првата седница, одржана на 28 декември 2020 година, донесе  

 
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 

 
Член 1 

Со оваа одлука Советот на Општина Карпош дава согласнот за времено отстапување на користење без 
надоместна закупена недвижна ствар во закуп на Општина Карпош, деловен просторво У.З.Нерези, на ул.„Ванчо 
Мицков“ бр.97, лок 6, на Пензионерските друштва: Здружение на пензионери КАРПОШ и Здрушение на 
пензионери Тафталиџе ДДД. 

 
Член 2 

Деловниот простор кој е предмет на отстапување на користење на оваа одлука е во сопственост на Абдула 
Џелили на улица „Ванчо Мицков“ бр. 97, лок 6,со вкупна површина од 19 м2. 
 

Член 3 
Предметниот деловен простор, преставува покриен и затворен простор, кој што ги задоволува сите 
инфраструктурни потреби. 
 

Член 4 
Пензионерските друштваод член 1 на оваа одлука, се обврзуваат да ги користи деловните простории-канцеларии 
за реализирање на програмските активности на здруженијата. 

 
Член 5 

Пензионерските друштва се обрзува да ги покриваат тековните месечни трошоци (струја и вода) подеднакво, врз 
основа на месечни фактури доставени од Заедницата на сопственици, најдоцна до 15ти во месецот. 
 
 

 
Член 6 

Се овластува Секторот за правни работида изготви договор и да ја спроведе постапката на потпишување и заверка 
на Договор за времено отстапувањена користење на деловен простор со пензионерските друштва. 
 

Член 7 
Се овластува Градоначалникот на Општина Карпош да потпише Договор за времено отстапување на користење 
на деловен простор со пензионерските друштваод 01.01.2021 до 31.12.2021 година. 
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Член 8 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, ќе се применува од 01.01.2021 година, а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Карпош“.  
  
 
 
                                                                                                               
Број: 09- 8209/16                                    ПРЕТСЕДАТЕЛ                                         
Датум: 28.12.2020 година                                   НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ    
Скопје                      Наташа Пеливанова, с.р. 
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на 
Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013, 15/2014, 9/2019 и 7/2020), Градоначалникот на Општина Карпош, донесе 
 

 
ЗАКЛУЧОК 

за објавување Одлука  за давање согласност за закуп на магацински простор Лапласт 
 

 
 
1. Се објавува Одлуката  за давање согласност за закуп на магацински простор Лапласт, донесена на педесет и 
првата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 28 декември 2020 година. 
 
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина 
Карпош“. 
 
 

Број: 11-8449/13                    ГРАДОНАЧАЛНИК 
Датум: 29.12.2020 година       НА ОПШТИНА КАРПОШ 
Скопје                                        Стефан Богоев, с.р. 
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Врз основа на член 22, став 1, точка 13; 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 член 23 од Законот за јавните набавки 
(„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.24/2019), Советот на Општина Карпош, на педесет и 
првата седница, одржана на 28 декември 2020година, донесе  

 
ОДЛУКА 

за давање согласност за закуп на магацински простор 
 

Член 1 
Со оваа одлука Советот на Општина Карпош дава согласнот за закуп на деловен простор-магацин за складирање 
на подвижни ствари - сопственост на Општина Карпош. 
 

Член 2 
Деловниот простор-магацински простор бр.1 кој е предмет на закуп на оваа одлука е во сопственост на Друштво 
за производство, трговија и услуги “ЛАПЛАСТ-М“ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со адреса на ул.“Франце 
Прешерн“ бр.165, со број на жиро-сметка: 2010058340070111,  депонент: Тутунска банка АД Скопје,  
ЕДБ:МК4030004498837, застапувано од управителот  Миле Илиевски и се наоѓа на подрачјето на општината, во 
локалитетот: “Момин Поток“ бб (улица 1506 бр.50), во површина од 472 метри квадратни, во сопственост на 
закуподавачот. 
 

Член 3 
Предметниот деловен простор-магацин, претставува покриен и затворен простор, кој што ги задоволува сите 
инфраструктурни  потреби (добар и лесен приод, зидани простории, електрична инсталација, лимен покрив и 
обезбедена комплетна заштита на објектот). 
 

Член 4 
Договорот за закуп да се склучи за 2021 година, почнувајќи од  01 јануари 2021 година, заклучно со 31 декември 
2021 година. 
 

Член 5 
Месечната закупнина согласно понудата од закуподавецот изнесува 86.376,00 денари, со пресметан ддв. 
 
 

Член 6 
Средствата за реализација на оваа одлука се обезбедени од Буџетот на Општина Карпош за 2021 година од 
Програмата  ЕО– општинска администрација. 

 
Член 7 

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

Член 8 
Се задолжува Секторот за правни работида изготви договор и да ја спроведе постапката ја потпишување и заверка 
на истиот. 
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Член 9 

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

                                                                               
Број: 09-8209/17                                  ПРЕТСЕДАТЕЛ                                         
Датум: 28.12.2020 година                             НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ    
Скопје                     Наташа Пеливанова, с.р.   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                        

   
                

 29 декември 2020 година          „Службен гласник на Општина Карпош“     број 24 

 

    39 
 
 
 
 
 
 

 

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

 
ЗАКЛУЧОК 

за објавување Одлука  за давање согласност за закуп на деловен простор на улица „Копенхагенска“бр.5, 
Општина Карпош-Скопје 

 
 

 
1. Се објавува Одлуката  за давање согласност за закуп на деловен простор на улица „Копенхагенска“бр.5, 
Општина Карпош-Скопје, донесена на педесет и првата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 28 
декември 2020 година. 
 
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина 
Карпош“. 
 
 
Број: 11-8449/14                    ГРАДОНАЧАЛНИК 
Датум: 29.12.2020 година       НА ОПШТИНА КАРПОШ 
Скопје                                   Стефан Богоев, с.р. 
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Врз основа на член 22, став 1, точка 13; 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 член 23 од Законот за јавните набавки 
(„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.24/2019), Советот на Општина Карпош, на педесет и 
првата седница, одржана на 28 декември 2020година, донесе 

 
О Д Л У К А 

за давање согласност за закуп на деловен простор на улица „Копенхагенска“бр.5, Општина Карпош-Скопје 
 

Член 1 
Со оваа одлука Советот на Општина Карпош дава согласнот за закуп на деловен простор во деловна зграда на 
улица „Копенхагенска“ бр.5, Скопје. 
 

Член 2 
Деловниот простор-две простории – канцеларии со ознаки Б2 и Б5 (согласно проектниот план за деловна зграда 
на ЗЕЛС, односно описно канцеларија веднаш до лифтот и првата канцеларија од десната страна до тоалетот) 
како простор кој ќе биде користен единствено од закупувачот и простор со површина од 53.12м2 (ходник на 
спрат, пристапен ходник и тоалети) со статус зеднички простор, кој е предмет на закуп на оваа одлука е во 
сопственост на Заедницата на единиците на локалната самоуправа на Република Северна Македонија, со адреса 
на ул.„Копенхагенска“ бр.5, со број на жиро-сметка: 300-000001010679,  депонент на Комерцијална банка АД 
Скопје,  застапувано од Душица Перишиќ-извршен директор на ЗЕЛС и се наоѓа на подрачјето на општината, во 
М.З.Тафталиџе 2, во површина од 53,12 м2 , во сопственост на закуподавачот. 
 

Член 3 
Предметниот деловен простор, претставува покриен и затворен простор, кој што ги задоволува сите 
инфраструктурни  потреби. 

 
Член 4 

Договорот за закуп да се склучи за 2021 година, почнувајќи од денот на донесување на оваа одлука-  01јануари 
2021 година, заклучно со31 декември 2021 година. 
 
 

Член 5 
Месечната закупнина согласно понудата од закуподавецот изнесува 450 евра во денарска противвредност, со 
пресметан ддв. 
 

Член 6 
Средствата за реализација на оваа одлука се обезбедени од Буџетот на Општина Карпош за 2021 година од 
Програмата  ЕО– општинска администрација. 

 
Член 7 

Се овластува Градоначалникот на Општина Карпош да ја спроведе оваа одлука. 
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Член 8 

Се задолжува Секторот за правни работида изготви договор и да ја спроведе постапката ја потпишување и заверка 
на истиот. 

 
Член 9 

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

 
 Број: 09-8209/18                                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
Датум: 28.12.2020 година                 НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ 
Скопје                                                                                      Наташа Пеливанова, с.р.  
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на 
Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013, 15/2014, 9/2019 и 7/2020), Градоначалникот на Општина Карпош, донесе 
 

 
ЗАКЛУЧОК 

за објавување Одлука  за давање согласност за закуп на деловен простор на улица „Воденска“бр.6/1/2, 
Општина Карпош-Скопје 

 
 

 
1. Се објавува Одлуката  за давање согласност за закуп на деловен простор на улица „Воденска“бр.6/1/2, Општина 
Карпош-Скопје , Општина Карпош-Скопје, донесена на педесет и првата седница на Советот на Општина 
Карпош, одржана на 28 декември 2020 година. 
 
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина 
Карпош“. 
 
 

Број: 11-8449/15                     ГРАДОНАЧАЛНИК 
Датум: 29.12.2020 година        НА ОПШТИНА КАРПОШ 
Скопје                                      Стефан Богоев, с.р. 
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Врз основа на член 22, став 1, точка 13; 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 член 23 од Законот за јавните набавки 
(„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.24/2019), Советот на Општина Карпош, на педесет и 
првата седница, одржана на 28 декември 2020година, донесе 

 
О Д Л У К А 

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

Член 1 
Со оваа одлука Советот на Општина Карпош дава согласнот за закуп на деловен простор сопственост на 
Закуподавачот, кој се наоѓа во Скопје на ул.Воденска бр.6Ѓ/1-2, опишан во Имотен лист бр.13481 за КО Карпош и 
тоа: 
-на КП 747 дел 0 зграда 1; намена на зграда и други објекти-намена на зграда при конверзија на податоците од 
стариот електричен систем – ЗГРАДИ ВО ОСТАНАТО СТОПАНСТВО; влез 001; кат ПР; бр.002 ;во површина од 
17м2 право преземено при конверзија на податоците од стариот електричен систем 831. 
Врз недвижноста од став 1 на овој член, во предметниот Имотен лист бр.13481 за КО Карпош, во листот Г.1.1-
ПРАВО НА ЗАЛОГ (ХИПОТЕКА) – запишана е хипотека во корист на Стопанска банка АД Скопје. 
 

Член 2 
Деловниот просторкој е предмет на закуп на оваа одлука е во сопственост на Станчевски Данило, со живеалиште 
на ул.„Воденска“ бр6/1/25, со број на жиро-сметка: 300007011124825,  депонент на Комерцијана банка АД Скопје,  
во корист на Станчевски Данило и се наоѓа на подрачјето на општината, во М.З.Карпош 4, во површина од 17  м2 
, во сопственост на закуподавачот. 
 

Член 3 
Предметниот деловен простор, претставува покриен и затворен простор, кој што ги задоволува сите 
инфраструктурни  потреби. 
 
 

 
Член 4 

Договорот за закуп да се склучи за 2021 година, почнувајќи од  01 јануари 2021 година, заклучно со 31 декември 
2021 година. 

Член 5 
Месечната закупнина согласно понудата од закуподавецот изнесува 200 евра во денарска противвредност по 
среден курс на НБРМ 

Член 6 
Средствата за реализација на оваа одлука се обезбедени од Буџетот на Општина Карпош за 2021 година од 
Програмата  ЕО–општинска администрација. 
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Член 7 
Се овластува Градоначалникот на Општина Карпош да ја спроведе оваа одлука. 
 

Член 8 
Се задолжува Секторот за правни работида изготви договор и да ја спроведе постапката ја потпишување и заверка 
на истиот. 

Член 9 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, ќе се применува од 01.01.2021 година,  а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Карпош“ 
 
 
 
 Број: 09-8209/19                                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
Датум: 28.12.2020 година                 НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ 
Скопје                                                                                    Наташа Пеливанова, с.р.  
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на 
Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013, 15/2014, 9/2019 и 7/2020), Градоначалникот на Општина Карпош, донесе 
 

 
ЗАКЛУЧОК 

за објавување Одлука  за давање согласност за закуп на деловен простор на улица „Букурешка“бр.2,локал 
2, Општина Карпош-Скопје 

 
 

 
1. Се објавува Одлуката  за давање согласност за закуп на деловен простор на улица „Букурешка“бр.2,локал 2, 
Општина Карпош-Скопје, Општина Карпош-Скопје, Општина Карпош-Скопје, донесена на педесет и првата 
седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 28 декември 2020 година. 
 
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина 
Карпош“. 
 
 

Број: 11-8449/16                    ГРАДОНАЧАЛНИК 
Датум: 29.12.2020 година       НА ОПШТИНА КАРПОШ 
Скопје                                      Стефан Богоев, с.р. 
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Врз основа на член 22, став 1, точка 13; 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 член 23 од Законот за јавните набавки 
(„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.24/2019) ,Советот на Општина Карпош, на педесет и 
првата седница, одржана на 28 декември 2020година, донесе  

 
ОДЛУКА 

за давање согласност за закуп на деловен простор на улица „Букурешка“бр.2, локал 2, Општина Карпош-
Скопје 

 
Член 1 

Со оваа одлука Советот на Општина Карпош дава согласнот за закуп на деловен простор сопственост на 
Закуподавачот,кој се наоѓа во Скопје на улица „Букурешка“бр.2, локал 2, опишан во Имотен лист бр.45344 за 
КПбр. 3060/2,КО Карпош. 

 
Член 2 

Деловниот просторкој е предмет на закуп на оваа одлука е во сопственост на  Мицоски Моме, роден во с.Железна 
река-Гостивар со ЕМБГ2003972473010, преку полномошник Злате Арсоски, роден во село Подбреѓе-Тетово со 
ЕМБГ:1203948470014 и лк.бр.379151 од СВР Тетово со специјално полномошно бр.32044, со број на  
трансакциска-сметка:21-001-04322753 ТТК Банка АД Скопје,  во корист на Мицоски Моме.  
Деловниот простор се наоѓа на подрачјето на општината, во М.З.Тафталиџе 1, во површина од 17  м2. 
 

Член 3 
Предметниот деловен простор, претставува покриен и затворен простор, кој што ги задоволува сите 
инфраструктурни  потреби. 
 

Член 4 
Договорот за закуп да се склучи за 2021 година, почнувајќи од  01 јануари 2021 година, заклучно со31 декември 
2021 година. 
 
 

Член 5 
Месечната закупнина согласно понудата од закуподавецот изнесува 180 евра во денарска противвредност по 
среден курс на НБРМ. 
 

Член 6 
Средствата за реализација на оваа одлука се обезбедени од Буџетот на Општина Карпош за 2021 година од 
Програмата  ЕО– општинска администрација. 

 
Член 7 

Се овластува Градоначалникот на Општина Карпош да ја спроведе оваа одлука. 
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Член 8 
Се задолжува Секторот за правни работида изготви договор и да ја спроведе постапката ја потпишување и заверка 
на истиот. 

Член 9 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“.  

 

 
 
Број: 09-8209/20                                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
Датум: 28.12.2020 година                 НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ 
Скопје                                                                                     Наташа Пеливанова, с.р.  
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на 
Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013, 15/2014, 9/2019 и 7/2020), Градоначалникот на Општина Карпош, донесе 
 

 
ЗАКЛУЧОК 

за објавување Решение за давање согласност на Одлуката за формирање на групи со поголем односно 
помал број на деца од законски предвидениот број на деца во групите во jавната установа општинска 

детска градинка „Мајски Цвет“ Општина Карпош-Скопје 
 

 
 

1. Се објавува Решението за давање согласност на Одлуката за формирање на групи со поголем односно помал 
број на деца од законски предвидениот број на деца во групите во jавната установа општинска детска градинка 
„Мајски Цвет“ Општина Карпош-Скопје, донесено на педесет и првата седница на Советот на Општина Карпош, 
одржана на 28 декември 2020 година. 
 
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина 
Карпош“. 
 
 

Број: 11-8449/17                   ГРАДОНАЧАЛНИК 
Датум: 29.12.2020 година       НА ОПШТИНА КАРПОШ 
Скопје                                     Стефан Богоев, с.р. 
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Врз основа на член 22, став 1, точка 7; член 36, став 1, точка 1 и член 62 од Законот за локална самоуправа 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.05/2002), а во врска со член 64 од Законот за заштита на децата 
(„Службен весник на Република Македонија“бр.23/2013, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 
163/17, 21/18, 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија” бр.104/19, 146/19 и 275/19) и 
Барањето согласност бр.09-8039/1 од 11.12.2020 година (дополнето со арх.бр 09-8502/1), година Советот на 
Општина Карпош, на педесет и првата седница, одржана на 28 декември 2020 година, донесе 
 

РЕШЕНИЕ 
за давање согласност на Одлуката за формирање на групи со поголем односно помал број на деца од 

законски предвидениот број на деца во групите во jавната установа општинска детска градинка „Мајски 
Цвет“ Општина Карпош-Скопје 

 
 

1. Се дава согласност на Одлуката за формирање на групи со поголем односно помал број на деца од законски 
предвидениот број на деца во групите во jавната установа општинска детска градинка „Мајски Цвет“ Карпош-
Скопје, Карпош-Скопје, бр.02-180/8 од 23.12.2020 година, донесена од управниот одбор на јавната установа 
општинска детска градинка „Мајски Цвет“-Општина Карпош-Скопје. 
 
2. Решението да се достави до јавната установа општинска детска градника „Мајски Цвет“ Општина Карпош-
Скопје. 
 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен гласник на Општина 
Карпош”. 
 
 Број: 09-8209/21                                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
Датум: 28.12.2020 година                 НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ 
Скопје                                                                                                  Наташа Пеливанова, с.р. 
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на 
Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013, 15/2014, 9/2019 и 7/2020), Градоначалникот на Општина Карпош, донесе 
 

 
ЗАКЛУЧОК 

за објавување Решение за давање согласност на Одлуката за формирање на групи со поголем односно 
помал број на деца од законски предвидениот број на деца во групите во jавната установа општинска 

детска градинка „Орце Николов“ Карпош-Скопје 
 

 
 
1. Се објавува Решението за давање согласност на Одлуката за формирање на групи со поголем односно помал 
број на деца од законски предвидениот број на деца во групите во jавната установа општинска детска градинка 
„Орце Николов“Општина Карпош-Скопје, донесено на педесет и првата седница на Советот на Општина Карпош, 
одржана на 28 декември 2020 година. 
 
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина 
Карпош“. 
 
 

Број: 11-8449/18                    ГРАДОНАЧАЛНИК 
Датум: 29.12.2020 година       НА ОПШТИНА КАРПОШ 
Скопје                                    Стефан Богоев, с.р. 
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Врз основа на член 22, став 1, точка 7; член 36, став 1, точка 1 и член 62 од Законот за локална самоуправа 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.05/2002), а во врска со член 64 од Законот за заштита на децата 
(„Службен весник на Република Македонија“бр.23/2013, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 
163/17, 21/18, 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија” бр.104/19, 146/19 и 275/19) и 
Барањето согласност бр.09-7992/1 од 10.12.2020 година (дополнето со арх.бр.09-8250/1 од 21.12.2020 година), 
Советот на Општина Карпош, на педесет и првата седница, одржана на 28 декември 2020 година, донесе 

 
 

РЕШЕНИЕ 
за давање согласност на Одлуката за формирање на групи со поголем односно помал број на деца од 

законски предвидениот број на деца во групите во jавната установа општинска детска градинка „Орце 
Николов“ Општина Карпош-Скопје 

 
 

1. Се дава согласност на Одлуката за формирање на групи со поголем односно помал број на деца од законски 
предвидениот број на деца во групите во jавната установа општинска детска градинка „Орце Николов“ Општина 
Карпош-Скопје, бр.02-199/7 од 16.12.2020 година, донесена од управниот одбор на јавната установа општинска 
детска градинка „Орце Николов“-Општина Карпош-Скопје. 
 
2. Решението да се достави до јавната установа општинска детска градника „Орце Николов“ Општина Карпош-
Скопје. 
 
3.  Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен гласник на Општина 
Карпош”. 
                                                      
Број: 09-8209/22                                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
Датум: 28.12.2020 година                 НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ 
Скопје                                                                                     Наташа Пеливанова, с.р.  
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на 
Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013, 15/2014, 9/2019 и 7/2020), Градоначалникот на Општина Карпош, донесе 
 

 
ЗАКЛУЧОК 

за објавување Решение за давање согласност на Одлуката за формирање на групи со поголем односно 
помал број на деца од законски предвидениот број на деца во групите во jавната установа општинска 

детска градинка „Пролет“ Општина Карпош-Скопје 
 
 

 
1. Се објавува Решението за давање согласност на Одлуката за формирање на групи со поголем односно помал 
број на деца од законски предвидениот број на деца во групите во jавната установа општинска детска градинка 
„Пролет“ Општина Карпош-Скопје, донесено на педесет и првата седница на Советот на Општина Карпош, 
одржана на 28 декември 2020 година. 
 
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина 
Карпош“. 
 
 
Број: 11-8449/19                    ГРАДОНАЧАЛНИК 
Датум: 29.12.2020 година       НА ОПШТИНА КАРПОШ 
Скопје                                    Стефан Богоев, с.р. 
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Врз основа на член 22, став 1, точка 7; член 36, став 1, точка 1 и член 62 од Законот за локална самоуправа 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.05/2002), а во врска со член 64 од Законот за заштита на децата 
(„Службен весник на Република Македонија“бр.23/2013, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 
163/17, 21/18, 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија” бр.104/19, 146/19 и 275/19) и 
Барањето согласност бр.09-8040/1 од 11.12.2020 година (дополнето со арх.бр.54-8494/1), Советот на Општина 
Карпош, на педесет и првата седница, одржана на 28 декември 2020 година, донесе 

 
 

РЕШЕНИЕ 
за давање согласност на Одлуката за формирање на групи со поголем односно помал број на деца од 

законски предвидениот број на деца во групите во jавната установа општинска детска градинка „Пролет“ 
Општина Карпош-Скопје 

 
 

1. Се дава согласност на Одлуката за формирање на групи со поголем односно помал број на деца од законски 
предвидениот број на деца во групите во jавната установа општинска детска градинка „Пролет“ Карпош-Скопје, 
Карпош-Скопје, бр.02-551 од декември 2020 година, донесена од управниот одбор на јавната установа општинска 
детска градинка „Пролет“-Општина Карпош-Скопје. 
 
2. Решението да се достави до јавната установа општинска детска градника „Пролет“ Општина Карпош-Скопје. 
 
3.  Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен гласник на Општина 
Карпош”. 
 
Број: 09-8209/23                                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
Датум: 28.12.2020 година                 НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ 
Скопје                                                                                       Наташа Пеливанова, с.р.  
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на 
Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013, 15/2014, 9/2019 и 7/2020), Градоначалникот на Општина Карпош, донесе 
 

 
ЗАКЛУЧОК 

за објавување Решение за давање согласност на Одлуката за формирање на групи со поголем односно 
помал број на деца од законски предвидениот број на деца во групите во jавната установа општинска 

детска градинка „Распеана Младост“ Општина Карпош-Скопје 
 
 
 

1. Се објавува Решението за давање согласност на Одлуката за формирање на групи со поголем односно помал 
број на деца од законски предвидениот број на деца во групите во jавната установа општинска детска градинка 
„Распеана Младост“ Општина Карпош-Скопје, донесено на педесет и првата седница на Советот на Општина 
Карпош, одржана на 28 декември 2020 година. 
 
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина 
Карпош“. 
 
 

Број: 11-8449/20                    ГРАДОНАЧАЛНИК 
Датум: 29.12.2020 година       НА ОПШТИНА КАРПОШ 
Скопје                                   Стефан Богоев, с.р. 
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Врз основа на член 22, став 1, точка 7; член 36, став 1, точка 1 и член 62 од Законот за локална самоуправа 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.05/2002), а во врска со член 64 од Законот за заштита на децата 
(„Службен весник на Република Македонија“бр.23/2013, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 
163/17, 21/18, 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија” бр.104/19, 146/19 и 275/19) и 
Барањето согласност бр.09-8042/1 од 11.12.2020 година (дополнето со арх.бр.09-8042/2 од 22.12.2020 година), 
Советот на Општина Карпош, на педесет и првата седница, одржана на 28 декември 2020 година, донесе 

 
РЕШЕНИЕ 

за давање согласност на Одлуката за формирање на групи со поголем односно помал број на деца од 
законски предвидениот број на деца во групите во jавната установа општинска детска градинка „ Распеана 

Младост “ Општина Карпош-Скопје 
 
 

1. Се дава согласност на Одлуката за формирање на групи со поголем односно помал број на деца од законски 
предвидениот број на деца во групите во jавната установа општинска детска градинка „Распеана Младост“ 
Карпош-Скопје, Карпош-Скопје, бр.02-115/12 од 21.12.2020 година, донесена од управниот одбор на јавната 
установа општинска детска градинка „Распеана Младост“-Општина Карпош-Скопје. 
 
2. Решението да се достави до јавната установа општинска детска градника „Распеана Младост“ Општина 
Карпош-Скопје. 
 
3.  Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен гласник на Општина 
Карпош”. 
 
 
Број: 09-8209/24                                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
Датум: 28.12.2020 година                 НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ 
Скопје                                                                                     Наташа Пеливанова, с.р.  
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на 
Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013, 15/2014, 9/2019 и 7/2020), Градоначалникот на Општина Карпош, донесе 
 

 
ЗАКЛУЧОК 

за објавување на Решение за давање согласност на Правилникот за изменување и дополнување на 
Правилникот за систематизација на работните места во јавната установа општинска детска градинка 

„Орце Николов“ Карпош-Скопје 
 
 
 

1. Се објавува Решението за давање согласност на Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за 
систематизација на работните места во јавната установа општинска детска градинка „Орце Николов“ Карпош-
Скопје, донесена на педесет и првата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 28 декември 2020 
година. 
 
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина 
Карпош“. 
 
 

Број: 11-8449/21                    ГРАДОНАЧАЛНИК 
Датум: 29.12.2020 година       НА ОПШТИНА КАРПОШ 
Скопје                                 Стефан Богоев, с.р. 
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Врз основа на член 22, став 1, точка 7, член 36, став 1, точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.05/2002), членовите 190, 191, 192 и 193 од Деловникот на Советот на 
Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр. 03/2006)  и член 116, став 1, алинеја 8 од Законот 
за заштита на децата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 
150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18, 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 104/19, 
146/19 и 275/19 и 311/20), а во врска со Одлуката за донесување на правилникот за измена и дополнување на 
правилникот за систематизација на работните места во ЈУОДГ “Орце Николов Карпош-Скопје” бр.02-199/6 од 
16.12.2020, Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во 
Јавната установа општинска детска градинка Орце Николов Карпош-Скопје бр.01-201/1 од 16.12.2020  и 
позитивното мислење на Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на 
работни места на ЈУОДГ „Орце Николов“- Карпош, Скопје, 17.12.2020 година, Советот на Општина Карпош, на 
педесет и првата седница одржана на 28 декември 2020 година, донесе 
 
 

РЕШЕНИЕ 
за давање согласност на Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација 

на работните места во јавната установа општинска детска градинка „Орце Николов“ Карпош-Скопје 
 

1. Се дава согласност на Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на 
работните места во јавната установа општинска детска градника „Орце Николов“ Карпош-Скопје, бр. 01-201/1 од 
16.12.2020 година, донесен со Одлука од управниот одбор на јавната установа општинска детска градинка „Орце 
Николов“ Карпош-Скопје, бр.02-199/6 од 16.12.2020 година. 
 
2. Решението да се достави до јавната установа општинска детска градника „Орце Николов“, Општина Карпош-
Скопје. 
 
3.  Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина 
Карпош”. 
 
Број: 09-8209/25                                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
Датум: 28.12.2020 година                 НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ 
Скопје                                                                                      Наташа Пеливанова, с.р.  
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на 
Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013, 15/2014, 9/2019 и 7/2020), Градоначалникот на Општина Карпош, донесе 
 

 
ЗАКЛУЧОК 

за објавување Решение за изменување и дополнување на Решението за разрешување и именување членови 
во училишниот одбор на општинското основно училиште „Вера Циривири Трена“, Општина Карпош-

Скопје  
 

 
 

1. Се објавува Решението за изменување и дополнување на Решението за разрешување и именување членови во 
училишниот одбор на општинското основно училиште „Вера Циривири Трена“, Општина Карпош-Скопје, 
донесено на педесет и првата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 28 декември 2020 година. 
 
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина 
Карпош“. 
 
 

Број: 11-8449/22                   ГРАДОНАЧАЛНИК 
Датум: 29.12.2020 година       НА ОПШТИНА КАРПОШ 
Скопје                                     Стефан Богоев, с.р. 
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Врз основа на член 22 став 1, точка 8, член 36, став 1, точка 1  и член 62 од Законот за локалната самоуправа 
(,,Службен весник на Република Македонија бр. 5/2002), член 106, став 2 и член 176 од Законот за основното 
образование („Службен весник на Република Македонија“ бр.161/2019 и 229/20), а во врска со барањето бр.09-
8212/1 од 21.12.2020, Советот на Општина Карпош, на педесет и првата седница, одржана на 28 декември 2020 
година, донесе 
 
 

РЕШЕНИЕ 
за изменување и дополнување на Решението за разрешување и именување членови во училишниот одбор 

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

 
1. Се разрешуваат претставниците предложени од Наставничкиот совет, а именувани/ верификувани  од 

основачот Општина Карпош, од членови на училишниот одбор на општинското основно училиште “Вера 

Циривири Трена” – Скопје и тоа: 

 

- Жанета Павловска 

- Велимир Новески 
- Анка Трајкова 

 
2. За членови на училишниот одбор од редот на наставниците, стручните соработници и воспитувачи 

предложени од Наставничкиот совет, се именуваат/верификуваат: 

 

- Дивна Карапанчева 

- Андријана Тодоровска 

- Светлана Шајноска                                                                 

 

3. Се разрешуваат претставниците предложени од Советот на родители на ООУ “Вера Циривири Трена” , а 

именувани /верификувани од основачот Општина Карпош, од членови  

 

 

 

на Училишниот одбор на општинското основно училиште “Вера Циривири Трена” - Скопје и тоа:  

 

- Анета Симоновска 

- Наташа Авросиеска Пешиноска 

- Љупчо Анчевски 
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4. За 

членови на училишниот одбор од редот на  родителите предложени од Советот на родители , се 

именуваат/верификуваат: 

 

- Александра Стефановиќ 

- Љупчо Анчески 

- Перица Симјаноски 

                                                             

5. Се разрешува претставникот предложен од основачот Општина Карпош, а именуван/верификуван од 

Советот на Општина Карпош, од член на Училишниот одбор на општинското основно училиште “Вера 

Циривири Трена” - Скопје и тоа:  

 

- Иван Петровски 

        

6.  За член на училишниот одбор предложен од основачот  Општина Карпош, Советот на Општина Карпош 

го именува/верификува: 

 

- Јорданка Стојанова Василевска                     

                                                                              
7. Се задолжува Одделението за образовние да ги достави овие решенија до ООУ „Вера Циривири Трена“ во 

доволен број примероци, еден за училиштето и за разрешените и именуваните/верификуваните членови. 

 
8. Оваа решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина 

Карпош“.                                      

 
                                  
 
Број: 09-8209/26                                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
Датум: 28.12.2020 година                 НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ 
Скопје                                                                                    Наташа Пеливанова, с.р.  
 
 
 
 
 

       
 

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

 
ЗАКЛУЧОК 

за објавување Решение за изменување и дополнување на Решението за разрешување и именување член во 
училишниот одбор на општинското основно училиште „Јан Амос Коменски“, Општина Карпош-Скопје 

 
              

 
1. Се објавува Решение за изменување и дополнување на Решението за разрешување и именување член во 
училишниот одбор на општинското основно училиште „Јан Амос Коменски“, Општина Карпош-Скопје, Општина 
Карпош-Скопје, донесено на педесет и првата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 28 декември 
2020 година. 
 
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина 
Карпош“. 
 
 

Број: 11-8449/23                    ГРАДОНАЧАЛНИК 
Датум: 29.12.2020 година       НА ОПШТИНА КАРПОШ 
Скопје                                      Стефан Богоев, с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 
 
 

 
 
 
 



 
                        

   
                

 29 декември 2020 година          „Службен гласник на Општина Карпош“     број 24 

 

    62 
 
 
 
 
 
 

  
 
Врз основа на член 22, став 1, точка 8; член 36, став 1, точка 1  и член 62 од Законот за локалната самоуправа 
(,,Службен весник на Република Македонија бр. 5/2002), член 106, став 2 и член 176 од Законот за основното 
образование („Службен весник на Република Македонија“ бр.161/2019 и 229/2020), а во врска со исвестувањето 
бр.53-8114/1 од 14.12.2020 година, Советот на Општина Карпош, на педесет и првата седница, одржана на 28 
декември 2020 година, донесе 
 
                                                        

РЕШЕНИЕ 
за изменување и дополнување на Решението за разрешување и именување член во училишниот одбор на 

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

1. Се разрешува претставникот предложен од Советот на родители на ООУ„Јан Амос Коменски“, а 
именуван/верификуван од основачот Општина Карпош, од член на Училишниот одбор на општинското основно 
училиште „Јан Амос Коменски“ - Скопје, и тоа: 
 

- Роберт Илиевски –поради истечен мандат 

2. За член на училишниот одбор предложен од Советот на родители на ООУ „Јан Амос Коменски“, Општина 
Карпош-Скопје, се именува/верификува: 
 

- Светлана Мурџеска 

3.Се задолжува Одделeнието за образовaние да гo достави овa решениe  до ООУ „Јан Амос Коменски“ во три 
примерока од кои еден за училиштето, еден за разрешениот член и еден за верификуваниот член. 
 
4. Оваа решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина 
Карпош“.                                      
                                                        
Број: 09-8209/27                                        ПРЕТСЕДАТЕЛ 
Датум: 28.12.2020 година                 НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ 
Скопје                                                                                            Наташа Пеливанова, с.р.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
ЗАКЛУЧОК 

за објавување Одлука за одобрување на финансиски средства на заслужен граѓанин 
 
            

 
 
1. Се објавува Одлуката за одобрување на финансиски средства на заслужен граѓанин, Општина Карпош-Скопје, 
донесена на педесет и првата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 28 декември 2020 година. 
 
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина 
Карпош“. 
 
 

Број: 11-8449/24                    ГРАДОНАЧАЛНИК 
Датум: 29.12.2020 година       НА ОПШТИНА КАРПОШ 
Скопје                                     Стефан Богоев, с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 
 
 

 
 
 
 
  
  
 

ој
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Врз основа на член 36, став 1, точка 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.5/2002), Советот на Општина Карпош, на педесет и првата седница, одржана на 28 декември 2020 
година, донесе  

 
О Д Л У К А 

за одобрување на финансиски средства на заслужен граѓанин 
 

Член 1 
Со оваа одлука се одобруваат финансиски средстсва како помош на заслужниот граѓанин Милорад Луковски.  
 

Член 2 
За реализација на барањето од член 1 на оваа одлука се одобруваат средства во износ од половина месечна 
просечна плата, утврдена на ниво на Република Северна Македонија, за 6 месеци, почнувајќи од месец јануари 
2021 година, заклучно со месец јуни 2021 година. 
 

Член 3 
Средствата од член 2 на оваа одлука се обезбедени од Буџетот на Општина Карпош за 2021 година и истите ќе се 
исплаќаат сукцесивно, еднаш во месецот, вкупно 6 месеци, почнувајќи од месец јануари 2021 година, заклучно со 
месец јуни 2021 година. 
 

Член 4 
Се овластува Градоначалникот на Општина Карпош да ја спроведе оваа одлука. 

 
Член 5 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Карпош“.  
     
 
Број: 09-8209/28                                          ПРЕТСЕДАТЕЛ 
Датум: 28.12.2020 година                 НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ 
Скопје                                                                                   Наташа Пеливанова, с.р.  
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на 
Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013, 15/2014, 9/2019 и 7/2020), Градоначалникот на Општина Карпош, донесе 
 

 
ЗАКЛУЧОК 

за објавување Одлука за прифаќање на донација од Друштво за управувањe со недвижен имот Белгравиа 
Инвест Дооел Скопје 

 
 
 
1. Се објавува Одлуката за прифаќање на донација од Друштво за управувањe со недвижен имот Белгравиа 
Инвест Дооел Скопје,  донесена на педесет и првата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 28 
декември 2020 година. 
 
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина 
Карпош“. 
 
 
Број: 11-8449/25                    ГРАДОНАЧАЛНИК 
Датум: 29.12.2020 година       НА ОПШТИНА КАРПОШ 
Скопје                                   Стефан Богоев, с.р. 
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Врз основа на член 22, став 1, точка 9; член 36, став 1, точка 1 и член 62 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 5/02), врз основа на одредбите од Законот за донации и за 
спонзорства во јавните дејности („Службен весник на Република Македонија“ бр.47/06, 86/08, 51/11, 28/14 и 
153/15) и Писмо за намери (донација во добра) бр.09-8170/1 од 17.12.2020 година, Советот на Општина Карпош, 
на педесет и првата седница, одржана на 28 декември 2020 година, донесе 
 

ОДЛУКА 
за прифаќање на донација од Друштво за управувањe со недвижен имот Белгравиа Инвест Дооел Скопје 

 
 

Член 1 
Со оваа одлука, Советот на Општина Карпош во својство на примател на донација ја прифаќа понудата за 
донацијата бр.09-8170/1 од 17.12.2020 година од  Друштво за управувањe со недвижен имот Белгравиа Инвест 
Дооел Скопје, која се состои од: 

- Донација на 5000 заштитни маски направени од повеќеслоен памучен материјал наменети за повеќекратна 

употреба, спакувани по две маски во едно пакување, односно 2500 пакувања, 

- Единечната вредност на една маска е 60 денари со вклучен ДДВ, 

- Вкупната вредност на донација изнесува 300.000,00 со вклучен ДДВ.  

 

Член 2 
Донацијата не создава директна корист за давателот ниту обврска за враќање од примателот на донацијата, дадена 
за цели од јавен интерес. 

 
Член 3 

Предметот-целта на оваа одлука е остварување на јавен интерес, донирање/примање донација во заштитни маски, 
како превентивна мерка со цел спречување на ширење на Ковид 19.  

 
 
 

Член 4 
Се задолжува Секторот за правни работи на Општина Карпош да изготви Договор за донација, да го реализира 
потпишувањето на истиот, како и да ја спроведе законски утврдената постапка пред надлежните органи во 
Република Северна Македонија.  
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Член 5 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Карпош“. 
               
       
 
Број: 09-8209/29                                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
Датум: 28.12.2020 година                 НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ 
Скопје                                                                                     Наташа Пеливанова, с.р.  
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на 
Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013, 15/2014, 9/2019 и 7/2020), Градоначалникот на Општина Карпош, донесе 
 

 
ЗАКЛУЧОК 

за објавување Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за определување на стипендии за 
талентирани ученици од подрачјето на Општина Карпош за учебната 2020/2021 година 

 
          

1. Се објавува Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за определување на стипендии за талентирани 
ученици од подрачјето на Општина Карпош за учебната 2020/2021 година,  донесена на педесет и првата седница 
на Советот на Општина Карпош, одржана на 28 декември 2020 година. 
 
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина 
Карпош“. 
 
 

Број: 11-8449/26                     ГРАДОНАЧАЛНИК 
Датум: 29.12.2020 година       НА ОПШТИНА КАРПОШ 
Скопје                                        Стефан Богоев, с.р. 
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Врз основа на член 22, став 1, точка 8, 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 Глава II. Проектни активности, Точка 
3.Стипендии за талентирани ученици од општинските основни училишта на подрачјето на Општина Карпош, од 
Програмата за активностите на Општина Карпош во областа на образованието за 2020 година („Службен гласник 
на Општина Карпош“ бр.24/2019, 16/2020) и Одлуката за определување на стипендии за талентирани ученици од 
подрачјето на Општина Карпош за учебната 2020/2021 година, бр. 09-7600/10 од 04.12.2020 година, Советот на 
Општина Карпош, на педесет и првата седница, одржана на 28 декември 2020 година, донесе 

 
ОДЛУКА 

за изменување и дополнување на Одлуката за определување на стипендии 
за талентирани ученици од подрачјето на Општина Карпош за учебната 2020/2021 година 

 
Член 1 

Со оваа Одлука се врши изменување и дополнување на Одлуката за определување на стипендии за талентирани 
ученици од подрачјето на Општина Карпош за учебната 2020/2021 година со бр.09-7600/10 од 04.12.2020 година, 
донесена на педесетата седница на Советот на Општина Карпош (Службен гласник на Општина Карпош 
бр.23/2020) на начин што во член 1, став 1 бројот 20 се заменува со бројот 21, а во алинеја 2 од истиот член, 
бројот 6 (шест) се заменува со бројот 7 (седум), по што изменетиот член 1 гласи: 

„Член 1 
 Со оваа одлука се определуваат стипендии за 21 талентирани ученици од подрачјето на Општина Карпош и  

тоа: 
- 14  од Прва категорија, во износ од  3.000,00 денари 
-   7 од Втора категорија, во износ од 2.500,00 денари“ 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“. 
 
Број: 09-8209/30                                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
Датум: 28.12.2020 година                 НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ 
Скопје                                                                                     Наташа Пеливанова, с.р.  
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на 
Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013, 15/2014, 9/2019 и 7/2020), Градоначалникот на Општина Карпош, донесе 
 

 
ЗАКЛУЧОК 

за објавување Одлука за давање на согласност за отстапување на користење на движна ствар-патничко 
моторно возило сопственост на Општина Карпош на ЈОУДГ Пролет Општина Карпош Скопје 

      
 

 
1. Се објавува Одлуката за давање на согласност за отстапување на користење на движна ствар-патничко моторно 
возило сопственост на Општина Карпош на ЈОУДГ Пролет Општина Карпош Скопје, донесена на педесет и 
првата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 28 декември 2020 година. 
 
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина 
Карпош“. 
 
 

Број: 11-8449/27                    ГРАДОНАЧАЛНИК 
Датум: 29.12.2020 година       НА ОПШТИНА КАРПОШ 
Скопје                                    Стефан Богоев, с.р. 
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Врз основа на член 36, став 1, точка 10 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.5/2002) и  Барањето за отстапување на користење возило  доставено од  ЈОУДГ Пролет 
бр. 03-473 од 18.11.2020 година, арх.бр.на Општина Карпош 11-7357/1 од 19.11.2020 година, Советот на Општина 
Карпош, на педесет и првата седницата, одржана на 28 декември 2020 година, донесе 
 

ОДЛУКА 
за давање на согласност за отстапување на користење на движна ствар-патничко моторно возило 

сопственост на Општина Карпош на ЈОУДГ Пролет Општина Карпош Скопје 
 
 

Член 1 
Со оваа Одлука Советот на Општина Карпош дава согласност за отстапување на користење движна ствар-
патничко моторно возило во сопственост на Општина Карпош на ЈОУДГ Пролет, со следните технички 
карактеристики: 
 
1.Вид:Патничко 

- Марка: Peugeot 
- Тип: 206 
- Година на производтсво: 2006 
- Број на мотор: 6019145 
- Број на шасија: VF32EKFWA47565026 
- Регситарска ознака: SK 1533 BB 
- Изминати километри: 86000 
- Боја: металик жолта 

Член 2 
Патничкото моторно возило од член 1 на оваа одлука се отстапува на времено користење во период од две 
години. 
 

Член 3 
Горивото за користење на возилото за период наведен во член 2, одржувањето, редовното сервисирање на 
патничкото моторно возило од член 1 на оваа Одлука, паѓа на товар на ЈУОДГ Пролет. 
 
 

Член 4 
Се задолжува ЈУОДГ Пролет  да ја врати одстапената движна ствар наведена во член 1 од оваа одлука, на 
Општина Карпош по две години, односно заклучно со 28 декемри 2022 година.  
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Член 5 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“. 
 
                                                   
 
Број: 09-8209/31                                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
Датум: 28.12.2020 година                 НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ 
Скопје                                                                                      Наташа Пеливанова, с.р. 
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на 
Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013, 15/2014, 9/2019 и 7/2020), Градоначалникот на Општина Карпош, донесе 
 

 
ЗАКЛУЧОК 

за објавување Програма за Урбанистичко планирање за 2021 година 
 

 
1. Се објавува Програмата за Урбанистичко планирање за 2021 година, донесена на педесет и првата седница на 
Советот на Општина Карпош, одржана на 28 декември 2020 година. 
 

2. ОвојЗаклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина 
Карпош“. 

 

 

Број: 11-8449/28                 ГРАДОНАЧАЛНИК 
Датум: 29.12.2020 година        НА ОПШТИНА КАРПОШ 
Скопје                   Стефан Богоев, с.р. 
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Врз основа на член 22, став 1, точка 1, член 36, став 1, точка 1 и член 62 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02) и член 40 од Законот за урбанистичко планирaње 
(„Службен весник на Република Северна Македонија“ број 32/20), Советот на Општина Карпош, на педесет и 
првата седница, одржана на 28 декември 2020 година, донесе 
 

ПРОГРАМА ЗА 
УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ ЗА 2021 ГОДИНА  

 
I. ВОВЕД 
 
Со донесување на системските закони кои се однесуваат на локалната самоуправа, а во контекст на процесот на 
децентрализација, општините добиваат и надлежност која се однесува на спроведување на постапка за 
донесување на Детални урбанистички планови. Основен услов за развој на една општина е урбанизација на 
просторот. Согласно законската регулатива се прифаќаат и иницијативи од граѓаниза усогласување со 
урбанистичките планови и можност на решавање на имотно правни работи. 
 
II. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 
 
Основни цели на Програмата на Општина Карпош од областа на Урбанистичките планови: 
 
1. Изготвување на Детален урбанистички план 
 

 Основни мотиви за изготвување на Деталните урбанистички планови е усогласување на предметниот 
простор со основните поставки со Генералниот урбанистички план на град Скопје. Основа на изготвување 
на планската документација е документационата основа во која  се систематизирани податоци за 
постојната состојба во рамките на планскиот опфат, анализа на можностите за просторен развој и 
програмските проекции на подрачјето на планскиот опфат. 
 

2. Граници на територијалните единици за планирање на просторот 
 
Во Генeралниот урбанистички план се одредени границите на териоријалните единици за планирање и 
тоа: 
- Граници на подрачјата на градските четврти  
- Граници на подрачјата на планските опфати на деталните урбанистички планови со кои Генаралниот 

урбанистички план ќе се спроведува. 
- Градската четврт по правило се состои од повеќе плански опфати на детални урбанистички планови 

кои се предходно дефинирани со Блокови согласно регулациски план на ГУП на град Скопје 
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III. ПРЕДЛОГ 
ОДЛУКА ЗАИЗРАБОТКА И ДОНЕСУВАЊЕ НА ДЕТАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ  
  

Во согласност со одредбите на Член 22и Член 40 од Законот за урбанистичко планирaње 
(Службен весник на Република Северна Македонија број 32/20), стручните служби од Одделението за 
просторно и урбанистичко планирање при Општина Карпош пристапија кон изработка на Анализа на 
степенот и начинот на спроведување и реализација на урбанистичките планови на територијата на 
Општина Карпош  за 2020 година. 

Анализата е концепирана согласно Член 18,став (6) и Член 19 од Правилникот за урбанистичко 
планирање (Службен весник на Република Северна Македонија број 225/20)и е дадена како прилог на 
оваа Програма. Цел на анализата е добивање на целосен сумиран преглед за состојбите во просторот, 
како би можеле да оформат стратегии и да се преземат правилни мерки за одржлив развој на 
општината. 

Детални урбанистички планови што се пренесени од Програмата за 2020 година се 42 
(четириесет и две) постапки  

1. ДУП ЗА ГРАДСКА ЧЕТВРТ Ј 01 - СРЕДНО НЕРЕЗИ, ОПШТИНА КАРПОШ,  
2. ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ГРАДСКА ЧЕТВРТ Ј 03, БЛОК 01, ОПШТИНА КАРПОШ, СКОПЈЕ 
3. ДУП ЗА ГРАДСКА ЧЕТВРТ Ј 03, БЛОК 02, ОПШТИНА КАРПОШ, СКОПЈЕ 
4. ДУП ЗА БЛОК Ј 03.04, ДЕЛ ОД ГРАДСКА ЧЕТВРТ Ј03, ОПШТИНА КАРПОШ 
5. ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА БЛОК Ј 03.06, ДЕЛ ОД ГРАДСКА ЧЕТВРТ Ј 03, ОПШТИНА КАРПОШ, 

СКОПЈЕ 
6. ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ГРАДСКА ЧЕТВРТ З02, БЛОК З02.02, ОПШТИНА КАРПОШ, СКОПЈЕ 
7. ИЗМЕНА И ДОПОЛНА НА ДУП ЗА ГРАДСКА ЧЕТВРТ З09, БЛОК 10, ОПШТИНА КАРПОШ 
8. ДУП ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА БЛОК 18 ВО ДУП ЗА ГРАДСКА ЧЕТВРТ З 09, ПОМЕЃУ БУЛ. 

ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕДИ, УЛ. ФРАНКЛИН РУЗВЕЛТ, БУЛ. М.Т.ГОЛОГАНОВ И БУЛ. 8-МИ СЕПТЕМВРИ, 
ОПШТИНА КАРПОШ 

9. ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА БЛОК 8 ОД ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ГРАДСКА ЧЕТВРТ З 05, 
ОПШТИНА КАРПОШ – СКОПЈЕ 

10. ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ГРАДСКА ЧЕТВРТ З 06, БЛОК 5, ОПШТИНА КАРПОШ, СКОПЈЕ 
11. ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ГРАДСКА ЧЕТВРТ З 06, БЛОК 6, ОПШТИНА КАРПОШ, СКОПЈЕ 
12. ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ГРАДСКА ЧЕТВРТ З06, БЛОК 306.09, ОПШТИНА КАРПОШ, СКОПЈЕ 
13. ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ГРАДСКА ЧЕТВРТ З 06, БЛОК 11, ОПШТИНА КАРПОШ, СКОПЈЕ 
14. ДУП ЗА ГРАДСКА ЧЕТВРТ З 07 , БЛОК 3, ОПШТИНА КАРПОШ, СКОПЈЕ   
15. ДУП ЗА ГРАДСКА ЧЕТВРТ СЗ 19, ОПШТИНА КАРПОШ 
16. ДУП ЗА ГРАДСКА ЧЕТВРТ ССИ 03, БЛОК 06, ОПШТИНА ЧАИР, ОПШТИНА КАРПОШ - СКОПЈЕ 
17. ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ГРАДСКА ЧЕТВРТ ССИ 03, БЛОК ССИ 03.02, ОПШТИНА КАРПОШ И 

ОПШТИНА БУТЕЛ 
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18. ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА БЛОК 9 ОД ГРАДСКА ЧЕТВРТ ССИ 03, ОПШТИНА КАРПОШ И ОПШТИНА 
ЧАИР - СКОПЈЕ 

19. ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ГРАДСКА ЧЕТВРТ ССЗ 01, БЛОК ССЗ 01.4, ОПШТИНА КАРПОШ, СКОПЈЕ 
20. ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ГРАДСКА ЧЕТВРТ ССЗ 01 БЛОК ССЗ 01.3, ОПШТИНА КАРПОШ 
21. ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ГРАДСКА ЧЕТВРТ ССЗ 02, БЛОК 06, ОПШТИНА КАРПОШ – СКОПЈЕ 
22. ДУП ЗА БЛОК4 ОД ДУП ЗА ГРАДСКА ЧЕТВРТ ЦС15 - КРИВИ ДОЛ,КО КАРПОШ,ОПШТИНА КАРПОШ 
23. ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ГРАДСКА ЧЕТВРТ ЦС 15 – КРИВИ ДОЛ, БЛОК 8, ОПШТИНА КАРПОШ, 

СКОПЈЕ 
24. ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ГРАДСКА ЧЕТВРТ ССЗ 02, БЛОК 04, ОПШТИНА КАРПОШ - СКОПЈЕ 
25. ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН  ЗА ГРАДСКА ЧЕТВРТ ССИ03, БЛОК ССИ 03.07, ОПШТИНА БУТЕЛ И 

ОПШТИНА КАРПОШ 
26. ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ГРАДСКА ЧЕТВРТ СЗ 26 БЛОК 01, ОПШТИНА КАРПОШ, СКОПЈЕ 
27. ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ГРАДСКА ЧЕТВРТ СЗ26, БЛОК СЗ 26.05, ОПШТИНА КАРПОШ – СКОПЈЕ 
28. ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ГРАДСКА ЧЕТВРТ З 01, БЛОК З 01.03, ОПШТИНА КАРПОШ, СКОПЈЕ 
29. ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ГРАДСКА ЧЕТВРТ ССЗ 01, БЛОК ССЗ 01.05, ОПШТИНА КАРПОШ, СКОПЈЕ 
30. ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ГРАДСКА ЧЕТВРТ З 06, БЛОК 08, ОПШТИНА КАРПОШ 
31. ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ГРАДСКА ЧЕТВРТ З06, БЛОК 02, ОПШТИНА КАРПОШ – СКОПЈЕ 
32. ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ГРАДСКА ЧЕТВРТ З06, БЛОК 03, ОПШТИНА КАРПОШ – СКОПЈЕ 
33. ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ГРАДСКА ЧЕТВРТ ССЗ 02, БЛОК 05, ОПШТИНА КАРПОШ – СКОПЈЕ 
34. ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ГРАДСКА ЧЕТВРТ З07, БЛОК 01, ОПШТИНА КАРПОШ – СКОПЈЕ 
35. ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ГРАДСКА ЧЕТВРТ З 07, БЛОК З 07.04, ОПШТИНА КАРПОШ, СКОПЈЕ 
36. ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ГРАДСКА ЧЕТВРТ Ј03 – ТРН ДОЛ, БЛОК 5, ОПШТИНА КАРПОШ – СКОПЈЕ 
37. ДУП ЗА ГРАДСКА ЧЕТВРТ З 04.06, ОПШТИНА КАРПОШ 
38. ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ГРАДСКА ЧЕТВРТ ССЗ01, БЛОК 06, ОПШТИНА КАРПОШ – СКОПЈЕ 
39. ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ГЧ З04, БЛОК З 04.03, ОПШТИНА КАРПОШ, СКОПЈЕ 
40. ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ГЧ З04, БЛОК З 04.04, ОПШТИНА КАРПОШ, СКОПЈЕ 
41. ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ГРАДСКА ЧЕТВРТ Ј 03, БЛОК Ј 03.09, ОПШТИНА КАРПОШ, СКOПЈЕ 
42. ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ГРАДСКА ЧЕТВРТ Ј 03, БЛОК Ј 03.11, ОПШТИНА КАРПОШ, СКOПЈЕ 

  
V. ПРЕДЛОГ  ОДЛУКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ДЕТАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ ЗА ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО И 
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ ЗА СЕЛО 
 

1. ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПС БАРДОВЦИ – РАЗРАБОТКА НА БЛОК 10, КО БАРДОВЦИ, ОПШТИНА 
КАРПОШ 

2. УПС БАРДОВЦИ – РАЗРАБОТКА НА БЛОК 42, КО БАРДОВЦИ, ОПШТИНА КАРПОШ 
 
 
 
 
VI. ПРЕДЛОГ  ОДЛУКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЛОКАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТАЦИИ 
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1. ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО ОСНОВНА КЛАСА НА 

НАМЕНА Г2- ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА, НА КП 662/4, М.В. ЗАД ЧЕШМАРСКИ РИД, КО 
БАРДОВЦИ, ОПШТИНА КАРПОШ 

2. ЛУПД ЗА ИЗГРАДБА НА МАГАЦИН СО ПРИДРУЖНИ СОДРЖИНИ, СО НАМЕНА Г4-СТОВАРИШТА, НА КП 132/1, 
КО БАРДОВЦИ, ОПШТИНА КАРПОШ 

3. ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА КП 1032/1, КО БАРДОВЦИ, СО НАМЕНА А4-
ВРЕМЕНО СМЕСТУВАЊЕ, ОПШТИНА КАРПОШ 

4. ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА КП 1032/3, КО БАРДОВЦИ, СО НАМЕНА А4-
ВРЕМЕНО СМЕСТУВАЊЕ, ОПШТИНА КАРПОШ 

5. ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА КП 1032/4, КО БАРДОВЦИ, СО НАМЕНА А4-
ВРЕМЕНО СМЕСТУВАЊЕ, ОПШТИНА КАРПОШ 

 
VII. ПРЕДЛОГ  ОДЛУКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПРОЕКТНИ ДОКУМЕНТАЦИИ 
 

1. УП со план за парцелација за промена на границата на две соседни градежни парцели (ГП 12.09 и за ГП 
12.10) од УПС Измена и дополна на Блок 12; КО Бардовци - Општина Карпош 

2. Урбанистички проект за ГП 8.43 од УПС Бардовци, разработка на Блокови 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,17 и 
Блок 18, КО Бардовци, Општина Карпош 

3. Урбанистички проект со план за парцелација за формирање на една градежна парцела со намена Г 2.1 
Згради од лесната градежна индустрија – индустриска работилница за конфекционирање на арматурно 
железо од ГП 4, ГП 5, ГП, 6 и ГП 7 од ДУП Момин Поток Општина Карпош на дел од КП 119/1, дел од 119/2, 
дел од КП 119/3, дел од КП 119/6, дел од КП 119/7, кп 119/10, дел од 119/11 КО Злокуќани, Општина 
Карпош 

 
VI. ФИНАНСИРАЊЕ 
 
Финансирањето на активностите утврдени со оваа Програма во износ од 5.000.000,00 денари е предвидено со 
Буџетот на Општина Карпош за 2021 година 
 
Определени финансиски средства можат да бидат обезбедени и од приватни иницијативи на заинтересирани 
граѓани. 
 
Програмата генерира отворени можности за почнување нови постапки за изработување и донесување на 
детални урбанистички планови, односно нивно изменување и дополнување. Утврдувањето на потребата е 
уредена во член 22 став (4) од Законот за урбанистичко планирање („Службен весник на РСМ“ бр.32/20) врз 
основа на анализа на начинот на спроведување на плановите, а вредноста за изработка на детален урбанистички 
план ќе се пресметува во согласност со Тарифникот, што е обврска вградена во член 81 од цитираниот Закон 
(форматиран како калкулатор за пресметка на вредност на детален урбанистички план со детална регулација од 1 
до 100 хектари). 
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VII. ЗАВРШНА 
ОДРЕДБА 
 
Во текот на годината, во зависност од потребите оваа Програма може да претрпи измени и дополнувања. 
 
Оваа Програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина 
Карпош“, а ќе се применува од 1 јануари 2021 година. 
 
 
Број: 09-8209/32                              ПРЕТСЕДАТЕЛ 
Датум:28.12.2020 година          НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ 
Скопје                                                                                      Наташа Пеливанова, с.р.  
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АНАЛИЗА НА СТЕПЕНОТ И НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ И РЕАЛИЗАЦИЈА НА УРБАНИСТИЧКИТЕПЛАНОВИ НА 
ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНА КАРПОШ ЗА 2020 ГОДИНА 
 

Во согласност со одредбите на Член 22 од Законот за урбанистичко планирaње (Службен весник на 
Република Северна Македонија број 32/20), стручните служби од Одделението за просторно и урбанистичко 
планирање при Општина Карпош пристапија кон изработка на Анализа на степенот и начинот на спроведување и 
реализација на урбанистичките планови на територијата на Општина Карпош  за 2020 година. 

Анализата е конципирана согласно Член 18 став (6) и Член 19 од Правилникот за урбанистичко планирање 
(Службен весник на Република Северна Македонија број 225/20). 

Цел на анализата е добивање на целосен сумиран преглед за состојбите во просторот, како би можеле да 
оформат стратегии и да се преземат правилни мерки за одржлив развој на општината. 

Изработенатаанализасодржи преглед на сите постапки на информацискиот систем е – урбанизам. 

ДУП за Градска четврт Ј 01 - Средно Нерези, Општина Карпош, Скопје 
Број на постапката: 10688 
Датум на креирање: 09.05.2017 
Планер: ТАЈФА АРХИТЕКТИ ДООЕЛ Куманово 
Статус: Кај комисија (стручно мислење за предлог план) 
Предметниот урбанистички план е вметнат во претходните Годишни програми за изработка на урбанистички 
планови на Општина Карпош за 2017, 2018, 2019 и 2020 година. 
https://www.e-urbanizam.mk/admin#/home/administration/request/municipality/detail/1001/10688 
Одобрена ПП – 28.04.2017 
https://www.e-urbanizam.mk/admin#/home/administration/request/municipality/detail/1044/8302 
 
Детален урбанистички план за Градска четврт Ј 03, Блок 01, Општина Карпош, Скопје 
Број на постапката: 30766 
Датум на креирање 09.07.2020 
Статус: Кај комисија (стручно мислење за предлог план) 
Планер:  Друштво за производство, трговија и услуги ИВАНОВ ИНЖИНЕРИНГ ДООЕЛ Битола 
Предметниот урбанистички план е вметнат во претходните Годишни програми за изработка на урбанистички 
планови на Општина Карпош за 2019 и 2020 година. Се препорачува продолжување на веќе започнатата постапка 
за донесување на овој урбанистички план. 
https://www.e-urbanizam.mk/admin#/home/administration/request/municipality/detail/1001/30766 
Одобрена ПП – 10.03.2020 
https://www.e-urbanizam.mk/admin/#/home/administration/request/municipality/detail/1044/19412 
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ДУП за Градска четврт Ј 03, Блок 02, Општина Карпош, Скопје 
 
Број на постапката: 11634 
Датум на креирање: 17.07.2017 
Планер: ИВАНОВ ИНЖИНЕРИНГ ДООЕЛ Битола 
Статус: Кај одговорно лице (формирање комисија/одржување јавна презентација и јавна анкета) 
Предметниот урбанистички план е вметнат во претходните Годишни програми за изработка на урбанистички 
планови на Општина Карпош за 2017, 2018, 2019 и 2020 година. 
Има добиено мислење по предлог ДУП од Комисијата за урбанизам на Општина Карпош, формирана од 
Градоначалник со решение бр. 11-5180/1 од 02.09.2020 година со бр. 45-4253/4 од 06.11.2020. 
Се препорачува завршување на веќе започнатата постапка за донесување на овој урбанистички план. 
https://www.e-urbanizam.mk/admin#/home/administration/request/municipality/detail/1001/11634 
Одобрена ПП – 14.07.2017 
https://www.e-urbanizam.mk/admin/#/home/administration/request/municipality/detail/1044/11266 

ДУП за Блок Ј 03.04, дел од градска четврт Ј03, Општина Карпош 
Број на постапката: 23317 
Датум на креирање: 16.08.2019 
Планер: ТАЈФА ПЛАН ДОО Скопје 
Статус: Кајодговорнолице (формирањекомисија/одржувањејавнапрезентација и јавнаанкета) 
Предметниот урбанистички план е вметнат во претходните Годишни програми за изработка на урбанистички 
планови на Општина Карпош за  2019 и 2020 година. 
Се препорачува продолжување на веќе започнатата постапка за донесување на овој урбанистички план. 
https://www.e-urbanizam.mk/admin#/home/administration/request/municipality/detail/1001/23317 
Одобрена ПП – 14.11.2018 
https://www.e-urbanizam.mk/admin/#/home/administration/request/municipality/detail/1044/16866 
 
Детален Урбанистички План за Блок Ј 03.06, дел од Градска Четврт Ј 03, Општина Карпош, Скопје 
Број на постапката: 20569 
Датум на креирање: 19.03.2019 
Планер: ТАЈФА ПЛАН ДОО Скопје 
Предметниот урбанистички план е вметнат во претходните Годишни програми за изработка на урбанистички 
планови на Општина Карпош за  2018, 2019 и 2020 година. 
КомисијатазаурбанизамнаОпштинаКарпош, формиранаодГрадоначалниксорешениебр.11-5180/1 од 02.09.2020 
година има издадено мислење со бр. 45-924/4  од 25.09.2020.  
Се препорачува продолжување на веќе започнатата постапка за донесување на овој урбанистички план. 
https://www.e-urbanizam.mk/admin#/home/administration/request/municipality/detail/1001/20569 
Одобрена ПП – 13.03.2019 
https://www.e-urbanizam.mk/admin/#/home/administration/request/municipality/detail/1044/18446 
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Детален урбанистички план за Градска четврт З02, Блок З02.02, Општина Карпош, Скопје 
Број на постапката: 31682 
 
Датум на креирање 17.09.2020 
Статус: Кај комисија (стручно мислење за предлог план) 
Планер:  Друштво за трговија и услуги БИЛД УРБАН ДООЕЛ Скопје 
Предметниот урбанистички план е вметнат во претходните Годишни програми за изработка на урбанистички 
планови на Општина Карпош за 2019 и 2020 година. Се препорачува продолжување на веќе започнатата постапка 
за донесување на овој урбанистички план. 
https://www.e-urbanizam.mk/admin#/home/administration/request/municipality/detail/1001/31682 
Одобрена ПП – 15.06.2020 
https://www.e-urbanizam.mk/admin#/home/administration/request/municipality/detail/1044/30048 
 
Измена и дополна на ДУП за Градска четврт З09, Блок 10, Општина Карпош 
Број на постапката: 28566 
Датум на креирање 28.04.2020 
Статус: Кајкомисија (корегиран предлог план) 
Планер: Друштво за трговија, производство, градежништво, услуги и консалтинг ЧИП ГРОУП ДООЕЛ увоз-извоз 
Скопје 
Предметниот урбанистички план е вметнат во претходните Годишни програми за изработка на урбанистички 
планови на Општина Карпош за 2019 и 2020 година. Се препорачува продолжување на веќе започнатата постапка 
за донесување на овој урбанистички план. 
https://www.e-urbanizam.mk/admin#/home/administration/request/municipality/detail/1001/28566 
Одобрена ПП – 19.02.2020 
https://www.e-urbanizam.mk/admin/#/home/administration/request/municipality/detail/1044/26054 
 
ДУП изменување и дополнување на Блок 18 во ДУП за Градска четврт З 09, помеѓу Бул. Партизански одреди, 
Ул. Франклин Рузвелт, Бул. М.Т.Гологанов и Бул. 8-ми Септември, Општина Карпош 
Број на постапката: 16629 
Датум на креирање: 31.07.2018 
Планер: Друштво за трговија и услуги БИЛД УРБАН дооел Скопје 
Статус: Кај одговорно лице ( формирање комисија/одржување јавна презентација и јавна анкета) 
Предметниот урбанистички план е вметнат во претходните Годишни програми за изработка на урбанистички 
планови на Општина Карпош за  2018, 2019 и 2020 година. 
Донесена е одлука за организиарање на јавна презентација и јавна анкета во периодот од 20.02.2019 годинадо 
05.03.2019 и одржанаЈавнапрезентацијанаден 05.03.2019вопросториитенаОпштинаКарпош, Скопје.  
Се препорачува продолжување на веќе започнатата постапка за донесување на овој урбанистички план. 
https://www.e-urbanizam.mk/admin#/home/administration/request/municipality/detail/1001/16629 
Одобрена ПП – 15676 
https://www.e-urbanizam.mk/admin/#/home/administration/request/municipality/detail/1044/15676 

https://www.e-urbanizam.mk/admin
https://www.e-urbanizam.mk/admin
https://www.e-urbanizam.mk/admin
https://www.e-urbanizam.mk/admin/
https://www.e-urbanizam.mk/admin
https://www.e-urbanizam.mk/admin/


 
                        

   
                

 29 декември 2020 година          „Службен гласник на Општина Карпош“     број 24 

 

    82 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА БЛОК 8 ОД ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ГРАДСКА ЧЕТВРТ З 05, 
ОПШТИНА КАРПОШ – СКОПЈЕ 
Број на постапката: 11808 
Датум на креирање: 27.07.2017 
Планер: Друштво за трговија и услуги БИЛД УРБАН дооел Скопје 
Статус: Кај комисија (извештај од јавна презентација и јавна анкета) 
Предметниот урбанистички план е вметнат во претходните Годишни програми за изработка на урбанистички 
планови на Општина Карпош за 2017, 2018, 2019 и 2020 година. 
Донесена е одлука за организиарање на јавна презентација и јавна анкета во периодот од 21.08.2017 година до 
04.09.2017 година и одржана на ден 31.07.2017.  
По јавната презентација  не е продолжено со постапката за завршување на планот.  
Во тек е постапка за донесување на нов регулациски план за градска четврт З05. 
Се препорачува продолување на веќе започнатата постапка за донесување на овој урбанистички план  
https://www.e-urbanizam.mk/admin#/home/administration/request/municipality/detail/1001/11808 
Одобрена ПП – 25.07.2017 
https://www.e-urbanizam.mk/admin/#/home/administration/request/municipality/detail/1044/11544 
 
Детален урбанистички план за Градска четврт З 06, Блок 5, Општина Карпош, Скопје 
Број на постапката: 28118 
Датум на креирање 02.04.2020 
Статус: Кајпланер (подготовка/ изработка на предлог план) 
Планер: Друштвозаархитектонскидејности и инженерство, техничкоиспитување и анализа ТАЈФА АРХИТЕКТИ 
ДООЕЛ Куманово 
Предметниот урбанистички план е вметнат во претходните Годишни програми за изработка на урбанистички 
планови на Општина Карпош за 2019 и 2020 година. Се препорачува продолжување на веќе започнатата постапка 
за донесување на овој урбанистички план. 
https://www.e-urbanizam.mk/admin#/home/administration/request/municipality/detail/1001/28118 
Одобрена ПП – 30.03.2020 
https://www.e-urbanizam.mk/admin/#/home/administration/request/municipality/detail/1044/27003 
 
Детален урбанистички план за Градска четврт З 06, Блок 6, Општина Карпош, Скопје 
Број на постапката: 28119 
Датум на креирање 02.04.2020 
Статус: Кајкомисија (корегиран предлог план) 
Планер: Друштвозаархитектонскидејности и инженерство, техничкоиспитување и анализа ТАЈФА АРХИТЕКТИ 
ДООЕЛ Куманово 
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Предметниот урбанистички план е вметнат во претходните Годишни програми за изработка на урбанистички 
планови на Општина Карпош за 2019 и 2020 година. Се препорачува продолжување на веќе започнатата постапка 
за донесување на овој урбанистички план. 
https://www.e-urbanizam.mk/admin#/home/administration/request/municipality/detail/1001/28119 
 
 
Одобрена ПП – 30.03.2020 
https://www.e-urbanizam.mk/admin/#/home/administration/request/municipality/detail/1044/27002 
 
Детален урбанистички план за Градска четврт З06, Блок 306.09, Општина Карпош, Скопје 
Број на постапката: 28099 
Датум на креирање 01.04.2020 
Статус: Кајкомисија (извештајодјавнапрезентација и јавнаанкета) 
Предметниот урбанистички план е вметнат во претходните Годишни програми за изработка на урбанистички 
планови на Општина Карпош за  2019 и 2020 година. Се препорачува продолжување на веќе започнатата 
постапка за донесување на овој урбанистички план. 
https://www.e-urbanizam.mk/admin#/home/administration/request/municipality/detail/1001/28099 
Одобрна ПП – 26727 
https://www.e-urbanizam.mk/admin#/home/administration/request/municipality/detail/1044/26727 
 
Детален урбанистички план за Градска четврт З 06, Блок 11, Општина Карпош, Скопје 
Број на постапката: 28120 
Датум на креирање 02.04.2020 
Статус: Кајпланер (подготовка/ изработка на предлог план) 
Планер: Друштвозаархитектонскидејности и инженерство, техничкоиспитување и анализа ТАЈФА АРХИТЕКТИ 
ДООЕЛ Куманово 
Предметниот урбанистички план е вметнат во претходните Годишни програми за изработка на урбанистички 
планови на Општина Карпош за 2019 и 2020 година. Се препорачува продолжување на веќе започнатата постапка 
за донесување на овој урбанистички план. 
https://www.e-urbanizam.mk/admin#/home/administration/request/municipality/detail/1001/28120 
Одобрена ПП – 30.03.2020 
https://www.e-urbanizam.mk/admin/#/home/administration/request/municipality/detail/1044/27004 
 
ДУП за Градска четврт З 07 , блок 3, Општина Карпош, Скопје   
Број на постапката: 10683 
Датум на креирање: 09.05.2017 
Планер: ИВАНОВ ИНЖИНЕРИНГ ДООЕЛ Битола 
Статус: Кај планер (корекција на предлог план) 
Предметниот урбанистички план е вметнат во претходните Годишни програми за изработка на урбанистички 
планови на Општина Карпош за 2017, 2018, 2019 и 2020 година. 
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Планскиот 
период на важечкиот план е 2017-2022.  
Се препорачува завршување на веќе започнатата постапка за донесување на овој урбанистички план. 
https://www.e-urbanizam.mk/admin#/home/administration/request/municipality/detail/1001/10683 
Одобрена ПП – 09.05.2017 
https://www.e-urbanizam.mk/admin/#/home/administration/request/municipality/detail/1044/10498 
 
ДУП за Градска Четврт СЗ 19, Општина Карпош 
Број на постапката: 21276 
Датум на креирање 18.04.2019 
Планер: БИЛД УРБАН дооел Скопје 
Статус: Кај планер (корекција на предлог план) 
Предметниот урбанистички план е вметнат во претходните Годишни програми за изработка на урбанистички 
планови на Општина Карпош за  2018, 2019 и 2020 година. 
Комисијатазаурбанизамна ОпштинаКарпош, формиранаодГрадоначалниксорешениебр.11-112/3 од08.01.2019 
има издадено мислење со бр.45-78/5 од16.10.2019година. 
Се препорачува продолжување на веќе започнатата постапка за донесување на овој урбанистички план. 
https://www.e-urbanizam.mk/admin#/home/administration/request/municipality/detail/1001/21276 
Одобрена ПП – 21.01.2019 
https://www.e-urbanizam.mk/admin/#/home/administration/request/municipality/detail/1044/18471 
 
ДУП за Градска четврт ССИ 03, Блок 06, Општина Чаир, Општина Карпош - Скопје 
Број на постапката: 17343 
Датум на креирање: 19.09.2018 
Планер: ИВАНОВ ИНЖИНЕРИНГ ДООЕЛ Битола 
Статус: Кајопштини/институции (мислењезаконеченпредлогплан) 
Предметниот урбанистички план е вметнат во претходните Годишни програми за изработка на урбанистички 
планови на Општина Карпош за  2018, 2019 и 2020 година. 
По Одлуката за донесување на Јавна презентација и Јавна анкета по Предлог Детален урбанистички план за 
Градска четврт ССИ 03.06, Општина Чаир, Општина Карпош, Скопје бешеорганизиранаЈавнаанкетавопериодод 
02.11.2020 до 13.11.2020 и одржана Јавна презентација н аден 06.11.2020 во просториите на Општина Карпош, 
Скопје. 
Се препорачува продолжување на веќе започнатата постапка за донесување на овој урбанистички план. 
https://www.e-urbanizam.mk/admin#/home/administration/request/municipality/detail/1001/17343 
Одобрена ПП – 20.07.2018 
https://www.e-urbanizam.mk/admin/#/home/administration/request/municipality/detail/1044/15878 
 
Детален Урбанистички План за Градска Четврт ССИ 03, Блок ССИ 03.02, Општина Карпоши Општина Бутел 
Број на постапката: 22191 
Датум на креирање 11.06.2019 
Планер: БИЛД УРБАН дооел Скопје 
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Статус: Кај 
Министерство за транспорт и врски (согласност/известување) 
Предметниот урбанистички план е вметнат во претходните Годишни програми за изработка на урбанистички 
планови на Општина Карпош за  2018, 2019 и 2020 година. 
Се препорачува продолжување на веќе започнатата постапка за донесување на овој урбанистички план. 
https://www.e-urbanizam.mk/admin#/home/administration/request/municipality/detail/1001/22191 
Одобрена ПП – 07.04.2020 
https://www.e-urbanizam.mk/admin#/home/administration/request/municipality/detail/1044/27501 
 
Детален Урбанистички План за Блок 9 од градска четврт ССИ 03, Општина Карпош и Општина Чаир - Скопје 
Број на постапката: 24583 
Датум на креирање 25.10.2019 
Статус: Кајпланер (изработка на конечен предлог план) 
Планер: Агенција за планирање на просторот 
Предметниот урбанистички план е вметнат во претходните Годишни програми за изработка на урбанистички 
планови на Општина Карпош за  2019 и 2020 година. Се препорачува продолжување на веќе започнатата 
постапка за донесување на овој урбанистички план. 
https://www.e-urbanizam.mk/admin#/home/administration/request/municipality/detail/1001/24583 
Одобрена ПП – 16.28.2019 
https://www.e-urbanizam.mk/admin/#/home/administration/request/municipality/detail/1044/21438 
 
Детален урбанистички план за Градска четврт ССЗ 01, Блок ССЗ 01.04, Општина Карпош, Скопје 
Број на постапката: 23385 
Датум на креирање 22.08.2019 
Планер: БИЛД УРБАН дооел Скопје 
Статус: Кај комисија (стручно мислење за предлог план) 
Постапката е отпочната како ДУП за Градска Четврт ССЗ01, Блок ССЗ 01.12 пред донесување на новиот 
регулациски пландонесен со одлука бр. 27-3428/1 од 28.04.2020 каде границите на блокот се задржани но 
нумерацијата е сменета во ССЗ 01.04. 
Се препорачува продолжување на веќе започнатата постапка за донесување на овој урбанистички план. 
https://www.e-urbanizam.mk/admin#/home/administration/request/municipality/detail/1001/23385 
Одобрена ПП- 16.08.2019 
https://www.e-urbanizam.mk/admin/#/home/administration/request/municipality/detail/1044/21438 
 
Детален урбанистички план за Градска четврт ССЗ 01, Блок ССЗ 01.03, Општина Карпош 
Број на постапката: 23386 
Датум на креирање 22.08.2019 
Планер: БИЛД УРБАН дооел Скопје 
Статус: Кај комисија (стручно мислење за предлог план) 
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Постапката 
е отпочната како ДУП за Градска Четврт ССЗ01, Блок ССЗ 01.11 пред донесување на новиот регулациски 
пландонесен со одлука бр. 27-3428/1 од 28.04.2020 каде границите на блокот се задржани но нумерацијата е 
сменета во ССЗ 01.03. 
Се препорачува продолжување на веќе започнатата постапка за донесување на овој урбанистички план. 
https://www.e-urbanizam.mk/admin#/home/administration/request/municipality/detail/1001/23386 
Одобрена ПП- 16.08.2019 
https://www.e-urbanizam.mk/admin/#/home/administration/request/municipality/detail/1044/16810 
 
 
Детален Урбанистички План за градска четврт ССЗ 02, Блок 06, Општина Карпош – Скопје 
Број на постапката: 24005 
Датум на креирање 27.09.2019 
Статус: Јавна презентација/јавна анкета 
Планер: ЗУМ ПРОЕКТ доо - Скопје 
Предметниот урбанистички план е вметнат во претходните Годишни програми за изработка на урбанистички 
планови на Општина Карпош за 2019 и 2020 година. Се препорачува продолжување на веќе започнатата постапка 
за донесување на овој урбанистички план. 
https://www.e-urbanizam.mk/admin#/home/administration/request/municipality/detail/1001/24005 
 
ДУП за Блок4 од ДУП за Градска четврт ЦС15 - Криви ДОЛ, КО Карпош, Општина Карпош 
Број на постапката: 23387 
Датум на креирање 22.08.2019 
Планер: заДруштвопросторно и урбанистичкопланирање ПОЛОГ ПРОЕКТ-ПРО ДОО Гостивар 
Статус: Кај планер (корекција на предлог план) 
Предметниот урбанистички план е вметнат во претходните Годишни програми за изработка на урбанистички 
планови на Општина Карпош за  2019 и 2020 година. 
Комисијатазаурбанизамна ОпштинаКарпош, формирана од Градоначалник со решениебр.11-3328/1 од 
04.06.2020 година, има дадено забелешки. Се препорачува продолжување на веќе започнатата постапка за 
донесување на овој урбанистички план. 
https://www.e-urbanizam.mk/admin#/home/administration/request/municipality/detail/1001/23387 
Одобрена ПП – 17700 
https://www.e-urbanizam.mk/admin/#/home/administration/request/municipality/detail/1044/17700 
 
Детален урбанистички план за Градска четврт ЦС 15 – Криви Дол, Блок 8, Општина Карпош, Скопје 
Број на постапката: 28116 
Датум на креирање 02.04.2020 
Статус: Кајкомисија (стручно мислење за предлог план) 
Планер: БИЛД УРБАН дооел Скопје 
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Предметниот урбанистички план е вметнат во претходните Годишни програми за изработка на урбанистички 
планови на Општина Карпош за 2019 и 2020 година. Се препорачува продолжување на веќе започнатата постапка 
за донесување на овој урбанистички план. 
https://www.e-urbanizam.mk/admin#/home/administration/request/municipality/detail/1001/28116 
Одобрена ПП – 30.03.2020 
https://www.e-urbanizam.mk/admin/#/home/administration/request/municipality/detail/1044/26742 
 
Детален урбанистички план за Градска четврт ССЗ 02, Блок 04, Општина Карпош - Скопје 
Број на постапката: 28117 
Датум на креирање 02.04.20120 
Статус: Кајпланер (подготовка/ изработка на предлог план) 
 
Планер: Друштво за трговија, производство, градежништво, услуги и консалтинг ЧИП ГРОУП ДООЕЛ увоз-извоз 
Скопје 
Предметниот урбанистички план е вметнат во претходните Годишни програми за изработка на урбанистички 
планови на Општина Карпош за 2019 и 2020 година. Се препорачува продолжување на веќе започнатата постапка 
за донесување на овој урбанистички план. 
https://www.e-urbanizam.mk/admin#/home/administration/request/municipality/detail/1001/28117 
Одобрена ПП – 30.03.2020 
https://www.e-urbanizam.mk/admin/#/home/administration/request/municipality/detail/1044/25880 
 
Детален Урбанистички План  за градска четврт ССИ03, Блок ССИ 03.07, Општина Бутел и Општина Карпош 
Број на постапката: 28309 
Датум на креирање 10.04.2020 
Статус: Кајкомисија (корегиран предлог план) 
Планер: БИЛД УРБАН дооел Скопје 
Предметниот урбанистички план е вметнат во претходните Годишни програми за изработка на урбанистички 
планови на Општина Карпош за 2019 и 2020 година. Се препорачува продолжување на веќе започнатата постапка 
за донесување на овој урбанистички план. 
https://www.e-urbanizam.mk/admin#/home/administration/request/municipality/detail/1001/28309 
Одобрена ПП – 07.04.2020 
https://www.e-urbanizam.mk/admin#/home/administration/request/municipality/detail/1044/27651 
 
Детален урбанистички план за Градска четврт СЗ 26 блок 01, Општина Карпош, Скопје 
Број на постапката: 29460 
Датум на креирање 29.05.2020 
Статус: Кајпланер (корекција на предлог план) 
Планер: заДруштвопросторно и урбанистичкопланирање ПОЛОГ ПРОЕКТ-ПРО ДОО Гостивар 
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Предметниот урбанистички план е вметнат во претходните Годишни програми за изработка на урбанистички 
планови на Општина Карпош за 2019 и 2020 година. Се препорачува продолжување на веќе започнатата постапка 
за донесување на овој урбанистички план. 
https://www.e-urbanizam.mk/admin#/home/administration/request/municipality/detail/1001/29460 
Одобрена ПП – 28.04.2017 
https://www.e-urbanizam.mk/admin/#/home/administration/request/municipality/detail/1044/25449 
 
Детален урбанистички план за Градска четврт СЗ26, Блок СЗ 26.05, Општина Карпош – Скопје 
Број на постапката: 31683 
Датум на креирање 17.09.2020 
Статус: Кај комисија (стручно мислење за предлог план) 
Планер:  Институт за урбанизам, сообраќај и екологија ИН-ПУМА ДОО Скопје 
Предметниот урбанистички план е вметнат во претходните Годишни програми за изработка на урбанистички 
планови на Општина Карпош за 2019 и 2020 година. Се препорачува продолжување на веќе започнатата постапка 
за донесување на овој урбанистички план. 
https://www.e-urbanizam.mk/admin#/home/administration/request/municipality/detail/1001/31683 
Одобрена ПП – 15.06.2020 
https://www.e-urbanizam.mk/admin#/home/administration/request/municipality/detail/1044/27861 
 
Изменување и дополнување на УПС Бардовци – разработка на блок 10, КО Бардовци, Општина Карпош 
Број на постапката: 18858 
Датум на креирање 12.12.2018 
Статус: Кај одговорно лице (формирање комисија/одржување јавна презентација) 
Планер:  Друштво за трговија и услуги БИЛД УРБАН ДООЕЛ Скопје 
Предметниот урбанистички план е вметнат во претходните Годишни програми за изработка на урбанистички 
планови на Општина Карпош за 2019 и 2020 година. Се препорачува продолжување на веќе започнатата постапка 
за донесување на овој урбанистички план. 
https://www.e-urbanizam.mk/admin#/home/administration/request/municipality/detail/1012/18858 
Одобрена ПП – 14.11.2018 
https://www.e-urbanizam.mk/admin/#/home/administration/request/municipality/detail/1044/16345 
 

 

Сите останати детални урбанистички планови, изработени според претходните ОУП на Град Скопје од 
1965 година, Изменување и дополнувањена ОУП на Град Скопје од 1985 година и ГУП на Град Скопје 2001-2020, 
се во поголема или помала мерка не усогласени со моменталните дигитални катастарски планови, неусогласени 
со моменталната позитивна законска и подзаконска регулатива и неусогласени со моментално важечкиот план 
од повисоко ниво: ГУП на Град Скопје 2012-2022. 
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Мал дел од урбаното градско подрачје на Општина Карпош (во рамкитена ГУП на Град Скопје 2012-2022), 
не е покриен со важечки детални урбанистички планови, односно за овие простори никогаш досега не биле 
изработени урбанистички планови. 

Во однос на руралниот дел на Општина Карпош, општа констатација е дека постојните важечки 
урбанистички планови за село се спроведуваат без поголеми проблеми. 

Сумирано, се препорачува продолжување на постапката за изработка до конечно донесување на сите 
започнати урбанистички планови како и пристапување кон изработка на нови урбанистички планови: 

 
ПЛАНСКА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ГРАДСКА ЧЕТВРТ З 01, БЛОК З 01.03, 
ОПШТИНА КАРПОШ, СКОПЈЕ 
Бројнапостапката: 30269 
Датум на креирање 16.06.2020 
Статус: Кај одговорно лице 
Планер:  Друштво за трговија и услуги БИЛД УРБАН ДООЕЛ Скопје 
https://www.e-urbanizam.mk/admin#/home/administration/request/municipality/detail/1044/30269 
 
ПЛАНСКА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН  ЗА ГРАДСКАЧЕТВРТ ССЗ 01, БЛОК 
5,ОПШТИНА КАРПОШ, СКОПЈЕ 
Број на постапката: 30077 
Датум на креирање 12.06.2020 
Статус: Кај одговорно лице 
Планер:  ЗУМ ПРОЕКТ ДОО - Скопје 
https://www.e-urbanizam.mk/admin#/home/administration/request/municipality/detail/1044/30077 
 
ПЛАНСКА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ГРАДСКА ЧЕТВРТ З 06, БЛОК 08, 
ОПШТИНА КАРПОШ, СКОПЈЕ 
Број на постапката: 30175 
Датум на креирање 15.06.2020 
Статус: Завршена постапка 
Планер:  Тајфа Архитекти дооел Куманово 
https://www.e-urbanizam.mk/admin#/home/administration/request/municipality/detail/1044/30175 
 
ПЛАНСКА ПРОГРАМА ЗА ДЕТАЛЕН  УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ГРАДСКА ЧЕТВРТ З06, БЛОК 02, ОПШТИНА КАРПОШ – 
СКОПЈЕ 
Бројнапостапката: 29111 
Датум на креирање 19.05.2020 
Статус: Завршена постапка 
Планер:  ЗУМ ПРОЕКТ доо Скопје 

https://www.e-urbanizam.mk/admin
https://www.e-urbanizam.mk/admin
https://www.e-urbanizam.mk/admin
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https://www.e-urbanizam.mk/admin#/home/administration/request/municipality/detail/1044/29111 
 
ПЛАНСКА ПРОГРАМА ЗАДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ГРАДСКА ЧЕТВРТ ССЗ 02, БЛОК 05, ОПШТИНА КАРПОШ 
– СКОПЈЕ, (2020-2025) 
Број на постапката: 28768 
Датум на креирање 07.05.2020 
Статус: Завршена постапка 
Планер: ПОЛОГ ПРОЕКТ - Гостивар 
https://www.e-urbanizam.mk/admin#/home/administration/request/municipality/detail/1044/28768 
 
ПЛАНСКАТА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА ДЕТАЛЕН  УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ГРАДСКА ЧЕТВРТ З07, БЛОК 01, 
ОПШТИНА КАРПОШ – СКОПЈЕ 
 
Број на постапката: 28063 
Датум на креирање 31.03.2020 
Статус: Завршена постапка 
Планер: ТАЈФА АРХИТЕКТИ – Куманово 
https://www.e-urbanizam.mk/admin#/home/administration/request/municipality/detail/1044/28063 
 
ПЛАНСКА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА ДЕТАЛЕН  УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ГРАДСКА ЧЕТВРТ З 07, БЛОК З 07.04, 
ОПШТИНА КАРПОШ, СКОПЈЕ 
Број на постапката: 26878 
Датум на креирање 19.02.2020 
Статус: Завршена постапка 
Планер: БИЛД УРБАН - Скопје 
https://www.e-urbanizam.mk/admin/#/home/administration/request/municipality/detail/1044/26878 
 
ПЛАНСКА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА ДЕТАЛЕН  УРБАНИСТИЧКИ  ПЛАН ЗА ГРАДСКА ЧЕТВРТ Ј03 – ТРН ДОЛ, БЛОК 
5, ОПШТИНА КАРПОШ – СКОПЈЕ 
Бројна постапката: 19103 
Датум на креирање 21.12.2018 
Статус: Завршена постапка 
Планер: ТАЈФА АРХИТЕКТИ – Куманово 
https://www.e-urbanizam.mk/admin/#/home/administration/request/municipality/detail/1044/19013 
 
ПП ЗА ЛОКАЛНА  УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА  ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО ОСНОВНА КЛАСА НА 
НАМЕНА Г2- ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА, НА КП 662/4, М.В. ЗАД ЧЕШМАРСКИ РИД, КО БАРДОВЦИ, 
ОПШТИНА КАРПОШ 
Број на постапката: 30095 
Датум на креирање 12.06.2020 

https://www.e-urbanizam.mk/admin
https://www.e-urbanizam.mk/admin
https://www.e-urbanizam.mk/admin
https://www.e-urbanizam.mk/admin/
https://www.e-urbanizam.mk/admin/
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Статус: 
Завршена постапка 
Планер:  друштво за трговија на мало и проектирање АРХИКОНС Јован ДООЕЛ Кавадарци 
https://www.e-urbanizam.mk/admin#/home/administration/request/municipality/detail/1044/30095 
 
ПЛАНСКА ПРОГРАМА ЗА ЛУПД  ЗА ИЗГРАДБА НА МАГАЦИНСО ПРИДРУЖНИ СОДРЖИНИ, СО НАМЕНА Г4-
СТОВАРИШТА, НА КП 132/1, КО БАРДОВЦИ, ОПШТИНА КАРПОШ 
Број на постапката: 26595 
Датум на креирање 10.06.2020 
Статус: Завршена постапка 
Друштво за производство, трговија и градежништво ПРО-ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ с.Жеровјане-Боговиње 
https://www.e-urbanizam.mk/admin#/home/administration/request/municipality/detail/1044/26595 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
ЗАКЛУЧОК 

за објавување Програма за активностите на Општина Карпош во областа на Екологијата и Енергетската 
ефикасност за 2021 година 

 
       
 

1. Се објавува Програма за активностите на Општина Карпош во областа на Екологијата и Енергетската 
ефикасност за 2021 година, донесена на педесет и првата седница на Советот на Општина Карпош,  одржана на 28 
декември 2020 година. 
 
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина 
Карпош“. 
 
 

Број: 11-8449/29                     ГРАДОНАЧАЛНИК 
Датум: 29.12.2020 година        НА ОПШТИНА КАРПОШ 
Скопје                                    Стефан Богоев, с.р. 
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Врз основа на член 22, став 1, точка 2 и член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.5/2002), Советот на Општина Карпош, на педесет и првата седница, одржана на 28 
декември 2020 година, донесе 
 
 

ПРОГРАМА 
за активностите на Општина Карпош во областа на Екологијата 

 и Енергетската ефикасност за 2021 година 
 

Вовед 
Секторот за екологија и енергетска ефикасност преку изработка и имплементација на квалитетна и 

издржана програма за 2021 година ќе придонесе кон спроведување на законските одредби кои произлегуваат од 
Законот за локална самоуправа, Законот за заштита на животната средина, Законот за енергетика, Законот за 
енергетска ефикасност, Националните стратегии за енергетска ефикасност и обновливи извори на енергија, и 
усвоените програми од Советот на Општина Карпош (ЛЕАП, Програма за ЕЕ), а воедно и имплементација на 
мерки и активности во поглед на подобрување и заштита на животната средина.  
  Секторот во својот состав содржи две одделенија – Одделение за екологија и Одделение за енергетска 
ефикасност. Проектните задачи кои се спроведуваат преку активностите во овие две одделенија во секторот, 
имаат за цел подигнување на свеста на граѓаните за заштита на животната средина во просторот на опфатот на 
Општината, намалување на потрошувачката на енергија и заштита на животниот стандард на граѓаните, примена 
на обновливи извори на енергија во замена на фосилните горива, со што како крајна цел е намалувањето на 
емисиите на CO2 во воздухот. 
 
I. Развојни приоритети и цели 

 Општината Карпош на својата територија ги спроведува мерките и активностите кои се доделени на 
локалната самоуправа, а се однесуваат на областите заштита на животната средина (екологија) и 
енергетската ефикасност; 

 Општината да воспостави услови за пристојно, безбедно и здраво живеење на своите граѓани; 
 Анимирање на граѓаните во активностите кои ќе произлезат од Програмата, односно активно учество на 

граѓаните; 
 Програмата да врши едукација на поединци и/или групи во заштитата и подобрувањето на еколошките 

стандарди, што ќе придонесе за развивање на јавната свест за зачувување на животната средина и 
природата и тоа што значи да се биде енергетски ефикасен во одвивање на процесите; 

 Програмата предвидува и реализација на  мерките и обврските за енергетска ефикасност кои Општината 
Карпош ги потпиша и се обврза за нивно спроведување во Конвенцијата на Градоначалници на Европски 
Градови и Општини. 
 

II. Проектни активности 
 

1. Oдделение за екологија 
Одделението за екологија своето работење го темели на обврските и надлежностите кои ги има во 

следните подрачја: 
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1.1. Јавна чистота и хигиена, 
1.2. Паркови, јавно зеленило и хортикултура, 
1.3. Урбана опрема, 
1.4. Имплементација на ЛЕАП-от, 
1.5. Субвенционирање на купување велосипеди 

 
1.1. Јавна чистота и хигиена 

Опис на активности: За одржување на јавната чистота, Општината Карпош 
издвојува значителни средства и енергија со цел не само 
одржување, туку и подобрување на ефикасноста и 
унапредување на состојбата со јавната хигиена. Карпош, како 
и до сега, и понатаму се стреми да биде најчистата општина 
во Скопје. Во 2021 година Општината Карпош планира да 
ангажира приближно 100 сезонски работници кои за својот 
ангажман ќе бидат исплатени од општинскиот буџет. 
За непречено одвивање на редовните активности на 
ангажираните работници, Општината Карпош ќе издвои 
средства за: 
- Финансиски надоместок за работниците (плати, 

придонеси, итн), 
- Одржување на машините и приборот за работа и 

набавка на нови машини, алат и потрошен материјал, 
- Набавка на ХТЗ и друга опрема за работниците, 
- Набавка на нови дувалки за собирање лисја 
- Чистење на дивите депонии, 
- Поставување и редовно одржување на мобилните 

тоалети, 
- Изнајмување на товарен камион за транспорт на 

комунален отпад во депонија Дрисла. 
 

Стратешки насоки и цели: 

 Одржување, подобрување и унапредување на јавната 
хигиена во општината; 

 Зголемување на ефикасноста во областа на јавната 
чистота и хигиена 

 Подобрување на состојбата со јавните зелени површини 
Очекувани резултати: Почиста, поздрава и поубава општина 

Целна група: Граѓаните на Општина Карпош 

Предвидена финансиска 

рамка: 
43.800.000,00 денари 

1.2. Паркови, јавно зеленило и хортикултура 
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1.2.1. Одржување на постојното јавно зеленило 

Опис на активности: Одржување и реконструкција на јавни тревни 
површини 

Се мисли на постојните парковски површини, односно 
замена на оштетената или уништена трева со нова трева. По 
потреба и дотур на нова, квалитетна земја заради поголема 
ефикасност во садењето на новата трева. 

Одржување и реконструкција на зелени површини со 
украсни растенија, дрвја и друга вегетација 

Оваа активност се однесува на одржување на украсните 
растенија преку замена на овенатите или уништени растенија 
на локациите кои се со цветен насад, како на пример: 
плоштадот Делфина во населба Влае 2, зелените површини 
во рамките на ТЦ Лептокарија во Карпош 3, платото кај 
Педагошка академија, платото со фонтана во Карпош 3, 
платото кај Млечен ресторан, плоштадот со скалите во 
Жданец, плоштадот во УЗ Пецо Божиновски Кочо (спроти 
студентскиот дом Гоце Делчев), плоштадот во Бардовци, 
детскиот сквер на улица Женевска во Тафталице 2, 
плоштадот во Трнодол, жардињерите во Порта Влае, 
зеленилото помеѓу улиците Козле 8 и Козле 10, паркот 
помеѓу зградите на ул. Московска во Тафталиџе 2, кај 
Воените кули во Нерези, паркот на ул. Иван Аговски во 
Карпош 1 и др.  
Од друга страна, на дрвјата кои беа насадени изминативе 2-3 
години, потребно им е редовно полевање и одржување, 
особено во летниот период. За таа цел, во текот на летото 
2020 година беа ангажирани две цистерни кои ги полеваа 
дрвцата. Беше воведена и втора смена за оваа намена. И во 
2021 година ќе продолжи оваа активност. 

Одржување на системите за наводнување 
На претходно поставените на зеленилото околу Плоштадот 
Делфина во Влае, на плоштадот во УЗ Пецо Божиновски 
Кочо (спроти студентскиот дом Гоце Делчев), на кружниот 
тек кај средното училиште Георги Димитров, на зелените 
површини кај платото со фонтаната во Карпош 3, плоштадот 
во Бардовци, кај платото “Млечен”, во дворот на ООУ Лазо 
Трповски, зелените површини на ул. Никола Русински  (кај 
ТЦ Лептокарија) и други локации, од оваа година треба да се 
одржуваат и системите за полевање на ул. Иван Аговски во 
Карпош 1, Московска и Женевска во Тафталиџе 2, кај 
Воените кули во Нерези, во ТЦ Лептокарија во Карпош 3, во 
дворот на ООУ Петар Поп Арсов во Карпош 4 и ООУ Војдан 
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Чернодрински  во УЗ Владо Тасевски. Овие системи за 
наводнување неопходно треба да се поправаат и одржуваат. 

Стратешки насоки и цели: Јавното зеленило за кое се грижи Општината Карпош да биде 

функционално и во добра состојба 

Очекувани резултати:  Уредени јавни површини со украсно зеленило,  
 Средени тревни површини, 
 Полеани јавни зеленила, 
 Уредени дрвјата на територијата на Карпош. 

Целна група: Граѓаните на Општина Карпош 

Предвидена финансиска 

рамка: 
8.500.000,00 денари 

1.2.2. Изградба на нови парковски површини и јавно зеленило 

Опис на активности: Изградба на нови зелени површини (тревници, дрвја, 
украсни растенија, живи огради) 

Општината Карпош ќе продолжи да посветува внимание на 
урбаната естетика, па хортикултурното уредување на 
зелените парковски површини е едно од приоритетните 
зафати. За таа цел на определен број на локации ќе биде 
извршено садење на нови дрвја, украсни растенија и тревни 
површини. 
Се планираат две акции на садење на дрвја, во пролетниот и 
есенскиот период од годината, а исто така и подигање на 
нови тревници и рехабилитација на деградираните тревни 
површини. 
За прв пат оваа година се планира и садење на жива ограда 
покрај оградите на дворовите на објектите во надлежност на 
Општината Карпош. 
Најавени се и неколку донации од страна на општествено 
одговорни правни субјекти за ново зеленило и дрвја, кои се 
секогаш добредојдени. 

Изградба на нови автоматски системи за наводнување 
Во текот на 2021 година планирано е со овие активности да 
се продолжи и на други локации. Во план е поставување на 
вакви системи на најмалку 4 локации на различни делови од 
територијата на Општина Карпош. 

Стратешки насоки и цели: Подобрување состојбата на јавните зелени површини преку 

нови хортикултурни решенија 

Очекувани резултати: Нови уредени зелени површини 
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Целна група: Граѓаните на Општина Карпош 

Предвидена финансиска 

рамка: 
6.000.000,00 денари 

1.3. Урбана опрема 

1.3.1. Одржување на урбаната опрема 

Опис на активности: Одржување и санација на оштетени парковски клупи 
за седење и корпи за отпадоци 

Дел од поставените клупи се оштетени од забот на времето и 
временските услови, па така неопходна е интервенција и 
санирање на даските од клупите, како и на нивната 
конструкција (доколку е потребно). 
Покрај тоа што бројот на корпи за смет на јавните површини 
во Општина Карпош е релативно недоволен, еден дел од 
истите се оштетени и/или вон функција. Санација (таму каде 
што е можно) и замена (онаму каде што не е можна поправка) 
на оштетените корпи се секако потребни. 

Одржување на детските и спортските игралишта 
На територијата на Општината Карпош има голем број на 
детски игралишта, кои поради експлоатација на истите со тек 
на времето, треба да се санираат, заменуваат, бојадисуваат и 
слично. За жал, реквизитите на овие игралишта честои се и 
мета на недоговорни граѓани кои најчесто во доцните 
вечерни часови намерно ги оштетуваат. Акцентот во 2021 
година ќе биде пофреквентно и поефикасно санирање на 
оштетувањата, замена на материјалот на најчесто 
оштетуваните реквизити и промената на подлогата на 
неколку игралишта (од песок во гумирана подлога), се 
разбира во рамките на финансиските можности. 
Во врска со реквизитите на спортските игралишта, исто така 
ќе се врши чест мониторинг и оштетените реквизити ќе бидат 
санирани во најкус можен рок. 

Одржување и санација на оштетени огради и други 
браварски работи 

Се работи за реконструкција на оградите, металните 
столбчиња и останати браварски работи и нивно тековно 
одржување. 

Одржување на фонтаните 
Изградените четири фонтани кои се наоѓаат на плоштадот 
Делфина во Влае, на платото во Карпош 3, на плоштадот во 
Бардовци и плоштадот во УЗ П.Б.К (спроти студентски дом 
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Гоце Делчев), како и евентуално други фонтани кои би се 
изградиле во следниов период, треба редовно да се 
одржуваат и зачуваат во исправна состојба. 

Стратешки насоки и цели: Исправна и функционална урбана опрема која ќе служи за 

релаксација на граѓаните 

Очекувани резултати: Одржувани и функционални клупи за седење, корпи за 

отпадоци, реквизити на детски и спортски игралишта, 

метални огради, настрешници, летниковци, фонтани итн. 

Целна група: Граѓаните на Општина Карпош 

Предвидена финансиска 

рамка: 
14.000.000,00 денари 

1.3.2. Поставување на нова урбана опрема 

Опис на активности: Детски игралишта 
Изградбата на новите игралишта со реквизити безбедни за 
децата се врши или на локации кои се со многу оштетени и 
застарени реквизити или на сосема нови локации. Оваа 
година се планира и поставување на гумирана подлога на 
најмалку две такви игралишта. 

Фитнес зони 
Се предвидува и изградба на најмалку уште една фитнес зона 
на отворено, со што би им се овозможило бесплатно вежбање 
и рекреирање на граѓаните од одреден дел на Карпош. 

Клупи и корпи 
Поставувањето на нови клупи за седење и корпи за отпадоци 
исто така ќе продолжи во 2021 година, а ќе се реагира 
претежно по барање на урбаните заедници и самите граѓани.  

Стратешки насоки и цели: Нова, стилска урбана опрема за релаксација на граѓаните 

Очекувани резултати: Нови функционални клупи за седење, корпи за отпадоци, 

детски игралишта, фитнес зони, огради, настрешници, 

летниковци, фонтани итн. 

Целна група: Граѓаните на Општина Карпош 

Предвидена финансиска 

рамка: 
6.000.000,00 денари 

1.4. Имплементација на ЛЕАП-от преку годишни  активности 

Опис на активности: Имплементирање на ЛЕАП 2 за 2021 година и 
реализација на проектите и активностите од 
Акцискиот план за 2021 година. 

По усвојување на Програмата за активностите на Општина 
Карпош во областа на екологијата и енергетската ефикасност 
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за 2021 година, ќе следи комисиско определување на 
активностите за имплементација на проекти во рамките на 
ЛЕАП 2. За таа цел Комисијата за спроведување на 
активностите од ЛЕАП ќе изработи Акциски план за 2021 
година со конкретни мерки и активности за реализација, кој 
потоа ќе биде усвоен на седница на Советот на Општина 
Карпош. Во тој Акциски план на годишно ниво ќе бидат 
определени приоритетните проекти предвидени за 
реализација во 2021 година. 
Како приоритетни за 2021 година се предлагаат две 

активности за реализација, и тоа: 

 Активности за намалување на нивото на 
аерозагаденост во Општината Карпош 

 Подигнување на јавната свест со цел да се почитува 
Правилникот за одржување во исправна состојба на 
оџаците, димоводните уреди, системите за воздух, 
системите за воздушно и водено греење, огништата- 
котли за парно греење во објекти, како и во 
индустриски и занаетчиски постројки. 

 Промовирање на пилот проект за сепарирање, 
рециклирање и реупотреба на одреден тип на 
материјал кој се рециклира. 

Сепак, последниот збор ќе го има горенаведената комисија и 

Акцискиот план ќе биде подготвен за реализирање по 

неговото усвојување од страна на Советот на Општина 

Карпош. 

Стратешки насоки и цели: Карпош – еколошки просперитетна општина; здрава животна 

средина за сите граѓани 

Очекувани резултати: Имплементација на определен број на активности 

предвидени во ЛЕАП-от со што би се дал придонес за 

почиста и поздрава животна средина. 

Целна група:  Граѓаните на Општина Карпош 

Предвидена финансиска 

рамка: 1.000.000,00 денари 

1.5. Субвенционирање на купување велосипеди 

Опис на активности: Општината Карпош планира и во текот на 2021 година да 

реализира проектна активност со наслов ”Цел Карпош на 
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точак” со цел да го промовира користењето на велосипед 

како превозно средство и како средство за рекреација. 

Активноста ќе се спроведе по теркот на овогодинешното 

субвенционирање. 

Планирано е купувањето на нов велосипед за граѓаните на 

Карпош да биде субвенционирано со 30% од неговата 

вредност, но не повеќе од 3.000 денари. Со тоа, граѓаните на 

Општината Карпош, покрај веќе изградената солидна 

инфраструктурна велосипедска мрежа, ќе добијат уште еден 

стимул за користење на велосипеди. 

 

Стратешки насоки и цели: 

 Почиста животна средина во општината, односно помала 
емисија на штетни гасови; 

 Намалување на сообраќајот; 
 Подобрување на здравјето на граѓаните – корисници на 

велосипеди и електрични тротинети. 
Очекувани резултати: Почиста општина, поздрави граѓани 

Целна група: Граѓаните на Општина Карпош 

Предвидена финансиска 

рамка: 
500.000,00 денари 

 
2. Одделение за енергетска ефикасност 
Одделението за енергетска ефикасност своето работење го темели на обврските и надлежностите кои ги 

има во следните подрачја: 
2.1. Јавно осветлување, 
2.2. Новогодишно украсување, 
2.3. Активности од областа на енергетската ефикасност. 

2.1. Јавно осветлување 

2.1.1. Замена на постојните светилки за улично осветлување со 
ЛЕД светилки по ЕСКО модел. 
 

Опис на активности: ЕСКО моделот предвидува во текот на наредната година да 
се заменат сите 4.960 позиции на натриумови светилки со 
ЛЕД светилки. Исто така ќе бидат заменети 108 позиции на 
натриумови светилки во дворните места на училиштата, како 
и рефлекторите од 400W инсталирани на спортските и 
детските игралишта вкупно 244 позиции. Овој модел е 
согласно Законот за Енергетска Ефикасност и овозможува 
вкупната инвестиција да се враќа на ЕСКО партнерот во рок 
од 8 години само од заштедата на електрична енергија и 
средства за одржување на системот.  
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Очекуваните заштеди на годишно ниво се 60% од сегашната 
инсталирана снага на светилките односно околу 9.600.000 
ден. за потрошена електрична енергија и околу 12.000.000 
ден. колку во просек се издвојува за тековно одржување на 
улично осветлување годишно. 
Вкупните средства на годишно ниво од комуналната такса за 
јавното осветлување се 40.664.484 ден. се доволни за 
реализација на обврските по овој модел кој изнесуваат:  

 15.000.000 ден. за месечни рати кои ЕСКО партнерот 
во траење од 8 години.  

 8.500.000 ден. за потрошена енергија за улично 
осветлување (после првата година) кога ќе бидат 
замeнети сите светилки со ЛЕД.  

 0 ден за одржување кое влегува во обврската на 
ЕСКО партнерот.  

 Минимум 17.000.000 ден. на годишно ниво остаток на 
општината од таксата за јавно осветлување за 
реализација на други капитални проекти. 
Овие параметри се содржани во студијата за ЕСКО 
моделот која е во фаза на изработка.  

Стратешки насоки и цели: Со реализација на овој проект се овозможува во наредните 17 

години (колку што е работниот век на новите светилки) 

целосно да се реши проблемот со функционирањето на 

јавното осветлување во општината.  

Очекувани резултати: Помалку потрошена електрична енергија и средства за јавно 

осветлување ефикасен систем и функционирање на мрежата 

без дефекти и застои безбедни улици и јавни површини за 

граѓаните.  

Целна група: Граѓаните на Општина Карпош 

Предвидена финансиска 

рамка: 

52.000.000,00 денари (13.000.000,00 за сметки за 

потрошена електрична енергија) 

2.1.2. Изградба на нови системи на јавно осветлување 

Опис на активности: Подготовка на проектна документација 
Проектната документација е законска обврска доколку на 
постојниот систем се приклучуваат нови линии и светилки.  
Новите проекти треба да бидат исклучиво со ЛЕД светилки 
кои ќе имаат приклучок на постојните ормари за улично 
осветлување.  

Ново јавно осветлување 
Во изминатите 12 години во општината бројот на светилки од 
3.613 порасна на 4.960 со новите инфраструктуни градби 
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(улици, паркинзи, пристапни патеки и други јавни 
површини). 
И понатаму останува потребата осветлувањето да биде 
поврзано со планот на изградба на нови зелени површини и 
пешачки зони кои се планираат за наредниот период.  

Стратешки насоки и цели: Осветлување на сите новоизградени површини  

Очекувани резултати: Високоефикасно ЛЕД осветлување на јавните површини, 

зголемување временската употребливост на овие содржини 

вечерните часови.  

Целна група: Граѓаните на Општина Карпош 

Предвидена финансиска 

рамка: 
17.000.000,00 денари 

2.2. Новогодишно украсување 

Опис на активности: Во текот на месец декември 2021 година се планира 

новогодишно украсување на јавните пошвршини на 

територијата на Општина Карпош со цел за време на 

новогодишните и божиќните празници граѓаните да се 

чувствуваат празнично и пријатно. 

Поради тоа, предвидени се следниве локации за украсување: 

Плоштад Делфина во Влае, Плато Млечен во УЗ Владо 

Тасевски, Плато со фонтана во Карпош 3, Кружен тек кај 

гимназијата Георги Димитров во УЗ Тафталиџе 1, Плоштад 

“П.Б.К” (спроти студентскиот дом “Гоце Делчев”), паркот 

“Македонија” долж булеварот Митрополит Теодосиј 

Гологанов и Плоштадот во Бардовци. 

Стратешки насоки и цели: Создавање на услови за пријатен и свечен амбиент за време 
на Новогодишните празници  

Очекувани резултати: Украсена општина и свечена атмосфера за Нова Година и 
Божиќ 

Целна група:  Граѓаните на Општина Карпош 
Предвидена финансиска 
рамка: 

2.000.000,00 денари 

2.3. Активности од областа на енергетската ефикасност 

2.3.1. Проектни активности од областа на енергетската 
ефикасност 

Опис на активности: 1. Замена на котелскиот систем за греење на нафта во 
ООУ „Аврам Писевски“ со систем на ОИЕ –
термални пумпи воздух/вода 
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Ова е последниот систем на фосилно гориво во Општината и 
со изработениот проект во 2020 година се предвидува негова 
замена со термални пумпи воздух/вода во високо 
температурен режим (550С) на греење со постојниот 
радијаторски систем во објектот. 
Ваквиот систем ќе овозможи и ладење во летниот период во 
режим 12-170С преку радијаторскиот систем во овие 
простории кои се користат во летниот период. 
Вредноста на проектот е 4.300.000,00 денари средства кои ќе 
се обезбедат со учество на Општината и надворешни повици 
за апликација за вакви проекти. 
 

2. Изработка на нова тригодишна програма за 
енергетска ефикасност 2021-2023 година 

Оваа програма треба да претставува континуитет на досега 
реализираните активности од предходните две програми, а 
согласно новиот Закон за Енергетика и Законот за Енергетска 
Ефикасност и новата методологија за изработка на истите. 
Без фискални импликации. 
 

3. Замена на рефлекторските системи од 400W во 
спортската сала од едно општинско основно 
училиште со ЛЕД светилки од 100W 

Ова ќе биде една од спортските сали во училиштата во која 
нема соодветно осветлување, а има голема инсталирана снага 
и проблеми во замена на ампулите од рефлекторите со 
користење на скеле. 
Новото осветлување ќе овозможи 300 LUX на подните 
површини и долг работен век на светилките од 60.000 
работни часа. 
Заштедата на инсталираната снага и потрошена енергија е 
повеќе од 60%. 
Вредност на инвестицијата 200.000,00 денари. 
 

4. Замена на нисконапонски табли, осигурувачи и 
инсталација во ООУ „Аврам Писевски“, УЗ 
Бардовци 

Со промена на системот за греење во ова училиште од 
безбедносни причини треба да се заменат старите дотраени 
табли со топливи осигурувачи и инсталации кои и во 
секашни услови се закана за безбедноста на корисниците и 
учениците. 
Ова е последно од училиштата каде се уште не е направена 
оваа реконструкција. 
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Вредност на инвестицијата 450.000,00 денари. 
 

5. Поставување на хибридни соларни системи за 
електрична енергија и санитарна топла вода на 
јавните објекти во надлежност на општината 

Хибридната фотоволтаична технологија овозможува 20% 
повеќе електрична енергија од стандардните фотоволтаични 
панели и 600KWh топлинска енергија по 1m2 површина на 
панелот. Со тоа периодот на поврат на инвестицијата се 
намалува до 50% од стандардните системи. 
Согласно новиот Правилник за ОИЕ и новите законски 
решенија во законите за Енергетика и ЕЕ. 
Ќе се направи пилот проект и студија за најповолен објект 
(училиште, градинка) на кој ќе се инсталира ваков систем 
што треба да задоволи најмалку 80% од потребите на 
електрична енергија од мрежа и 100% од потребите за 
санитарна топла вода. 
Овој пилот проект е веке во фаза на реализација  со објавен 
тендер и склучен договор за изведба . 
Во наредната година со нова апликација преку ГЕФ 
програмата очекуваме уште три идентични системи да 
реализираме  со сопствено учество и грант од 50% од 
вредноста на проектите. 
Сопственото учество  за трите проекти заедно е до 550.000,00 
денари, а остатокот од надворешни средствa. 
 

6. Изработка на Енергетски пасоши за сите јавни 
објекти во надлежност на општината.  

Општина Карпош направи реконструкции со мерки за ЕЕ на 
сите 10 основни училишта и 12 објекти на градинките на 
територија на општината.  
Во 2012 год. за сите училишта се направени банери со 
енергетски карактеристики согласно тогашната состојба на 
објектите  
Општината има обврска со новиот Закон за ЕЕ и 
Правилникот за Енергетски карактеристики на објектите да 
изработи „Енергетски пасоши“ за сите објекти кои ќе бидат 
врамени и истакнати на влезот на секој објект.  
Оваа обврска може да биде реализирана само преку 
лиценцираните фирми (вкупно 74) во Република Северна 
Македонија преку јавна набавка. 
Вредност на набавката за 22 објекти е 1.600.000.00 денари. 
Средствата се планира да се обезбедат од страна на 
надворешни донации.  
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7. Субвенционирање на енергетско ефикасни фасади и 

кровови 
Општината Карпош продолжува со активностите за 
субвенционирање на ЕЕ фасади и кровови. Согласно 
потпишаниот договор со партнерот од овој проект “Хабитат 
Македонија”, кој ќе ги поддржи Заедниците на сопственици 
на станови и куќните совети со поволни услови за давање 
средства за учество во проектот, ќе се распише јавен повик на 
кој овие правни субјекти ќе можат да учествуваат со 
сопствени финансиски средства кои ќе бидат најмалку 50% 
од вредноста на инвестицијата. Согласно објавените 
критериуми ќе биде направена ранг листа, по што ќе започне 
реализацијата со учество на финансиски средства од 
Општината Карпош. 
Приоритет за добивање субвенција ќе имаат Заедниците на 
сопственици на станови и куќни совети кои ќе имаат 
најголемо сопствено учество во проектот.  
Вредност: 4.000.000,00 денари (3.000.000,00 денари за фасади 
и 1.000.000,00 денари за кровови). 
 

8. Нов проект „REPLACE“ од програмата ХОРИЗОН 
20/20 на Европската унија за индивидуални системи 
за греење и ладење од обновливи извори на енергии 

Општината Карпош, заедно со општините Аеродром и Ѓорче 
Петров е партнер на општини и градови од 9 европски и 
балкански држави во проектот со кој ќе се развиваат системи 
за греење и ладење од обновливи извори на енергии во 
резиденцијалниот сектор, индивидуалните и индустриските 
објекти во општинатa. 
Ова е во насока на стратешката определба на општината за 
замена на фосилните горива со системи од обновливи извори 
на енергии.  
Без фискални импликации. 

Стратешки насоки и цели: Унапредување на енергетската ефикасност во областите кои 

се во надлежност на Општина Карпош 

Очекувани резултати: Намалување на трошоците преку намалување на 

потрошувачката на електрична и топлинска енергија; 

подобар и поефективен увид на потрошувачката и постепено 

воведување на алтернативни (обновливи) извори на енергија. 
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Целна група: Граѓаните на Општина Карпош 

Предвидена финансиска 

рамка: 
5.200.000,00 денари 

 
 
Вкупна предвидена финансиска рамка:  

 
III. Финансирање 

Финансирањето на активностите утврдени со оваа Програма во износ од 156.000.000,00 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 за Екологија и енергетска ефикасност 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: 09-8209/33                                        ПРЕТСЕДАТЕЛ 
Датум: 28.12.2020 година                 НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ 
Скопје                                                                                   Наташа Пеливанова, с.р. 
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.5/2002),а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на 
Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013, 15/2014, 9/2019 и 7/2020), Градоначалникот на Општина Карпош, донесе 
 

 
ЗАКЛУЧОК 

за објавување Програма 
за активностите на Општина Карпош во областа на развојот за 2021 година 

 
              
  

1. Се објавува Програмата за активностите на Општина Карпош во областа на развојот за 2021 година, донесена 
на педесет и првата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 28 декември 2020 година. 
 
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина 
Карпош“. 
 
 

Број: 11-8449/30                     ГРАДОНАЧАЛНИК 
Датум:29.12.2020 година       НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                                     Стефан Богоев, с.р. 
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Врз основа на член 22, став 1, точка 3; член 36, став 1, точка 1 и член 62 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), Советот на Општина Карпош, на педесет и правта 
седница, одржана 28 декември 2020 година, донесе 
 

 
 

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

 

Согласно заложбите на Секторот за развој на Општина Карпош, во оваа програмата се опфатени различни 
проекти кои ги вклучува малите и средни претпријатија, младите лица, занаетчиите, како и сите граѓани на 
територија на Општина Карпош, со цел преку низа активности, мерки, обуки и проекти да се придонесе за 
подигнување на локалниот економски развој на територија на Општина Карпош 

 
 
1. “Подготивка на Стратешки План за локален развој на Општина Карпош 2021 – 2025” 
 
 
I. Развојни приоритети и цели 

 

Досега Општина Карпош има изработено и имплементирано четири Стратегиски планови за развој, и тоа 
за периодите 2002-2004, 2006-2008, 2009-2013 и 2015-2019 година. Со споменатите стратешки планови беа 
предвидени голем број на проекти и активности, од кои, значителен број беа успешно имплементирани. 
Реализацијата на проектите придонесе Општина Карпош да забележи видлив развој во сите сфери на нејзиното 
работење. Овој документ прави пресек на досега преземените активности за планирање на локалниот развој во 
Општината и дава преглед на најважните делови на тој процес. Врз основа на овие активности се согледуваат 
можните насоки за идниот стратегиски документ на Општината за периодот 2021-2025 година.  

Носител на процесот на изработка и донесување на документот е Градоначалникот Стефан Богоев. 
Секторот за развој ќе ја координира постапката за подготовка на документот. Се предвидува да се користи и 
надворешна експертска поддршка на процесот која ке биде обезбедена од консултанти. 

 
 
 
II. Проектни активности 
 

1.  
Опис на активности: Методологијата на подготовката на документот ќе се одвива 

во три фази. 
Првата фаза ќе направи согледување на компаративните 
предности на Општината Карпош, ќе се анализираат 
остварувањата од претходно донесените стратешки 
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документи на Општината и ќе се дефинираа предлози за 
стратешките насоки во работењето за наредниот 
четиригодишен период.  
Втората фаза се однесува на собирање на предлози на 
проектни идеи за остварување на стратешките цели во 
надлежностите на локалната самоуправа. 
Процесот на собирање на предлозите ќе почне со одржување 
на семинар на кој ќе има  претставници од сите сектори на 
општинската администрација,  дел од членовите на Советот 
на Општината, претставници од бизнис секторот  и од 
невладините организации што делуваат на територијата на 
Општината Карпош. 
Третата фаза опфаќа активности на донесување на 
документот од страна на Советот на Општината. Предлог 
документот треба да биде предмет на расправа на комисиите 
на Советот, а неговото усвојување е од страна на Советот на 
Општината Карпош. 

Стратешки насоки и цели: Намената на документот е да ги утврди главните стратешки 
правци на работење на локалната самоуправа Карпош во 
наредниот четиригодишен период 2021-2025 година. 

Очекувани резултати: Овој документ треба да претставува средство за 
комуникација со граѓаните, со домашната и странската 
јавност како и да биде добра основа за мобилизирање на луѓе, 
надворешна поддршка и финансиски средства за остварување 
на зацртаните стратешки цели.  

Целна група: Граѓаните, домашната и странската јавност, претставништва 
од други држави (Амбасади, Здруженија и сл.) 

Предвидена финансиска 
рамка: 

500.000,00 денари (две ноќевања со храна и превоз за 50 луѓе 
од сите сектори, претставници од Советот на Општина 
Карпош, невладини организации, бизнис заедницата и други 
учесници, исплата на надворешен консултант, печатење на 
материјалот) 

 
2.  "Моја картичка – мој Карпош“ 
 

I. Проектни активности 
 

 Мој  Карпош – моја картичка 
Опис на активности: Оваа година е втора година од  официјално пуштање на 

првата картичка "Моја картичка, мој Карпош". Од тие 
причини се предвидува целосно ревидирање на сите 
пријавени правни лица, даватели на услугата, со цел да 
имаме реална бројка на понудувачи од една страна и 
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задоволни граѓани од друга страна. Ова ревидирање посебно 
е важно да се оствари поради настанатата КОВИД ситуација, 
каде дел од фирмите поради кризата не одобруваа попуст во 
исминатиот период. 
Исто така, се планира Секторот за развој да направи еден 
поголем настан со цел да означиме две години на успешно 
функционирање и користење на картичката. 
За таа цел, на настанот ќе бидат поканети сите правни лица 
кои ја даваат оваа услуга и ќе говорат за нивните 
придобивки од вклучувањето во овој проект, а исто така 
настанот ќе биде наменет и за граѓаните од територија на 
Општина Карпош, каде со музика и забава ќе се обележи 
овој ден и ќе се промовираат одредени новитети од правните 
лица, а итовремено на лице место ќе се издаваат картички за 
граѓаните кои се уште немаат картичка.  

Стратешки насоки и 
цели: 

Главни карактеристики на картичката за попусти во поглед 
на корисниците 

 Обезбедува % попуст на производите/услугите  во 
приватните претпријатија и кои имаат засновано 
партнерски однос 

 Заштеда на буџетот 
 Обезбедува чувство на припадност 

Главни карактеристики на картичката во поглед на 
партнерите (претпријатијата) 

 Зголемена посетеност на објектите на потенцијални 
потрошувачи,  

 Зголемување на продажбата како резултат на 
дадените попусти,  

 Подобрување на имиџот на компанијата, 
 Бесплатно маркетинг средство 

Очекувани резултати:  Зголемена доверба на граѓаните кон општината 
 Зголемен број на задоволни граѓани 
 Остварени цврсти контакти со претпријатијата 
 Грижа кон институциите и граѓаните од Карпош 

Целна група: Сите жители на Општина Карпош 
Предвидена финансиска 
рамка: 100.000,00 денари (Средствата се наменети за организација 

на еднодневниот настан: промотивни флаери, дј, озвучување, 
банери и сл.) 
 

 
3.  Крводарителска акција 
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I. Развојни приоритети и цели 

 

Општина Карпош е препознатлива по дарување на најголем број крвни единици од сите други општини во 
Македонија. Акцијата се организира заедно со Завод за трансфузиологија и Црвен крст од Општина Карпош, во 
самата општина, на која се покануваат сите граѓни од цела територија на Република Македонија да земат учество. 

 
II. Проектни активности 
 

1.  
Опис на активности: Поставување на пунктови на територија на О.Карпош два 

пати во годината (мај и октомври) 
Стратешки насоки и цели: Вклучување во хуманитарна акција и дарување на крв. 
Очекувани резултати: Обезбедување на голем број на крвни единици 
Целна група: Граѓани на О.Карпош, граѓани на Град Скопје 
Предвидена финансиска 
рамка: 

/ 

 
 
 

4. Членство во Европската асоцијација за локална демократија - АЛДА 
 
I. Развојни приоритети и цели 

 

Да се биде членка на АЛДА, значи пред се споделување на нашата мисија-промоција на добро владеење и 
граќанско учество на локално ниво. 

 
 
II. Проектни активности 
 

1.  
Опис на активности: Членство во Европската асоцијација за локална демократија – 

АЛДА 
Стратешки насоки и цели: Можности за финансирање и развој на проекти 
Очекувани резултати:  Предност при понудени можности за партнерство во 

проекти 
 Поддршка во повеќејазичниот тим на Алда во фазата 

на подготовка на предлог проекти 
 Идентификација на соодветни меѓународни партнери 

во специфични области 
 Поддршка во процесот на склучување на партнерство 

и споделување на повици за партнерство 
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 Препознавање на потенцијални донатори 
Целна група: Граѓаните на Општина Карпош 
Предвидена финансиска 
рамка: 

73.000,00 денари (членство во АЛДА) 

 
Табеларен приказ на буџетот по проекти: 

Проект Предвидена финансиска рамка 
1. Подготовка на Стратешки План за локален 
развој на Општина Карпош 2021 – 2025 

500.000,00 

2. "Моја картичка – мој Карпош“ 100.000,00 
3. Крводарителска акција 0 

4. Членство во Европската асоцијација за 
локална демократија – АЛДА 

73.000,00 

 
 
 
Вкупниот буџет за реализација на програмата на секторот за развој е 673.000,00денари. 

 
III. Финансирање 

Финансирањето на активностите утврдени со оваа Програма во износ од 673.000,00 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 за развој 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: 09-8209/34                                         ПРЕТСЕДАТЕЛ  
Датум: 28.12.2020 година      НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ 
Скопје               Наташа Пеливанова, с.р. 
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 
1 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ 
бр.1/2006, 8/2013, 15/2014, 9/2019 и 7/2020), Градоначалникот на Општина Карпош, 
донесе 
 

 
ЗАКЛУЧОК 

за објавување на Програма за уредување за уредување на градежното 
земјиште на подрачјето на Општина Карпош за 2021 година 

 
 
 
 

 
1. Се објавуваПрограмата за уредување за уредување на градежното земјиште на 
подрачјето на Општина Карпош за 2021 година, донесена на педесет и првата 
седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 28 декември 2020година. 
 
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Карпош“. 
 
 
Број: 11-8449/31           ГРАДОНАЧАЛНИК 
Датум: 29.12.2020 година     НА ОПШТИНА КАРПОШ 
Скопје                          Стефан Богоев 
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Врз основа на член 22, став 1, точка 4; член 36, став 1, точка 1 и член 62 од 
Законот за локална самоуправа  („Службен весник на Република 
Македонија” бр.5/02) член 95 од Законот за градежно земјиште („Службен 
весник на Република Македонија” бр.15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 
142/16 и 190/16), Советот  на  Општина Карпош,  на педесет и првата 
седница, одржана на 28 декември 2020 година, донесе 
 
 

ПРОГРАМА 
ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ 

 НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА КАРПОШ  ЗА 2021 ГОДИНА 
 
 
 
 

Програматасодржи: 
 

I. Просторот на уредување; 
II.  Обемот на работи за подготвување и расчистување на градежното 
земјиште; 
III.  Обемот и степенот на опремување на градежното земјиште со објекти на 

секундарната инфраструктура; 
IV.  Извори на финансирање на Програмата; 
V.  Пресметување на трошоците за уредување на градежно земјиште; 
VI.  Висина на надоместок за уредување на градежното земјиште и неговата 
распределба; 
VII.  Начин на распределба на средствата за изградба и одржување на 
инфраструктурата; 
VIII.Средства наменети за изработка на документација за градење на 
инфраструктурни објекти; 
IX.  Граници на комплексите за наплата на надоместокот за уредување на 
градежното земјиште;  
X.  Динамика за извршување на Програмата; 
 

 
 
 

I.ПРОСТОРНО УРЕДУВАЊЕ 
 

Како простор кој е предмет на уредување на градежното земјиште се смета 
изграденото и неизграденото градежно земјиште на подрачјето на Општина 
Карпош определено со ДУП. 
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II. ОБЕМОТ НА РАБОТИ ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ И РАСЧИСТУВАЊЕ 

НАГРАДЕЖНОТОЗЕМЈИШТЕ 
 

Под обемна работи за подготвување и расчистување на градежното земјиште 
за изградба на инфраструктурни објекти се подразбира: 
 
 Оформување на геодетска документација, 
 Извршување на основни геомеханички испитувања, 
 Решавање на имотно правните односи, 
 Расчистување на градежна парцела (селидба, уривање и транспорт). 

 
 
III. ОБЕМОТ И СТЕПЕНОТ НА ОПРЕМУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ СО 

ОБЈЕКТИ ОД СЕКУНДАРНАТА ИНФРАСТРУКТУРА 
 

Во смисла на оваа Програма, градежното земјиште се уредува во обем и 
степен согласно Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште 
со објекти на комунална инфраструктура и начинот на утврдување на висината на 
трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост (“Службен 
весник на РМ” бр. 93/11, 65/12, 75/12, 98/12, 133/13, 155/13, 96/14,107/14 и 115/14 и 
149/15), со тоа што Општина Карпош врши опремување на градежното земјиште со 
инфраструктура од значење за општината утврдена со ДУП, и тоа: 

а) објекти за заедничка комунална потрошувачка согласно ДУП: 
 Изградба на сервисни и станбени улици и други површини; 
 Изградба на секундарна атмосферска канализациона мрежа; 
 Изградба на јавно осветлување на сервисни и станбени улици; 
 Изградба на јавно зеленило од надлежност на Општина Карпош 
 Изградба на пречистителна станица за отпадни води (локална). 
 
б)  објекти за индивидуална комунална потрошувачка: 
 Изградба на секундарна водоводна мрежа; 
 Изградба на секундарна фекална канализациона мрежа; 

 
 

Уредувањето на градежното земјиште се врши по обезбедувањето на правни 
и технички услови и материјални средства. 
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IV. ФИНАНСИРАЊЕНАПРОГРАМАТА 
 

Програмата за уредување на градежното земјиште за 2021година, се 
финансира од извори на средства утврдени со закон, преку Буџетот на Општина 
Карпош за 2021 година и ги опфаќа работите предвидени со програмите Ф1, Ф2, 
ФА, ФД, ГА, ГД, ВА, ЈО, Ј3, Ј4,Ј6, Ј7, Ј8, Ј9, ЈА, ЈД, ЈО, ЈИ, ЈМ, ЈН, ЛА, НА и П1 
како следува: 
 
 
 
 
ПРИХОДИ 
 

Катег

орија 

Ставка Основн

а 

ставка 

Потста

вка 

Видови приходи Износ во денари 

1 2 3 4 5 6 
    ИЗВОРИ НА ПРИХОДИ 380.319.000,00 

71    Даночни приходи 333.000.000,00 

 

 717   Даноци на специфични услуги 333.000.000,00 

 

  7171  Комунални даноци 333.000.000,00 

 

   717137 Надомест за уредување на 

градежно земјиште 

290.000.000,00 

 

   717116 Комунална такса за јавно 

осветлување 

 

43.000.000,00 

72    Неданочни приходи 32.081.000,00 

 725   Други неданочни приходи 32.081.000,00 

  7259  Други неданочни приходи 32.081.000,00 

   725939 Други неданочни приходи 32.081.000,00 

73    КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ 5.000.000,00 

 733   Продажба на земјиште И 5.000.000,00 
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нематријални вложувања 

  7331  Продажба на земјиште И 

нематријални вложувања 

5.000.000,00 

   733144 Надоместок за утврдување на 

правен статус на бесправен 

објект 

5.000.000,00 

74    Трансфери и даноци 10.238.000,00 

 741   Трансфери од други нивоа на 

власта 

 

10.238.000,00 

  7411  Тековни трансфери од други 

нивоа на власт 

 

10.238.000,00 

 

   741113 Трансфери од буџетите на 

фондовите 

 

5.238.000,00 

   741211 

 

Капитални трансфери од 

други ниво на власт 

5.000.000,00 

 
Овие приходи се распоредуваат на програмите и потпрограмите : 
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П Р О Г Р А М А 
За урбано планирање на Општина Карпош 

За 2021 година 
 
 

 
Програмата за урбано планирање (Ф) се состои од следните 

подпрограми: 
 
 
1.     Ф.1О. ПОД-ПРОГРАМА ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ 
 
 
2.   Ф.2О. ПОД-ПРОГРАМА ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ 
 
 ( тековно-оперативни трошоци ) 
 
3.  Ф.АО. ПОД-ПРОГРАМА ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ            
 
             (капитални трошоци)  
 
4. Г.ДО. ПРОЕКТИЗАЕНЕРГЕТСКАЕФИКАСНОСТ 
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           1. Ф1О - ПОД-ПРОГРАМА ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ 

2.Ф2О - ПОД-ПРОГРАМА ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ 
( тековно-оперативни трошоци ) 

 
ВОВЕД: 
Тековно-оперативните трошоци за урбанистичко планирање се наменети за 
подготовка на урбанистички планови. За таа цел се донесува годишна програма за 
изработка на : 

 Детални урбанистички планови 
 Урбанистички планови за село 
 Урбанистички планови вон населено место 

Под-Програмата за урбанистичко планирање се финансира од следните извори на 
средства: 
 
РАСХОДИ 
 

Катег

орија 

Ставка Основн

а 

ставка 

Потста

вка 

 

ВИДОВИ НА РАСХОДИ 

Износ во денари 

1 2 3 4 5 6 

 ВКУПНИ РАСХОДИ 27.800.000,00 

42 Урбанистичко планирање 5.500.000,00 

 425   Договорени услуги 5.500.000,00 

  4256  Урбанистичко планирање 2.500.000,00 

   425640 Изгработка на урбанистички планови, 

геодетски подлоги и ревизија 

2.500.000,00 

  4259  Други договорни услуги 3.000.000,00 

   425940 Рушење на објекти  3.000.000,00 

    Рушење на објекти на територија на 

Општина Карпош и асистенција 

 

3.000.000,00 

48    Каптални расходи 22.300.000,00 

 481   Градежни објекти 21.700.000,00 

  4811  Градежни објекти 21.700.000,00 
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   481130 Реконструкција на станбени објекти 

- Изработка на лифтови во  

згради  

- Изработка на фасади 

21.700.000,00 

 

1.000.000,00 

 

15.000.000,00 

   481220 Набавка или нова изградба на 

деловни објекти 

1.900.000,00 

   481230 Реконструкција на деловни објекти 3.800.000,00 

 482   Други градежни објекти 600.000,00 

  4829  Други градежни објекти 600.000,00 

   482910 Подготовка на проекти  500.000,00 

   482940 Надзор над изградбата 100.000,00 

 
 
3.  ФАО -ПОД-ПРОГРАМА ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО  
       ЗЕМЈИШТЕ  (капитални трошоци)  
 
РАСХОДИ 
 

Катег

орија 

Ставка Основн

а 

ставка 

Потставка Видови расходи Износ во денари 

1 2 3 4 5 6 
    ВКУПНИ РАСХОДИ 31.200.000,00 

48 Капитални расходи 31.200.000,00 

 482  Други градежни објекти 27.200.000,00 

  4829  Изградба на други објекти 27.200.000,00 

   482910 Подготовка на проекти 3.000.000,00 

   482920 Изградба на други објекти 24.000.000,00 

    А) Изградба на водоводна мрежа и 

проекти 

 

12.000.000,00 
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    Договорни обврски спрема корисниците 

кои имаат платено надоместок за 

уредување на градежно земјиште 

 

 

 

 

    Б) Изградба на фекална канализација 

со проекти 

 

7.000.000,00 

    Договорни обврски спрема корисниците 

кои имаат платено за уредување и 

надоместок на градежно замјиште  

 

    В) Изградба на атмосферска 

канализација со проекти 

 

4.000.000,00 

 

 

 

   Договорни обвски спрема корисниците 

кои имаат платено за уредување и 

надоместок на градежно земјиште 

 

    Е) Изградба на пристапни патеки за 

лица со посебни потреби 

 

1.000.000,00 

    - На цела територија на Општината 

сите пешачки премини-рампи  

- Општински објекти, училишта и 

градинки. 

 

   482940       Надзор над изградбата 200.000,00 

 485  Други нефинансиски средства 4.000.000,00 

  4854  Нематријални средства               

4.000.000,00 

   485420 Надомест за одземен имот 4.000.000,00 
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4. ГДО- ПРОЕКТИ ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ 

РАСХОДИ: 

Катег

орија 

Ставка Основн

а 

ставка 

Потста

вка 

Видови расходи Износ во денари 

1 2 3 4 5 6 
    ВКУПНО РАСХОДИ 5.200.000,00 

46 Субвенцииитрансфери 5.200.000,00 

 464  Разни трансфери 5.200.000,00 

  4649  Разни трансфери 5.200.000,00 

   464990 Други трансфери 

 

5.200.000,00 

 
 

П Р О Г Р А М А 
За комунални дејности на Општина Карпош  

За 2021година 
 
 
Програма за комунални дејности (Ј) се состои од следните Под-програми: 
 
 
1. БАО- СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА И ЗАШТИТА НА ДЕЦА ( КАПИТАЛНИ 

РАСХОДИ) 

2. ЈОО- ОДРЖУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА 

3. Ј3О- ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ 

4. Ј4О-  ЈАВНА ЧИСТОТА 

5. Ј6О- ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И СЕРВИСНИ И 

СТАНБЕНИ УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЈА НА ОПШТИНА КАРПОШ 

6. Ј7О-ОДРЖУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО 

7. Ј8О-ДРУГИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ 
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8. Ј9О-ОДРЖУВАЊЕНАПРОСТОРИЗАПАРКИРАЊЕ 

9. ЈАО- ИЗГРАДБА НА НОВИ СИСТЕМИ ЗА ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ 

10. ЈДО- ИЗГРДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И СЕРВИСНИ 

И СТАНБЕНИ УЛИЦИ  

11. ЈЕО- ИЗГРАДБА НА ПАРКИРАЛИШТА 

12. ЈМО- ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ПАРКОВСКИ ПОВРШИНИ И  

              ЗЕЛЕНИЛО 

13. ЈНО- УРБАНА ОПРЕМА (КАПИТАЛЕНИ РАСХОДИ) 

14. ЛАО-СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА 

15. НАО-ОБРАЗОВАНИЕ  (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ) 

16. Н10-ОБРАЗОВАНИЕ   

17. П10- ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРИРОДА 

 
 

 

1. ВАО- СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА И ЗАШТИТА НА ДЕЦА ( КАПИТАЛНИ 

РАСХОДИ) 

 

РАСХОДИ:  
 
 
 
Катег

орија 

Ставка Основн

а 

ставка 

Потста

вка 

Видови расходи Износ во 

денари 

1 2 3 4 5 6 
    ВКУПНО РАСХОДИ 11.250.000,00 

48 Капитални расходи 11.250.000,00 

 482  Други градежни објекти 11.250.000,00 

  4829  Други градежни објекти 11.250.000,00 
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   482910 Подготвување  проекти 

вклучувајки дизајн на други 

објект 

 

100.000,00 

   482920 Изградба  на други објекти 6.100.000,00 

   482930 Реконструкција на други објекти 5.000.000,00 

   482940 Надзор над изградбата 50.000,00 

Катег

орија 

Ставка Основн

а 

ставка 

Потста

вка 

Видови расходи Износ во 

денари 

1 2 3 4 5 6 
    ВКУПНО РАСХОДИ 14.000.000,00 

42 Стоки и услуги 14.000.000,00 

 424  Поправка и тековно одржување 14.000.000,00 

  4243  Поправка и тековно одржување 14.000.000,00 

   424390 Одржување на други градби 14.000.000,00 

    - Одржување на клупи 

- Одржување на корпи за 

отпадоци 

- Одржување на огради и 

други браварски работи 

- Одржување на детски и 

спортски игралишта  

- Одржување на патеката 

за ролери 
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2.ЈОО- ОДРЖУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА 

3. Ј3О- ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ 
 
РАСХОДИ 

 
 
 
 

 
 
 

 

Катег

орија 

Ставка Основн

а 

ставка 

Потста

вка 

Видови расходи Износ во 

денари 

1 2 3 4 5 6 
    ВКУПНО РАСХОДИ         

52.000.000,00 

42 Стоки и услуги 52.000.000,00 

 421  Комунални услуги, греење, 

комуникации и транспорт 

13.000.000,00 

  4211  Комунални услуги, греење, 

комуникации и транспорт 

13.000.000,00 

   421110 Електрична енергија 13.000.000,00 

 424   Поправка и тековно 

одржување 

  39.000.000,00 

  4243  Поправка и тековно одржување 39.000.000,00 

   424390 Одржување на други градби 

- Одржување на електрична 

инсталација, канделабри и 

промена на светилки и 

новогодишно украсување 

 

 

39.000.000,00 



ОПШТИНА КАРПОШ 
Одделение за подршка 
и организација на работтата на Советот 

           
 

 
 
ул.Радика бр.9 бараки бр.1 и бр.2 тел. 023055 -903, факс: 3062-925 

www.karpos.gov.mk 

 
 

4. Ј4О-  ЈАВНА ЧИСТОТА 

 
РАСХОДИ:  

  
  

Катег

орија 

Ставка Основн

а 

ставка 

Потста

вка 

Видови расходи Износ во денари 

1 2 3 4 5 6 
    ВКУПНО РАСХОДИ 44.800.000,00 

42 Стоки и услуги 44.800.000,00 

 421  Комунални услуги, греење, 

комуникации и транспорт 

4.800.000,00 

  4211  Други комунални такси 3.800.000,00 

   421190 Други комунални такси  3.800.000,00 

  4214  Транспорт 1.000.000,00 

   421410 Горива и масла 1.000.000,00 

 423  

 

Ситен инвентар, алати и други  

материјали за поправка 

3.000.000,00 

  4239  Ситен инвентар, алати и други  

материјали за поправка 

3.000.000,00 

   423990 Други материјали 3.000.000,00 

 425   Договорни услуги 1.000.000,00 

  4251  Договорни услуги 1.000.000,00 

   425150 Изнајмување на моторни возила   

1.000.000,00 

 427   Привремени вработувања 36.000.000,00 

  4271  Привремени вработувања 36.000.000,00 
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   427110 Други договорни услуги 

- Ангажирање на сезонски     

  работници 

 

36.000.000,00 

 
 
 
5. Ј6О- ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И СЕРВИСНИ 
РАСХОДИ:  

  
Катег

орија 

Ставка Основн

а 

ставка 

Потставк

а 

Видови расходи Износ во денари 

1 2 3 4 5 6 
    ВКУПНО РАСХОДИ 25.500.000,00 

42 Стоки и услуги 25.500.000,00 

 424  Поправки и тековно одржување 25.500.000,00 

  4243  Поправки и тековно 

одржување 

  25.500.000,00 
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   424320 Одржување на автопати, 

улици и патишта 

- Локални патишта 

(за крпење на ударни 

дупки - Агенција за 

државни патишта) 

- Зимско одржување на 

улици и 

патишта(Агенција за 

државни патишта) 

Одржување на  улици и 

патиштаод програмата за 

уредување на градежно  

земјиште  

 

 

    1.571.000,00 

 

 

1.048.000,00 

 

 

 

 

 

 

8.881.000,00 

 

 

   424390 Одржување на улици и 

проекти 

- Крпење на ударни дупки, 

прокопи од програмата за 

уредување на градежно 

земјиште 

 

 

14.000.000,00 

 

6. Ј7О-ОДРЖУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО 

РАСХОДИ:  
  

Катег

орија 

Ставка Основн

а 

ставка 

Потставк

а 

Видови расходи Износ во денари 

1 2 3 4 5 6 
    ВКУПНО РАСХОДИ 8.500.000,00 
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42 Стоки и услуги 8.500.000,00 

 424  Поправки и тековно одржување 8.500.000,00 

  4245  Поправки и тековно 

одржување 

8.500.000,00 

   424590 Одржување на други зелени 

површини 

- Одржување и 

реконструкција на 

јавно зеленило 

 

 

8.500.000,00 

 
 
7. Ј8О-ДРУГИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ 
 
РАСХОДИ:  
 
 

Катег

орија 

Ставка Основн

а 

ставка 

Потставк

а 

Видови расходи Износ во денари 

1 2 3 4 5 6 
    ВКУПНО РАСХОДИ 2.150.000,00 

 

42 Стоки и услуги 2.150.000,00 

 

 424  Поправки и тековно одржување 2.000.000,00 

 

  4242  Поправки и тековно 

одржување 

2.000.000,00 

   424230 - Дезинфекција 

-  Ерадикација 

- Чистење на одводни 

канали 

 

2.000.000,00 

 

  426  Други опертивни расходи 150.000,00 
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   4269 Други опертивни расходи 150.000,00 

 

   426990 - Подигање на 

хаварисани возила 

- Оперативни расходи 

 

150.000,00 

 

 
 
8. ЈАО- ИЗГРАДБА НА НОВИ СИСТЕМИ ЗА ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ 

РАСХОДИ:  
 

Катег

орија 

Ставк

а 

Основн

а 

ставка 

Потставка Видови расходи Износ во денари 

1 2 3 4 5 6 
    ВКУПНО РАСХОДИ 17.750.000,00 

48 Капитални расходи 17.750.000,00 

 482  Други градежни објекти 17.750.000,00 

  4829  Други градежни објекти  

17.750.000,00 

   482910 Подготовка на проекти 

вклучувајќи дизајн на други 

објекти 

 

350.000,00 

   482920 Изградба на јавно 

осветлување, улично, патеки, 

паркинзи и на јавни 

- Осветлување на дворни 

места на ОУ и детски 

градинки 

- Осветлување на детски и 

спортски игралишта 

 

 

17.000.000,00 
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   482940 Надзор над изградбата  400.000,00 

 

9.ЈДО- ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА  

 И   СЕРВИСНИ И СТАНБЕНИ УЛИЦИ 

РАСХОДИ:  
 

Категорија Ставка Основна 

ставка 

Потставка Видови расходи Износ во 

денари 

1 2 3 4 5 6 
    ВКУПНО РАСХОДИ 85.219.000,00 

48 Капитални расходи 64.219.000,00 

 482  Други градежни објекти 64.219.000,00 

  4829  Други градежни 

објекти 

64.219.000,00 

   482120 

 

 

 

482130 

Изградба на улици, 

патишта и автопати  

(Агенција за државни 

патишта) 

Реконструкција на 
улици, патишта и 
автопати 
 

 

    

2.619.000,00 

 

 

61.100.000,00 

   482910 Подготовка на проекти 300.000,00 

   482940 Надзор над 

изградбата 

200.000,00 

 

46  Субвенции и трансфери 21.000.000,00  

 464  Разни трансфери 21.000.000,00 

  4649  Други разни 

трансфери 

21.000.000,00 

   464910 Плаќање по 

суд.решенија 

21.000.000,00 

 



ОПШТИНА КАРПОШ 
Одделение за подршка 
и организација на работтата на Советот 

           
 

 
 
ул.Радика бр.9 бараки бр.1 и бр.2 тел. 023055 -903, факс: 3062-925 

www.karpos.gov.mk 

 
 

 
10.ЈЕО- ИЗГРАДБА НА ПАРКИРАЛИШТА 

РАСХОДИ 

Катег

орија 

Ставка Основн

а 

ставка 

Потставк

а 

Видови расходи Износ во денари 

1 2 3 4 5 6 
    ВКУПНО РАСХОДИ 7.600.000,00 

48 Капитални расходи 7.600.000,00 

 482  Други градежни објекти 7.600.000,00 

  4829  Изградба на други објекти 7.600.000,00 

   482920 Изградба на други објекти 

Изградба на паркиралишта, 

плоштади и платоа во 

Општина Карпош 

 

 

7.500.000,00 

   482940 Надзор над изградбата 100.000,00 

 

 

 

10.1 ЈЕA- ПАРТЕРНО УРЕДУВАЊЕ ПЛАТО ПОРТА ВЛАЕ 

РАСХОДИ 

Катег

орија 

Ставка Основн

а 

ставка 

Потставк

а 

Видови расходи Износ во денари 

1 2 3 4 5 6 
    ВКУПНО РАСХОДИ 1.500.000,00 

48 Капитални расходи 1.500.000,00 

 482  Други градежни објекти 1.500.000,00 

  4829  Реконструкција на други 1.500.000,00 
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објекти 

   482930  Реконструкција  на други 

објекти 

Реконструкција на платото во 

Влае,  

 

 

1.500.000,00 

 

 

11. ЈМО- ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ПАРКОВСКИ ПОВРШИНИ И  

                   ЗЕЛЕНИЛО 

 
 
   РАСХОДИ:  
 

Катег

орија 

Ставка Основ

на 

ставка 

Потставк

а 

Видови расходи Износ во денари 

1 2 3 4 5 6 
    ВКУПНО РАСХОДИ 6.000.000,00 

48 Капитални расходи 6.000.000,00 

 482  Други градежни објекти 6000.000,00 

  4829  Други градежни објекти 6.000.000,00 

   482920 Изградба на други објекти 

Паркови и жардињери  

 

6.000.000,00 

 

 

12 . ЈНО- УРБАНА ОПРЕМА (КАПИТАЛЕН РАСХОД) 

РАСХОДИ:  
 

Катег

орија 

Ставка Основн

а 

ставка 

Потставк

а 

Видови расходи Износ во денари 

1 2 3 4 5 6 
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    ВКУПНО РАСХОДИ 6.100.000,00 

48 Капитални расходи 6.100.000,00 

 482  Други градежни објекти 6.100.000,00 

  4829  Други градежни објекти 6.100.000,00 

   482920 Изградба на други објекти 

- Клупи  

- Корпи за отпадоци 

- Фонтани 

 

6.000.000,00 

   482940 Надзор над изградбата 100.000,00 

 

 

13. ЛАО-СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА 

РАСХОДИ:  
 

Катег

орија 

Ставка Основн

а 

ставка 

Потставк

а 

Видови расходи Износ во денари 

1 2 3 4 5 6 
    ВКУПНО РАСХОДИ 4.700.000,00 

42 Стоки и услуги 4.700.000,00 

48   Капитални расходи 4.700.000,00 

 482  Други градежни објекти 4.700.000,00 

  4829  Поправки и одржување на други 

градби 

4.700.000,00 

   482920  Изградба на други градби 1.700.000,00 

    Изградба на други објекти  

   482930 Реконструкција  на други градби 3.000.000,00 

    Реконструкција  на спортски  и 

детски игралишта 
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14. НАО- ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ  ( КАПИТАЛНИ РАСХОДИ) 

РАСХОДИ:  
 

Катег

орија 

Ставка Основн

а 

ставка 

Потставк

а 

Видови расходи Износ во 

денари 

1 2 3 4 5 6 
    ВКУПНО РАСХОДИ 7.050.000,00 

48 Капитални расходи 7.050.000,00 

 480  Купување на опрема и машини  4.750.000,00 

  4801 Купување на опрема и машини 4.750.000,00 

  480160 Купување на опрема за греење и климатизација 4.750.000,00             

 482  Други градежни објекти 2.300.000,00 

  4829  Други градежни објекти 2.300.000,00 

   482910 Подготвување  проекти вклучувајки 

дизајн на други објект 

 

100.000,00 

   482930 Реконструкција на други објекти 

 

2.000.000,00 

   482940 Надзор над изградбата 200.000,00 

15. Н10- ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ   

РАСХОДИ:  

Катег

орија 

Ставка Основн

а 

ставка 

Потставк

а 

Видови расходи Износ во денари 

1 2 3 4 5 6 
    ВКУПНО РАСХОДИ 14.000.000,00             

42 Капитални расходи 14.000.000,00             

 424               Поправки и тековно одржување  14.000.000,00             

  4242              Одржување на згради 14.000.000,00             
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  424210              Одржување на згради 

Оджување на училишните објекти 

 

 14.000.000,00             

 

16. П10- ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРИРОДА 

РАСХОДИ:  
 

Катег

орија 

Ставка Основн

а 

ставка 

Потставк

а 

Видови расходи Износ во денари 

1 2 3 4 5 6 
    ВКУПНО РАСХОДИ 2.000.000,00 

46 Субвенцииитрансфери 2.000.000,00 

 464  Разни трансфери 2.000.000,00 

  4649  Разни трансфери 2.000.000,00 

   464990 Други трансфери 

-Проекти и едукации 

-Активности  од  ЛЕАП  

2.000.000,00 

 
 
17. KАО-КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ И ТВОРЕШТВО(КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ) 

РАСХОДИ:  
 

Катег

орија 

Ставка Основн

а 

ставка 

Потставк

а 

Видови расходи Износ во денари 

1 2 3 4 5 6 
    ВКУПНО РАСХОДИ 6.000.000,00 

42 Стоки и услуги 6.000.000,00 

48   Капитални расходи 6.000.000,00 
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 482  Други градежни објекти 6.000.000,00 

  4829  Поправки и одржување на други 

градби 

6.000.000,00 

   482930 Реконструкција  на други градби 6.000.000,00 

    Реконструкција  на  конаци во 

цврквата С.Пантелемон 

 

 
 
 
Реализацијата на програмата ќе зависи од остварените приходи, кои ќе се 
остварат од надоместокот за уредување на градежно земјиште, капитални дотации 
и надоместок за утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти.  
По потреба, во текот на реализација на Програмата, може да се врши 
прераспоредување на средствата на работите од една во друга позиција, за што ќе 
одлучува Советот на Општина Карпош. 
 

 

V. ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ 

 
1. Трошоците за уредување на градежното земјиште опфаќаат: трошоци за 

изградба на инфраструктурни објекти за заедничка комунална потрошувачка; 
трошоци за изградба на инфраструктурни објекти за индивидуална 
комунална потрошувачка и трошоци за подготвување и расчистување. 

а) Трошоците за изградба на инфраструктурни објекти за заедничка комунална 
потрошувачка опфаќаат: трошоци за расчистување на градежното земјиште, 
за проектирање и изградба на објекти од секундарната комунална 
инфраструктура за заедничка потрошувачка (основни комуналии и 
пречистителна станица) и се во зависност од погодноста-бонитетот на 
локалитетот (комплекс), каде се гради или е изграден станбен, деловен или 
друг простор. 

 
б) Трошоците за изградба на инфраструктурни објекти за индивидуална 

комунална потрошувачка опфаќаат: трошоци за расчистување на градежното 
земјиште, за проектирање и изградба на објекти од секундарната комунална 
инфраструктура за индивидуална потрошувачка. 
 

в) Трошоците за подготвување и расчистување: трошоци за тековно 
расчистување и трошоци за опремување на градежно земјиште и за 
преместување на постојни објекти од комунална инфраструктура. 

 
в.1) Трошоците за тековно расчистување на конкретната градежна парцела што 
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паѓаат на товар на општината ги опфаќаат надоместоците запотполна 
експропријација и за службеност што се определуваат согласно Законот за 
експропријација (Службен весник на РМ бр. 95/12, 131/12, 24/13, 27/14,104/15 
и 192/15) и Законот за процена (Службен весник на РМ бр. 115/10, 158/11, 
185/11 ,64/12, 188/14, 104/15, 153/15 и 192/15 ). 
 

в.2) Трошоците за опремување на градежно земјиште, надвор од градежната 
парцела, се пресметуваат со претпоставени количини и тековни цени, според 
приложениот проект за изградба на објекти од комунална инфраструктура. 

 
в.3) Трошоците за преместување на постојни објекти од комунална 

инфраструктура, ги сноси инвеститорот. 
Изградените објекти од секундарната комуналната инфраструктура во случај 

кога е невозможно нивно преместување, а кои остануваат во границите на 
градежната парцела на инвеститорот или под објектите што се градат, мора да 
бидат заштитени. Инвеститорот е должен, пред отпочнување со изградба на 
објектот во својата градежна парцела, да побара писмена согласност од Општина 
Карпош за заштита на тие објекти. Трошоците за заштита на објектите ги сноси 
инвеститорот. 

 
2. Инвеститорот е должен да обезбеди и достави хидротехнички услови за 

приклучување на објектот на соодветната мрежа за индивидуална 
потрошувачка.  

 
Средствата потребни за обезбедување на приклучоци на водоводна и 

фекална канализациона мрежа до изведена шахта се остваруваат од надоместок 
за приклучување што го утврдува давателот на услугата Ј.П.„Водовод и 
канализација” – Скопје, согласно член 7 од Законот за снабдување со вода за 
пиење и одведување на урбани отпадни води (Службен весник на РМ бр.68/04, 
28/06, 103/08, 17/11, 54/11, 163/13 10/15 и 147/15). 

Ј.П. „Водовод и канализација” - Скопје заедно со хидротехничките услови 
доставува и вкупен износ на реалните трошоци на целосната изведба на мрежите 
согласно законската регулатива. 
  

За дополнително добиена согласност за приклучување на мрежи од 
индивидуална потрошувачка надоместокот ќе се регулира со анекс-договор, и ќе 
се пресметува по цени кои важат во моментот на склучувањето на анекс-
договорот. 

При склучен договор за уредување на градежното земјиште, доколку 
комуналното претпријатие, односно акционерското друштво изврши измена во 
техничкото решение за веќе дадена согласност за изградба на комунална 
инфраструктура, истото заедно со инвеститорот се должни да ги сносат трошоците 
за проектирање и изградба на истата. Претходно направените трошоци, 
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комуналното претпријатие односно акционерското друштво и инвеститорот, се 
должни да му ги надоместат на Општина  Карпош. 
 

VI. ВИСИНА НА НАДОМЕСТОКОТ И НЕГОВАТА РАСПРЕДЕЛБА 
 

Надоместок 
За уредување на градежно земјиште се плаќа надоместок за уредување на 

градежното земјиште (во понатамошен текст: надоместок). 
Висината на надоместокот се регулира со договор за уредување на 

градежното земјиште што инвеститорот го склучува со Општина Карпош за 
инфраструктура од значење за општината утврдена со ДУП. 

Договорот склучува во електронска и писмена форма. 
Висината на надоместокот се определува според основица со состојба на ден 

01.01.2017 год. изразена во денари/м2 нето изградена површина и истата изнесува 
25.490,оо денари/м2. 

Основицата од претходниот став месечно се усогласува со промената на 
индексот на цени на мало, објавен од Државниот завод за статистика. За месеците 
за кои не е објавен индексот на цени на мало, ќе се применува последниот објавен 
индекс. 

Надоместокот може да се плаќа на12 (дванаесет) месечни рати, доколку 
износот е над 100.000,оо денари за физички лица и над 1.000.000,оо денари за 
правни лица. Првата рата во висина од 30% до 50% од износот на надоместокот се 
плаќа веднаш, а за остатокот до 11 (единаесет) еднакви месечни рати, 
инвеститорот е должен кај надлежниот општински орган за финансии да достави 
банкарска гаранција. 

Висината на надоместокот се пресметува во единствен износ за Градот 
Скопје и општината и истата претставува збир на висината на трошоците од 
точките 1, 2  и 3  од оваа глава и тоа: 

1. Трошоци за заедничка комунална потрошувачка 
Висината на трошоците за изградба на инфраструктурни објекти за заедничка 

комунална потрошувачка се утврдува како процентуален дел од основицата и е 
дадена во следниот табеларен преглед: 

 
 

  Основни 
комуналии  

Погодност - 
бонитет на 

локалитетот 
(комплекс) 

КОМПЛЕКСИ + 
пречистите

лна 
станица  
(1%) 

станбе
н 

просто
р 

деловен  
или 
друг 

простор 

1 2 3 4 
 

1. 
 
ДЕЛ -1 

 
22% 

 
4% 

 
10% 
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2. 

 
ДЕЛ -2 

 
20% 

 
2% 

 
8% 

 
3. 

 
ДЕЛ -3 

 
18% 

 
1,5% 

 
4% 

 
4. 

 
ДЕЛ -4 

 
16% 

 
1% 

 
2% 

 
2. Трошоци за индивидуална комунална потрошувачка 

а) Висината на трошоците за изградба на инфраструктурни објекти за 
индивидуална комунална потрошувачка се утврдува како процентуален дел од 
утврдената основица и тоа за: 
 
 Водоводна мрежа------------------------------------------1,5о% 
 Фекална канализациона мрежа-----------------------1,5о% 

 
Доколку во основниот договор е пресметан и надоместок за 

топлификациона мрежа, при склучување анекс-договор за разликата на површина 
на објектот, овој надоместок ќе се пресмета во висина од 3,2о % од утврдената 
основица, на денот на склучување на истиот 

Доколку во основниот договор е пресметан и надоместок за ниско-
напонска електрична мрежа, при склучување анекс-договор за разликата на 
површина на објектот, овој надоместок ќе се пресмета во висина од 2,3о % од 
утврдената основица, на денот на склучување на истиот. 
 

3. Трошоци за поранешно расчистување 
Во висината на надоместокот се пресметуваат и трошоците што 

инвеститорот (сопственикот) е должен да ги надомести за поранешно 
расчистување на градежната парцела пресметани во реален износ и по тековни 
цени. 
 

Трошоците за поранешно расчистување на конкретна градежна парцела, 
исплатени од општината опфаќаат: 
 надомест за одземено земјиште и за експроприрана недвижност, што е 

исплатен; 
 трошоци за селидба, уривање на експроприраните, како и евентуални 

трошоци за расчистување и санација на  теренот на конкретната градежна 
парцела; 

 дополнително утврдените трошоци направени во претходниот период за 
расчистување на конкретна градежна парцела кои не се опфатени со 
основниот договор и не се регулирани со анекс-договор. 

 
Во трошоци за расчистување на градежна парцела не се пресметува 

вредноста на општествените станови, направените трошоци за тековното 
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одржување и доведување во исправна состојба на становите, односно деловниот 
простор, дадени за раселување на поранешните сопственици или станари. 
 

Дополнителни одредби за определување на висината на надоместокот 
За расчистувањето на градежни парцели за изградба на објекти од основна и 

секундарна комунална инфраструктура за заедничка и индивидуалната комунална 
потрошувачка, за проектирање и изградба на тие објектите и за уредувањето на 
заедничкиот градски простор, се наплатува  надоместок на ниво на Град Скопје и 
општините во градот Скопје, врз основица изразена во денари/м2  нето изградена 
површина, и согласноПравилникот за степенот на уредувањето на градежното 
земјиште со објекти на комунална инфраструктура и начинот на утврдување на 
висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост 
(“Службен весник на РМ” бр. 93/11, 65/12, 75/12, 98/12, 133/13 и 
155/13,96/14,107/14 и 115/14), Правилникот за стандарди и нормативи за 
проектирање (“Службен весник на РМ” бр. 60/12 и 29/15 ); 

 
За секој вид на простор што не е опфатен со одредбите на Правилниците од 

претходната алинеа, надоместокот ќе се пресметува по аналогија како за 
просторот опфатен со Правилниците; 

Ако потпокривниот простор се изведува во повеќе нивоа, надоместокот со 
коефициент 0,2 се применува само за последното ниво сметано оддолу нагоре; 

При пренамена од станбен во деловен простор еднократно се доплаќа 
разлика до висина на надоместокот за уредување на градежно земјиште за 
деловен простор. Разликата се утврдува според табелата за погодност-бонитет на 
локалитетот (комплексот). 

За пренамена од деловен  во станбен простор не се враќа разликата во 
платениот надоместок. 

Доколку инвеститорот нема одобрение за градење, а изградил објект и има 
доказ за платен надоместок (договор и проект со урбанистичка согласност) 
површината се признава. Доколку објектот не е отпочнат со градба или не е 
изграден, а на одобрението за градење е измината важноста, површината не се 
признава. 

Доколку на една градежна парцела покрај предвидениот објект со ДУП веќе 
постојат објекти, кои со ДУП се негираат, инвеститорот е должен да ги урне, во рок 
од две години од денот на издавањето на одобрението за градење на објектот 
планиран со ДУП. 

Инвеститорот е должен да достави до Градот Скопје одобрение за градење 
во рок од 60 (шеесет) дена од денот на склучувањето на договорот за регулирање 
на надоместокот. Доколку инвеститорот не прибави одобрение за градење во 
претходно наведениот рок, договорот престанува да важи (во делот за начинот на 
пресметување на површината). Платениот износ на надоместокот, на барање на 
инвеститорот може да му се врати како паричен износ во номинална вредност, или 
да му се пресмета на ист начин, при повторно барање за пресметување на 
надоместокот. 

За локалитет за кој не е донесен ДУП, а влегува во границите на градежниот 
реон одреден со ГУП, се наплатува надоместок согласно намената според ГУП, по 
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добиена согласност од општината за техничката документација (урбанистички 
проект) и намената планирана со ГУП. 

Ако инвеститорот изгради поголема површина од договорената, должен е за 
разликата во површина која е во согласност со постојниот ДУП, да склучи договор. 

Кога градежното земјиште делумно се уредува или воопшто не се уредува, 
инвеститорот на земјиштето плаќа надоместок до висината на трошоците за 
делумно уредување на земјиштето-делумен надоместок или воопшто не плаќа 
надоместок од индивидуална комунална потрошувачка. Во овие случаи, 
задолжително се плаќа надоместокот за уредување на градежно земјиште што се 
однесува на заедничка комунална потрошувачка 
 Површината на објектот што е урнат или ќе се урива, се намалува од 
пресметаната развиена површина на објектот што се гради, по истите норми по 
кои е пресметана површината при склучувањето на договорот за регулирање на 
надоместокот, за новоизградениот објект. 
 За расчистување на објектот што е урнат или се урива, се пресметуваат 
трошоците за опремување со објекти од заедничка и индивидуалната комунална 
потрошувачка што ја користел објектот-предмет на уривање. 

За расчистување на објекти кои се урнати или се уриваат, а се наоѓаат 
делумно на градежна парцела за градба на објекти од јавен интерес (улици, 
тротоари и сл.), а делумно на градежна парцела на сопственикот, сопственикот го 
сноси само делот од трошоците за објекти што се лоцирани на неговата 
градежната парцела. 
 

VII.  НАЧИН НА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ЗА 
ФИНАНСИРАЊЕ ИЗГРАДБА НА ИНФРАСТРУКТУРА 

 
Изградбата на инфраструктурата се финансира од средства што се 

остваруваат преку: 
- приходите од надоместок за уредување на градежно земјиште (кои се 

распределуваат во сооднос 60% за Градот Скопје и 40% за општините во 
градот Скопје), 

- капитални дотации, 
- надоместок за утврдување на правен статус на бесправно изгредени 
објекти, 
- средства на јавни претпријатија и овластени субјекти,  
- самопридонеси согласно закон,  
- други стредства, 

 кои се уплатуваат на сметка на Општина Карпош за уредување на 
градежното земјиште и се употребуваат само за таа намена. 
 

Трошоците за уредувањето на градежното земјиште ги плаќа 100% Градот 
Скопје за основната инфраструктура (магистрални и собирни улици и други 
основни инфраструктурни објекти) и 100% општината за секундарната 
инфраструктура (станбени и сервисни улици и други секундарни инфраструктурни 
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објекти), со едно приклучно место за секој објект од инфраструктура за една 
градежна парцела. 
 
 Кога градежното земјиште е уредено со изградена секундарна 

инфраструктурна мрежа, а за локалитетот каде се наоѓа градежната парцела 
нема донесено ДУП или земјиштето не е уредено, а има донесено ДУП и не е 
целосно изградена инфраструктурата, доколку инвеститорот инсистира сам 
да ја гради инфраструктурната мрежа, согласно оверена техничка 
документација за градење на инфраструктурните објекти со свои средства, 
должен е на Градот и општината да им ги надомести порано направените 
трошоци во висина од 33% од надоместокот одреден во глава ВИ, точка 1, 2 и 
3; да овозможи приклучувања на инфраструктурните мрежина идните 
инвеститори на земјиштето; да биде технички примена од соодветното 
комунално претпријатие или овластени субјекти и да ја предаде на Градот 
Скопје или општината без надомест. 

 Трошоците за опремување и изградба на објекти од комунална 
инфраструктура надвор од градежната парцела и трошоците за 
преместување на објекти од комунална инфраструктура за заедничка и 
индивидуална комунална потрошувачка, што инвеститорот ги извел или 
изведува самоиницијативно без учество на Градот и општината, а пред 
склучување договори за регулирање на надоместокот и договор за 
изведување на објекти од комунална инфраструктура од страна на локалната 
самоуправа, не се признаваат, освен за локалитети каде биле бесправно 
изградени објекти, а со донесување на нови детални урбанистички планови, 
истите се вклопуваат. 

 За овие локалитети, мора да има исправна техничка документација за 
изградени објекти од инфраструктура, заверена од надлежен орган и 
изградените инфраструктурни мрежи да се примени од јавните комунални 
претпријатија и други овластените субјекти. При тоа се признаваат само 
трошоците-делот од надоместокот за изградената инфраструктурна мрежа од 
индивидуална комунална потрошувачка. 

 Оваа изградена инфраструктурна мрежа се предава на Градот и општината, 
со што се овозможува приклучување на нови инвеститори кои надоместокот 
го плаќаат на Градот и општината. 

 Во изградба на инфраструктурни објекти и мрежи, каде наплатениот 
надоместок е недоволен за локалитети каде не е изградена 
инфраструктурната мрежа, Градот и општината договорно ќе го решат 
конечното затворање на финансиската. 

 Градот и општината со акт ги отстапуваат објектите од комуналната 
инфраструктура на субјектите кои стопанисуваат со нив, со понатамошна 
обврска да ги стопанисуваат и одржуваат. 

 За приклучување на новоизградена инфраструктура, мора во целост да се 
плати надоместокот за индивидуална потрошувачка, доколку 
сопственикот/инвеститорот на објектот не го регулирал овој надоместок со 
претходни договори.. 

 Трошоците за приклучување на водоводна, фекална и атмосферска 
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канализациона мрежасе регулираат договорно помеѓу Ј.П.”Водовод и 
канализација” и инвеститорот, за делот од приклучувањето од приклучната 
шахта во градежната парцела на инвеститорот до приклучното место на 
уличните инфраструктурни мрежа наведени во хидротехничките услови 
издадени од Ј.П.”Водовод и канализација”.Инвеститорот може да избере 
изведувач на работите, но со задолжителен надзор на извршување на 
работите и примање од страна на Ј.П.”Водовод и канализација”, како и по 
претходно добиено одобрение за прекопување на јавна површина. 

 Инвеститорот е должен пред барањето, за испорака на вода, електрична 
енергија и топловодно греење, да овозможи Комисија од Градот и општината 
да ја утврди дефинитивно изградената површина. За дефинитивно 
утврдената површина правата и обврските се уредуваат со анекс-договор. 

 
 
VIII. СРЕДСТВА НАМЕНЕТИ ЗА ИЗРАБОТКА НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ГРАДЕЊЕ 

НА 
ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЈЕКТИ 

 
Градот целосно финансира изработка на документација за градење на 

инфраструктурни објекти од значење за Градот, утврдена со Генералниот 
урбанистички план на Град Скопје и Одлуката за магистрални и собирни улици 
(согласно член 10 од Законот за Град Скопје “Службен весник на РМ бр. 55/04 и 
158/11”), а изработката на другите проекти за изградба на инфраструктурни објекти 
од значење за општината (согласно член 15 од Законот за Град Скопје “Службен 
весник на РМ бр. 55/04 и 158/11”), согласно договорите за регулирање на 
надоместокот склучени со инвеститорите. 
 

IX. ГРАНИЦИ НА КОМПЛЕКСИТЕ ЗА НАПЛАТА НА НАДОМЕСТОКОТ  
 

Надоместокот се наплатува по комплекси на градежното земјиште зависно од 
подобностите што одреденото земјиште му ги дава на инвеститорот, 
местоположбата на земјиштето во населбата и градот, сообраќајната поврзаност 
со центарот на градот и опременоста на градежното земјиште со комунални 
објекти за заедничка и индивидуална комунална потрошувачка. 

 

Комплексите се утврдени со следните граници:  

КОМПЛЕКС-1 

ДЕЛ-1 (Општина Карпош) 
Подрачјето за овој комплекс се состои од следните градски четврти: З 01, З 

02, З 03, З 04, З 05, З 06, З 07, З 08, З 09, ЦС 15, Ј 01, Ј 02, Ј 03 и Ј 04, каде 
завршува описот на комплекс-1 за Општина Карпош. 
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КОМПЛЕКС-2 

ДЕЛ-2- (Општина Карпош) 
Подрачјето за овој комплекс се состои од следните градски четврти:  СЗ 17,  

СЗ 19, СЗ 26, ССЗ 01, ССЗ 02 и дел ССИ 03 (по административните граници со 
Општина Бутел и Општина Чаир), каде завршува описот на комплекс-2 за Општина 
Карпош. 
 
 
Границите на комплексите одат по дефинираните градски четврти како и 
административните граници на општините во ГУП со кои се одредува комплексот. 
 

X.  ДИНАМИКА НА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 
 

Динамиката на извршувањето на Програмата ќе зависи од создадените правни 
претпоставки и технички услови, како и од приливот на средствата наменети за 
финансирање на оваа програма. 
 

XI.  ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

1. За спроведувањето на оваа Програма надлежен е Градоначалникот на 
Општина Карпош. 

 
2. Оваа Програма влегува во сила  наредниот ден  од денот на објавувањето 

во”Службен гласник на Општина Карпош”. 
 

. 
 
       
 
Број:  09-8209/35           ПРЕТСЕДАТЕЛ 
Датум: 28.12.2020 година     НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ 
Скопје                                                           Наташа Пеливанова 
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Врз основа на 
член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина 
Карпош“ бр.1/2006, 8/2013, 15/2014, 9/2019 и 7/2020), Градоначалникот на Општина Карпош, донесе 
 

 
ЗАКЛУЧОК 

за објавување на Програма за изградба, редовно и инвестиционо одржување и зимско оддржување на 
сервисни, станбени улици и локални патишта на подрачјето на Општината Карпош за 2021 година 

 
 

1. Се објавува Програмата за изградба, редовно и инвестиционо одржување и зимско оддржување на сервисни, 
станбени улици и локални патишта на подрачјето на Општината Карпош за 2021 година, донесена на педесет и 
првата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 28 декември 2020година. 
 
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина 
Карпош“. 
 
 

Број: 11-8449/32                    ГРАДОНАЧАЛНИК 
Датум: 29.12.2020 година        НА ОПШТИНА КАРПОШ 
Скопје                                      Стефан Богоев, с.р. 
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Врз основа на 
член 22, став 1, точка 4; член 36, став 1, точка 1 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник 
на Република Македонија“ бр.5/2002), член 5, член 6, став 1 и член 55, став 1, точка 5 од Законот за јавните 
патишта („Службен весник на Република Македонија“бр.84/08, 52/09, 114/09, 124/10, 23/11, 53/11, 44/12, 168/12, 
163/13, 187/13, 39/14, 42/14, 166/14, 44/15, 116/15, 150/15, 31/16, 71/16 и 163/16), Советот на Општина Карпош, на 
педесет и првата седница, одржана на 28 декември 2020 година, донесе 
 

ПРОГРАМА 
за изградба, редовно и инвестиционо одржување и зимско оддржување на сервисни, станбени улици и 

локални патишта на подрачјето на Општината Карпош за 2021 година 
 

Член 1 
Со оваа програма се планираат работи и утврдуваат финансиски средства за изградба, редовно и инвестиционо 
оддржување и зимско оддржување на сервисните, станбените улици и локалните патишта на подрачјето на 
Општината Карпош, одобрени од Агенцијата за државните патишта на Република Северна Македонија на 
Општина Карпош за 2021 година, нивната распределба во проценти и износи во денари, како и предвидените 
активности за реализација на истата. 

 
Член 2 

Одобрените финансиски средства од Агенцијата за државните патишта на Република Северна Македонија во 
вкупен износ од 5.238.000,00 денари, Општина Карпош ќе ги распореди на следниот начин:  
          А.За изградба на сервисни, станбени улици и локални патишта се предвидуваат средства во висина од 50% 
од вкупно одобрените средства, кои изнесуваат 2.619.000,00 денари  
          Б.За редовно и инвестиционо оддржување на сервисни, станбени улици и локални патишта се предвидуваат 
средства во висина од 30% од вкупноодобрените средства кои изнесуваат 1.571.000,00 денари,  
          В.За зимско оддржување се предвидуваат средства од висина од 20% од вкупно одобрените средства кои 
изнесуваат 1.048.000,00 денари. 
 

Член 3 
Со оваа програма се предвидува извршување на следните активности 
     -Изградба на нови улици и локални патишта;  
     -Реконструкција на постоечките улици и локалните патишта, зајакнување, обновување и осовременување на 
коловозната конструкција; 
     -Одржување на улиците и локалните патишта во зимски услови и  
     -Надзор на извршените работи . 

Член 4 
Активностите за изградба, редовно и инвестиционо одржување и зимско одржување на сервисните, станбените 
улици и локалните патишта на подрачјето на Општина Карпош ќе бидат утврдени од страна на Секторот за 
уредување на градежно земјиште и комунални работи на Општината Карпош. 
 

Член 5 
Динамиката на извршување на предвидените работи ќе се реализира во зависност од приливот на средствата од 
Агенцијата за државни патишта на Република Северна Македонија, наведени во член 2 од оваа програма. 
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Член 6 
Градоначалникот на Општина Карпош ќе обезбеди извршување на оваа програма.                                                           

 
Член 7 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен Гласник на Општина 
Карпош”, а ќе се применува од 1 јануари 2021 година. 
     
     
         
Број: 09-8209/36                               ПРЕТСЕДАТЕЛ 
Датум:28.12.2020 година        НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ 
Скопје                                                                  Наташа Пеливанова, с.р. 
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на 
Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013, 15/2014, 9/2019 и 7/2020), Градоначалникот на Општина Карпош, донесе 
 

 
ЗАКЛУЧОК 

за објавување на Програма за активностите на Општина Карпош 
 во областа на културата за 2021 година 

 
 

 
1. Се објавува Програмата за активностите на Општина Карпош во областа на културата за 2021 година, донесена 
на педесет и првата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 28 декември 2020 година. 
 
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина 
Карпош“. 
 
 

Број: 11-8449/33                    ГРАДОНАЧАЛНИК 
Датум: 29.12.2020 година       НА ОПШТИНА КАРПОШ 
Скопје                                     Стефан Богоев, с.р. 
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Врз основа на член 22, став 1, точка 5; член 36, став 1, точка 1 и член 62 од законот за локална самоуправа 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), Советот на Општина Карпош на педесет и првата 
седница, одржана на 28 декември 2020 година, донесе 

 
ПРОГРАМА 

за активностите на Општина Карпош од областа на културата за 2021 година 
 

 
I. Развојни приоритети и цели 

 

1. Доближување на културата до сите граѓани. 
2. Потикнување на современото општество и нејзино доближување до светските трендови. 
3. Заштита, чување и креирање на културното наследство. 
4. Враќање на дигнитетот на творецот и творештвото. 
5. Воведување на најмладите во креативните процеси. 
6. Создавање услови за развој на културата како фактор за економски и социјален развој. 

 
 
II. Проектниактивности 
 

 1. Карпошово културно лето 2021 

Опис на активности: Културно и забавно анимирање на граѓаните од Општина 

Карпош во текот на летните месеци 

Стратешки насоки и цели: Програмата на културно лето треба да го изрази културниот 
и уметничкиот потенцијал на општината 

Очекувани резултати: Во програмата ќе бидат застапени познати музичари и 

уметници од Македонија и пошироко 

Целна група: Жителите на Општина Карпош 
Предвидена финансиска 
рамка: 

1.500.000,00 денари 

Организатор Општина Карпош 

Трошоци Целокупна организација на настанот: Надомест за 

учесниците, техничка организација, реклама. 
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  2. Еднократна финансиска поддршка за културни 

активности 

Опис на активности: Доделување на финансиска поддршка на лица од Општина 

Карпош  кои се занимават со културата и ќе биде наменета за 

реализација на разни манифестации и 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 помош. 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 резултати во културата на лица од Општина 

Карпош. 

Очекувани резултати: Промовирање и потпомагање на културните настани од 

Општина Карпош. 

Целна група: Сите индивидуални творци и културни дејци кои се од 

подрачјето на Општина Карпош  

Предвидена финансиска 

рамка: 

300.000,00 денари 

Организатор Општина Карпош 

 
 
 
 

  3. Регистар на уметници  

Опис на активности: Мапирање  и промовирање на уметници од Општина Карпош 

Стратешки насоки и цели: Подобрување и зголемување на услугите од областа на 

културата  

Очекувани резултати: Потпомагање на граѓаните за пронаоѓање на уметници за 

нивни потреби 

Целна група: Уметници од Општина Карпош 
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Предвидена финансиска 

рамка: 

100.000,00 денари 

Организатор Општина Карпош 

Трошоци Изготвување и печатење на брошури  

 
  4. Библиотеки низ парковите  

Опис на активности: Обезбедување на мобилна библиотека 

Стратешки насоки и цели: Потикнување на граѓаните за стварање навика за читање 

Очекувани резултати: Правилно користење и надополнување на мобилната 

библиотека  

Целна група: Граѓани од Општина Карпош 

Предвидена финансиска 

рамка: 

100.000,00 денари 

Организатор Општина Карпош 

Трошоци Подготовка и изработка за поставувањена мобилни 

библиотеки 

 
Вкупна предвидена финансиска рамка: 2.000.000,00 денари 
 
III. Финансирање 

Финансирањето на активностите утврдени со оваа Програма во износ од 2.000.000,00 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. 
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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: 09-8209/37                                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
Датум: 28.12.2020 година                 НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ 
Скопје                                                                                      Наташа Пеливанова, с.р. 
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.5/2002),а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на 
Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013, 15/2014, 9/2019 и 7/2020), Градоначалникот на Општина Карпош, донесе 
 

 
ЗАКЛУЧОК 

за објавување на Програма за активностите на Општина Карпош 
 во областа на спортот за 2021 година 

 
 
 

1. Се објавува Програмата за активностите на Општина Карпош во областа на спортот за 2021 година, донесена 
на педесет и првата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 28 декември 2020 година. 
 
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина 
Карпош“. 
 
 

Број: 11-8449/34                    ГРАДОНАЧАЛНИК 
Датум: 29.12.2020 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),Советот на Општина Карпош, на педесет и првата 
седница, одржана на 28  декември 2020  година, донесе  
 

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

 
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.  

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

1.500.000,00 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 

Карпош (8.000,00 денари), 
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 - 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.  

Стратешки насоки и цели: Афирмација и стимулирање за постигнување на подобри 

резултати на активни, млади и талентирани спортисти 

жители на Општина Карпош.  
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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: 

150.000,00 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, 
-Медицински лица, 
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-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 редот на членовите на Советот на Општина 
Карпош и два члена од општинската администрација).   

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: 

1.000.000,00 денари 

Организатор Општина Карпош 

 
  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 
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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 

 
 
 
 
 

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 

 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: 

1.200.000,00 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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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: 09-8209/38                                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
Датум: 28.12.2020 година                 НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ 
Скопје                                                                                      Наташа Пеливанова, с.р.  
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на 
Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013, 15/2014, 9/2019 и 7/2020), Градоначалникот на Општина Карпош, донесе 
 

 
ЗАКЛУЧОК 

за објавување на Програма за активностите на Општина Карпош во областа на детска, социјална и 
здравствена заштита за 2021 година 

 
 
 

1. Се објавува Програма за активностите на Општина Карпош во областа на детска, социјална и здравствена 
заштита за 2021 година, донесена на педесет и првата седница, одржана на 28 декември 2020 година. 
 
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина 
Карпош“. 
 
 

Број: 11-8449/35                    ГРАДОНАЧАЛНИК 
Датум: 29.12.2020 година       НА ОПШТИНА КАРПОШ 
Скопје                                     Стефан Богоев, с.р. 
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Врз основа на член 22, став 1, точка 7 и 9; член 36, став1, точка 1 и член 62 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), Советот на Општина Карпош, на педесет и првата 
седница, одржана на 28 декември 2020 година, донесе 
 

 
 

ПРОГРАМА 
за активностите на Општина Карпош во областа на детска, социјална и здравствена заштита за 2021 

година 
 

 
I. Развојни приоритети и цели 

Програмата дефинира повеќе приоритети од областа на детската, социјалната и здравствената заштита, кои треба 
да придонесат  за унапредување на социоекономската и здравствената заштита на граѓаните на Општина Карпош 
и тоа:  
 
-Организирање на активности за подобрување на воспитно - згрижувачкиот процес за децата и вработените од 
ЈУОДГ 
 
- Подобрување на квалитетот на живеење на граѓаните и вклучување на маргинализирани групи  
 
-Унапредување  на детската, социјалната  и здравствената заштита  
 
-Парична помош за новороденчиња, лица/семејства во социјален ризик, за потешко лекување и елементарни 
непогоди 
 
-Хуманитарни акции наменети за граѓаните во социјален ризик 
 
 

 
 
 
 
 
II. Проектни активности  
 

УНАПРЕДУВАЊЕ НА ДЕТСКАТА , СОЦИЈАЛНАТА И ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА 
 

1. Филтри за прочистување на водата за пиење во ЈУОДГ               
Опис на активности: Обезбедување на филтри за прочистување на водата за пиење  

во сите 12 објекти во ЈУОДГ 
Стратешки насоки и цели: Превентивна заштита на децата и вработените во ЈУОДГ  
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Очекувани резултати:  
 Намалување на ризици  

Целна група: Деца од предучилишна возраст   
Предвидена финансиска 
рамка: 
Реализатор: 

360.000,оо денари 
 
 Општина Карпош 

Трошоци: - Набавка на филтри за прочистување на водата за пиење во 
ЈУОДГ 
- 360 000,оо денари 

 
2. Бесплатни часови по англиски јазик за децата од 

големите групи од ЈУОДГ 
Опис на активности: Бесплатни часови по англиски јазик кои ќе се одржуваат во 

тек на престојот во установата на децата од големите групи 
во ЈУОДГ 

Стратешки насоки и цели: Проширување и унапредување на воспитно - згрижувачкиот 
процес во ЈУОДГ 

Очекувани резултати:  Подготовка на децата за изучување на странски 
јазик 
 

Целна група: Деца од предучилишна возраст 
Предвидена финансиска 
рамка: 
Реализатор: 

250 000,оо денари 
  
Општина Карпош 

Трошоци: 250 000,оо денари  
По објавување на оглас 

 
ПОДОБРУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ НА ЖИВЕЕЊЕ НА ГРАЃАНИТЕ ОД ОПШТИНА КАРПОШ         

 
3. Одбележување на 3-ти Декември - Денот на лицата со 

попреченост под мотото „Сите сме исти , сподели среќа “        
Опис на активности: Организирање на средба по повод ,,3 Декември ‘‘-денот на 

лицата со попреченост  по единаесети пат. 
По иницијатива на Градоначалникот на средбата 
присуствуваат лица со попреченост од Општина Карпош. 
Преку одржување на трибина се споделуваат искуства,  
проблеми со кои се соочуваат лицата со попреченост и се 
предлагаат  можности за нивно решавање. 
По тој повод се доделува еднократна парична помош на 
лицата со попреченост. 
 

Стратешки насоки и цели:  Намалување на осаменоста лицата со попреченост 
 Интегрирање во општествениот живот и нивна 
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социјализација. 
 Активности кои може да ги превземе општината со цел 

за подобрување на квалитетот на живеење, 
обезбедување и олеснување на нивното движење преку 
поставување на  пристапни рампи. 

 Разгледување на можност за нивно вработување. 
 

Очекувани резултати:  
 Вклучување на лицата со попреченост во социјалниот 

живот. 
 Олеснување на животот и социјализација на 

семејствата кои имаат лица со попреченост. 
  Ефектите од досегашните активности кои ги 

превземала општината (давање на психосоцијална 
поддршка, парична помош и помош во пакети со 
храна и корегирање и изградба на пристапни рампи 
пред индивидуалните и колективни стамбени објекти 
). 

Целна група: Лицата со попреченост: 
- лица со физички хендикеп 
- лица со оштетен вид(слепи и слабовидни) 
-лица со оштетен слух(глуви и наглуви) 
-интелектуално попречени лица 
-лица со попреченост во говорот 
-аутистични деца 
-стари лица со пречки во психички и физички развој што 
имаат тешкотии во социјалната интеграција 
-лица со комбинирани пречки во развојот 
 

Предвидена финансиска 
рамка: 
Реализатор: 

550.000,оо ден. 
 
Општина Карпош 

Трошоци: -доделување на еднократна парична помош на лица со 
попреченост 

 
 

4. Принципи на работа на Советувалишен центар за семејно 
насилство 

Опис на активности: -Советување и поддршка од социјален работник. 
- Советување и поддршка од психотерапевт. 
-Бесплатни правни совети од правник. 
-Упатување и придружба до соодветни институции. 
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Стратешки насоки и цели: Услугите на Советувалишниот центар се нудат на целото 
семејство, т.е. советувањето е достапно за жртви на семејно 
насилство, сторителите на семејно насилство како и за деца 
кои се дел од семејство во кое се врши или се вршело 
насилство, или се жртви на семејно насилство. 

Очекувани резултати: Воспоставување и одржување на психо-советувалишен 
центар за жени жртви на насилство. 

Целна група: Жртви на семејно насилство 
 
Реализатор: 

 
Општина Карпош (финансиски поддржувач) 
Национална мрежа против насилство врз жените и семејно 
насилство (реализатор на проектот). 

Трошоци: 200 000, оо ден.     
 

5. Посета на Геронтолошкиот завод 13-ти     Ноември, оддел 
,,Мајка Тереза“ - Злокуќани 

Опис на активности: Посета на штитениците во старскиот дом со 
Градоначалникот  и општинската администрација 
Пригодна културно забавна програма организирана од 
дечиња од една општинска градинка. 
Пригодни подароци за штитениците. 

Стратешки насоки и цели: Психо-социјална поддршка. 
Грижа на општината за старите лица 

Очекувани резултати: Намалување на чувството на осаменост 
Целна група: Штитеници на Домот 
Предвидена финансиска 
рамка: 
Реализатор: 

30.000,оо денари  
  
Општина Карпош 

Трошоци: -лични пакети со кондиторски продукти за лицата сместени 
во домот 

 
 УНАПРЕДУВАЊЕ ОД ОБЛАСТА НА ДЕТСКАТА, СОЦИЈАЛНАТА И ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА 

   
           

6.   Превентивна програма за работа со деца во градинки за 
надминување на последиците од разводот на родителите 

Опис на активности: - Семинари со група од воспитувачки, негувателки и стучни 
тимови 
- Спроведување на програмата со групи на деца 
- Супервизија-супервизиски состаноци со група на 
воспитувачи, негуватели и стручен тим од сите градинки од 
Општина Карпош 

Стратешки насоки и цели: Превенција на манталното здравје на деца на разведени 
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родители преку сензибилизација и едукација на стручниот 
персонал во градинките и психо-социјална поддршка на 
децата 

Очекувани резултати: Намалување на нивото на стрес, поддршка во правилниот 
развој на децата и зачувување на менталното здравје од 
најрана возраст 

Целна група: Стучните тимови од предучилишните установи и децата 
 
Реализатор: 

                    Здружени на психотерапија и едукација   ,, 
АМИГДАЛА ‘‘ 

Предвидена финансиска 
рамка: 

170.000,оо денари 

Трошоци: -Хонорари 
- Изработка и печатење на сертификати 
-Хонорари за супервизија 
-Материјали за работа 

 
 

7. Обновување и унапредување на дидактичките 
материјали  во Јавните установи општински детски 
градинки        

Опис на активности: -Обновување на еколошки дидактички материјали за децата 
од предучилишните установи. 

Стратешки насоки и цели:  
 Повлекување од употреба на стари и не фунционални 

играчки за децата. 
 Континуирано обновување на еколошки дидактички 

материјал поприфатлив за работа на децата од 
предучилишна возраст и лесен за одржување. 

Очекувани резултати:  Поквалитетна воспитно-образовна работа. 
 Подобрување на психо-физички развој на децата. 
 Стекнување работни навики и чувство за развивање 

на одговорно однесување.  
 Поголема социјализација меѓу децата, правила во 

однесувањето и меѓусебно почитување. 
Целна група: Деца од предучилишна возраст. 
 
Реализатор: 

 
 Општина Карпош 

Предвидена финансиска 
рамка: 

100.000,оо ден.    

Трошоци: Набавка на еколошки дидактички материјали и играчки за 
децата од предучилишните установи - 100.000,оо ден. 
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8. Контрола и безбедност на храната во предучилишните 

установи 
Опис на активности: Систематски контроли за безбедност на храната преку 

теренски активности и контрола на бројот на оброците кои се 
приготвуваат во ЈУОДГ. Соработка со операторите на храна 
во ОУ и контрола на нивната работа во рамките на 
контролата и безбедност на храната. 

Стратешки насоки и цели: Овозможување на персоналот во градинките доедуцирање 
преку работилници и предавања, следење на здравствената 
состојба на децата во целост (храна, алергии, сезонски 
заболувања) и внесување здрави хигиенски навики. 

Очекувани резултати:  Стекнување здрави навики преку исхраната 
 Контрола и безбедност на храната која ја консумираат 

децата 
 Контрола на бројноста на оброците со згрижените 

деца 
Целна група: Деца од предучилишна и училишна возраст 
Предвидена финансиска 
рамка: 

Нема 

 
 

9. ЧЛЕНСТВО на Општина Карпош во Европската 

агенција за хигиенско инженерство и дизајн  (EHEDG) - 

Франкфурт, Германија 

Опис на активности: Општина Карпош е член на EНEDG (Европското тело за 
хигиенски инженеринг и дизајн) веќе девет години. Веќе пет 
години е и членка на GHI (Global Harmonization Initiative). 
Како член на овие две Организација има привилегии да 
учествува на конференции, конгреси и манифестации од 
научен карактер од областа на безбедност на храната, 
нутриционизмот и здравјето по повластени цени. 

Стратешки насоки и цели: Одржување семинари и обуки наменети за овластеното лице 
за контрола и безбедност на храна со цел унапредување на 
здравството. Објавување  на публикации и научни и стручни 
трудови. Контакти со домашни и странски фирми со цел 
заедничка соработка. 

Очекувани резултати:  Унапредување на работата на ОУ и ЈУОДГ од 
здравствен аспект. 

 Промовирање на Општината во светски научни 
рамки. 

Целна група: Децата и граѓаните на Општина Карпош 
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Годишна чланарина: 
Реализатор : 

30.500,оо денари 
 
ЕHEDG (Европско тело за хигиенски инженеринг и дизајн - 
седиште во Франкфурт 

Трошоци: - Годишна чланарина - 30.500,оо ден. 
 

  
 

10. Информативни средби и меѓуопштинска соработка на 
општините на ниво на Град Скопје за  придобивките од 
EHEDG членството и контролата на безбедноста на 
храната во ЈУОДГ. 

Опис на активности: - Презентација 
- Дискусија 
- Рекламен материјал 

Стратешки насоки и цели: - Проширување на соработката со другите општини 
на ниво на Град Скопје 

Очекувани резултати: - Подигнување на свеста и потребата од зголемена 
контрола на контролата на безбедноста на храната 
и нутритивниот дел од прехранбените производи 
кои се користат во подготовката на оброците во 
кујните во ЈУОДГ. 

Целна група: Општини на територија на Град Скопје 
Предвидена финансиска 
Рамка (котизација за 
настанот): 
Реализатор; 

Нема финансиски средства. 
 
Општина Карпош во соработка со Регионалната канцеларија 
на EHEDG за Р. Македонија 

 
 

ПАРИЧНА ПОМОШ ЗА НОВОРОДЕНЧИЊА,ЛИЦА/СЕМЕЈСТВА ВО СОЦИЈАЛЕН РИЗИК,ЗА 
ПОТЕЕШКО ЛЕКУВАЊЕ И ЕЛЕМЕНТАРНИ НЕПОГОДИ 

 
11. Парична помош за лица/семејства во социјален ризик          
Опис на активности: Еднократен паричен надомест кој се доделува еднаш во 

годината за: 
-Лица/семејства во состојба на социјален ризик 
- Лекување  
-Елементарна непогода (поплава , пожар, земјотрес ) 
За остварување на правото на паричен надомест потребно е 
да се достави соодветна документација како доказ за 
наведеното барање и се прави увид во домот на барателот . 
Покрај паричната помош на граѓаните им се пружаат и други 
видови на поддршка и тоа: 
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- психо-социјална помош  
- упатување во соодветна институција и решавање на нивните 
проблеми 
 

Стратешки насоки и цели:  Поддршка за лица/семејства кои во моментот  се 
нашле во состојба на социјален ризик, 

 Психо-социјална поддршка 
 Поддршка за лекување 
 Парична помош  

Очекувани резултати: Намалување на бројот на лица/семејства кои се во социјален 
ризик преку поддршка при решавање на нивните проблеми. 

Целна група: Лица/семејства во социјален ризик 
Предвидена финансиска 
рамка: 
Реализатор: 

3.000.000,оо ден. 
 
Општина Карпош 

Трошоци: Парична помош за лица/семејства: 
-кои се нашле во состојба на социјален ризик                    ( 
корисници на социјална помош, постојана парична помош, 
невработени лица) 
-за лекување 
-за елементарна непогода (поплава, пожар, земјотрес)  

 
 
 

12. Парична помош за секое новородено-посвоено дете на 
територијата на Општина Карпош 

Опис на активности: Информирање на граѓаните од Општина Карпош,  за 
условите за  користење на правото за парична помош за секое 
новородено и посвоено дете на територија на општината. За 
остварување на право на еднократна парична помош, 
потребно е да се исполнат следните критериумите :  
 -Еднократна парична помош да се доделува  на секое 
новородено и посвоено дете, чии што  родители  се жители на 
Општина Карпош (што се утврдува со документ за лична 
идинтификација) 
-На денот на поднесување на Барањето , новородончето да не 
е постаро од  90 дена 
-Вкупните приходи на родителите да не бидат повисоки од 
30.000.оо ден. или да се корисници на социјална помош.Или 
ако едниот родител е невработен , да достави потврда од 
агенцијата за вработување на РМ  , или друг документ со кој 
ќе се потврди дека е невработен. 

Стратешки насоки и цели: Финансиска поддршка за семејствата. 
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Информирање и упатување на семејствата за остварување на 
нивните права и од други соодветни институции во 
државата. 

Очекувани резултати: Поддршка на семејства/лица во ризик.  
Целна група: Лица/семејства во социјален ризик 
Предвидена финансиска 
рамка: 
Реализатор: 

400.000,оо ден.      
 
 Општина Карпош 

Трошоци: Еднократна парична помош во износ од 4.000,оо денари за 
секое новородено/посвоено дете согласно утврдените 
критериуми.  

 
 

ХУМАНИТАРНИ АКЦИИ НАМЕНЕТИ ЗА ГРАЃАНИТЕ ВО СОЦИЈАЛЕН РИЗИК 
            

13. Хуманитарна акција - 
,,  Подај рака , донирај за твојот сосед “ 
 

Опис на активности:  Хуманитарната акција ,, Подај рака , донирај за твојот сосед 
‘‘ веќе традиционално се организира од Општина Карпош два 
пати во годината. Акцијата се организира : 
- По повод Велигденските празници 
- По повод Денот на општината  

Акцијата се реализира преку собирање на прехранбени и 
хигиенски производи донирани од општинската 
администрација,децата и родителите од основните 
училишта и предучилишните установи од Општина 
Карпош, граѓаните преку донирање во Урбаните 
заедници и општествено одговорни компании. 
Акцијата трае 5 работни дена 

По завршувањето, собраните производи се пакуваат  и се 
доделуваат на лица/семејства во социјален ризик од Општина 
Карпош. 
-  Повод настаната некоја  вонредна состојба 

Стратешки насоки и цели:  Подобрување на социјалната состојба на 
лицата/семејства во социјален ризик 

 Грижа за ризичните групи на граѓани 
Очекувани резултати: Подобрување на состојбата на лицата/семејства во социјален 

ризик. 
Поддршка на лицата заради надминување на моменталната 
состојба  

Целна група: Лица/семејства во социјален ризик 
Предвидена финансиска 100.000,оо ден 
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рамка: 
Реализатор: 

 
Општина Карпош 

Трошоци: Вреќи за пакување 
Трошоците се предвидени за две  хуманитарни акции. 
Трошоци за пакети со храна и хигиенски средства во 
вонредна состојба 

 
 

Вкупна сума 5.190.500,оо денари 
 
Вкупна предвидена финансиска рамка: 5.190.500,оо денари 
III. Финансирање 

Финансирањето на активностите утврдени со оваа Програма во износ од 5.190.500,оо 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 

Одделението за детска, социјална и здравствена заштита 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: 09-8209/39                                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
Датум: 28.12.2020 година                 НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ 
Скопје                                                                                      Наташа Пеливанова, с.р.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                        

   
                

 29 декември 2020 година          „Службен гласник на Општина Карпош“     број 24 

 

    140 
 
 
 
 
 
 

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

 
ЗАКЛУЧОК 

за објавување на Програма за активностите на Општина Карпош во областа образование за 2021 година 
 
 

 
1. Се објавува Програмата за активностите на Општина Карпош во областа образование за 2021 година, донесена 
на педесет и првата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 28 декември 2020 година. 
 
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина 
Карпош“. 
 
 

Број: 11-8449/36                    ГРАДОНАЧАЛНИК 
Датум: 29.12.2020 година       НА ОПШТИНА КАРПОШ 
Скопје                                        Стефан Богоев, с.р. 
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Врз основа на член 22, став 1, точка 8; член 36, став1, точка 1 и член 62 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), Советот на Општина Карпош, на педесет и првата 
седница, одржана на 28 декември 2020 година, донесе 
 

 
ПРОГРАМА 

за активностите на Општина Карпош во областа на образованието за 2021 година 
 
 
I. Развојни приоритетни и цели 

Целта на програмата за образование е да го стимулира напредокот во образовниот процес и да ги мотивира 
учениците да постигнуваат високи резултати во образованието, подобрување на квалитетот во образованието 
како и условите за работа. 

 
II. Проектни активности 
 

1. Ужинки за учениците од општинските основни училишта  
Реализатор: Општина Карпош 

 

Опис на активности: 

За учебната 2020/2021 година, односно во период од јануари-
јуни 2021 година, од страна на Општина Карпош ќе се 
субвенционираат ужинки за учениците од 1 до 3 одделение, 
додека за учебната 2021/2022, за периодот септември-декември 
2021 година, Општина Карпош ќе субвенционира ужинки за 
учениците од 1 до 9 одделение од општинските основни 
училишта во висина од 50% од износот на месечниот 
надоместок.   

Стратешки насоки и цели: Зајакнување на довербата помеѓу општина Карпош и жителите 
на територија на општина Карпош. 

 

Очекувани резултати: 

Субвенционирани ужинки на секој ученик од 1 до 9 одделение 
во општинските основни училишта на територија на општина 
Карпош за учебната 2020/2021 година и за учебната 2021/2022 
година. 

Целна група: Ученици од 1 до 9 одделение од општинските основни 
училишта 

Предвидена финансиска рамка: 3.600.000.00  денари    
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Трошоци: Набавка на ужинки согласно понуда од избран понудувач  

 
 

 

3. Стипендии за талентирани ученици од општинските 
основни училишта 
Реализатор: Општина Карпош 

Опис на активности: Доделување стипендии на талентирани ученици од 8 и 9 
одделение од општинските основни училишта, жители на 
Општина Карпош за постигнати резултати од областа на 

2. Превоз на учениците од општинските основни 
училишта   
Реализатор: Општина Карпош 

 

 

Опис на активности: 

2а-Есенски излет за ученици од 1-9 одделение 
Организирање на есенски излет во околината на Скопје 
за учениците од 1-9 одделение од општинските основни 
училишта на Општина Карпош, за учебната 2021/2022 
година, во период септември-октомври 2021 година. 
2б(1)-Превоз на ученици согласно член 73 (1) од ЗОО    
Согласно член 73 став (1) од Законот за основно 
образование ученикот има право на организиран или 
бесплатен превоз ако местото на живеење е оддалечено 
најмалку два километри од најблиското основно 
училиште.   
2б(2)-Организиран превоз на ученици 
 Општина Карпош организира посебен превоз, по пат на 
јавна набавка, наменет за учениците од ООУ“Братство“, 
кои доаѓаат од Горно и Средно Нерези . 

Стратешки насоки и цели: 2а-Финансиско олеснување на родителите на учениците 
од основните училишта во општина Карпош. 
2б(1и2)-Законска регулатива во надлежност на 
Општината 

 

Очекувани резултати: 

2а-Дружење меѓу учениците и наставниците, 
социјализација, едукација за излетничките места со 
посета на културно историски обележја. 
2б(1и2) - Олеснет пристап до најблиското општинско 
основно училиште 

Целна група: Ученици од општинските основни училишта. 

Предвидена финансиска рамка: 2.000.000.00  денари                                     

Трошоци: Обезбедување автобуски превоз согласно понуда од 
избран понудувач 
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науката, литературата, техниката, културата и уметноста на 
меѓународни, државни, градски и општински натпревари.  
Стипендијата се доделува во две категории, и тоа: 
-Прва категорија во висина од 3.000,00 денари, во 
времетраење од осум месеци во текот на наставната година и  
-Втора категорија во висна од 2.500,00 денари, во 
времетраење од осум месеци во текот на наставната година, 
врз основа на претходно утврдени критериуми. 
Изборот на стипендии го прави Комисија составена од 5 (пет) 
членови на Советот на општина Карпош, која ги вреднува 
освоените места и награди од натпреварите оджани во 
предходните две учебни години. 
На 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 јавен оглас ќе се спроведе според 
претходно утврдени услови и критериуми. 

Стратешки насоки и цели: Целта е да се стимулира талентот на овие ученици, преку 
материјалната поддршка, за понатамошно надградување во 
областите каде покажуваат интерес и успеси. 

 

Очекувани резултати: 

-развивање и следење на талентот кај посебно надарените 
ученици; 
-учество на разни натпревари од областа на науката, 
техниката, културата и уметноста; 
-создавање вистински вредности и навики кај   учениците  

Целна група: Редовни ученици од 8 мо и 9 то одделение во основните 
училишта во општина Карпош 

Предвидена финансиска рамка: 1.000.000.00 денари 
 

Трошоци  Парични средства за учениците во времетраење од осум 
месеци во текот на наставната година. 

 
 

4. Награди за полуматуранти - првенци на генерација од 
општинските основни училишта  
Реализатор: Општина Карпош 

 

Опис на активности: 

Општина Карпош континуирано ги следи најдобрите 
ученици, ги мотивира и наградува. На крајот на учебната 
година најдобрите полуматуранти, првенци на генерација 
од основните училишта од општина Карпош се  наградуваат 
парично.  



 
                        

   
                

 29 декември 2020 година          „Службен гласник на Општина Карпош“     број 24 

 

    144 
 
 
 
 
 
 

Стратешки насоки и цели: Целта е учениците да се наградат за нивниот успех и да се 
мотивираат за напредок во понатамошното образование. 

Очекувани резултати: -поттик за учество на разни меѓународни, државни, градски 
и општински натпревари конкурси и изложби  
-создавање вистински вредности и навики кај учениците  

Целна група: 10 ученици - првенци на генерација од десетте основни 
училишта во Општина Карпош (од секое училиште по еден) 

Предвидена финансиска рамка: 120.000.00 денари  
 

Трошоци: Парични награди за првенци - полуматуранти : 
- 10 ученици по 10.000,00 ден (плус персонален данок) 

 
 

5. Одбележување на 1 септември – Прв училишен ден на 
учениците запишани во прво одделение  во  
општинските основни училишта во Општина Карпош 
Реализатор: Општина Карпош 

Опис на активности: Градоначалникот, советниците и вработените од 
одделението за образование ќе ги посетат  првачињата  и 
ќе им посакаат успешен почеток на учебната година. На 
првиот училишен ден секое прваче ќе добие подарок од 
општината. 

Стратешки насоки и цели: Преку добивање на овој симболичен подарок, кај децата се 
буди чувство на среќа и радост, мотивираност за учење, 
дружење со другарчињата и запознавање со наставниците. 

Очекувани резултати: - Љубов кон книгата и учењето 
- Училиштето да го прифатат како втор дом. 
- Запознавање на општината во која се родени и учат 

Целна група: Првачињата од училиштата од Oпштина Карпош (околу 
700) 

Предвидена финансиска рамка: 300.000.00 денари  

Трошоци: Набавка на подарок за секое прваче согласно понуда од 
избран понудувач  

6. Хорски натпревар меѓу училиштата 
Реализатор: Општина Карпош 



 
                        

   
                

 29 декември 2020 година          „Службен гласник на Општина Карпош“     број 24 

 

    145 
 
 
 
 
 
 

 
 

7. Финансиска поддршка и парична помош на проекти од 
областа на образованието 
Реализатор: Општина Карпош 

Опис на активности: Финансиска поддршка на проекти, едукации, доедукации од 
областа до 30.000,00 денари. За таа цел, Градоначалникот на 
Општина Карпош формира Комисија за еднократна парична 
помош. За проекти од областа на образованието за чија 
реализација е потребен износ над 30.000,00 денари, општината  
распишува Јавен оглас, по предходно добиена согласност од 
Советот на Општина Карпош. Право на аплицирање имаат 
физички лица жители на Општина Карпош и правни лица 
регистрирани за дејности кои ја опфаќаат дејноста образование во 
сите области. Огласот временски не е ограничен и важи до 
исцрпување на финансиските средства, но проектите да бидат 
реализирани најдоцна до 31.12.2021 година. 

Опис на активности: Проектот  е предвидено да трае преку цела година и ќе 
се одржува во просториите на сите  основни училишта 
во Општина Карпош. Секое училиште кое има 
училишен хор од ученици може да учествува во 
проектот. Училиштата цела година ќе вежбаат и на 
крајот ќе се натпреваруваат за освојување на награда. 
Мотивирачки е тоа што на овој натпревар за освојување 
награда ќе се борат и музичките педагози од основните 
училишта преку хорот со кој континуирано работат. 

Стратешки насоки и цели: Целта на проектот е да се поттикне соработката и 
дружењето помеѓу училиштата од Општина Карпош, 
како и помеѓу учениците и нивните наставници.  

Очекувани резултати: -Развивање на уметнички и натпреварувачки дух кај 
учениците 
-Ослободување од трема за сценски настап 

Целна група: Училишните хорови од сите десет основни училишта од 
Општина Карпош и нивните ментори 

Предвидена финансиска рамка: 40.000.00 денари 

Трошоци: -Награди   
10.000,00 ден - прво место,  
8.000,00 ден  - второ место и  
6.000,00 ден - трето место 
-Изнајмување сала, озвучување, украсување, дипломи и 
пофалници, водител, освежување за учесниците 
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Стратешки насоки и цели: -Поддршка на проекти 
-Поттик за доедукација и усовршување 

Очекувани резултати: Со финансиската помош што ја дава Општина Карпош се очекува 
подигнување на нивото за едукација и професионално 
усовршување и реализација на поддржаните проекти. 

Целна група: Поединци, здруженија на граѓани, претпријатија од општина 
Карпош 

Предвидена финансиска рамка: 500.000.00  денари 

Трошоци: Трошоци поврзани со проекти, едукација, доедукација,  
семинари, конференции и др. 
 

 
8. Одбележување на роденденот на Oпштината 

Реализатор: Општина Карпош 
Опис на активности: Активности од учениците по повод роденденот на општината 

како што се манифестацијата „Карпош има талент“ и наградни 
конкурси на одредена тема. Во одбележувањето на роденденот 
сите училишта се претставуваат со по еден настап (пеење, 
танцување, глума, рецитал, свирење на инструмент и др.) и со 
учество во конкурсите. 
Изборот на најдобрите од манифестацијата „Карпош има 
талент“ го врши комисија составена од 3 (три) надворешни 
стручни лица, а Комисијата за наградниот конкурс е составена 
од 7 (седум) члена и тоа: 5 (пет) члена од 
одделенски/предметни наставници и 2 (два) члена од редот на 
советот на Општина Карпош.  Награди добиваат најдобрите 3 
(три) ликовни и 3 (три) литературни дела .  

Стратешки насоки и цели: Стимулирање на креативноста и талентот кај учениците, 
поттикнување натпреварувачки дух, дружење и забава меѓу 
најмладите, социјализација и сл. 

Очекувани резултати: -Заинтересираност за учество кај учениците 
-Мотивираност за негување на талентите и 
-Фер натпреварување и развивање на другарството помеѓу 
децата 

Целна група: Учениците од општинските основни училишта од Општина 
Карпош, наставниците и родителите 

Предвидена финансиска рамка: 70.000.00 денари  

Трошоци: Карпош има талент 
-Награди за најдобрите три учесници  (9.000,00ден -прво 
место, 6.000,00 ден- второ место и 3.000,00 ден-  трето место) - 
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18.000,00 ден 
Избор на најдобра ликовна творба  
-Награди  за најдобрите три цртежи  
6.000,00ден -прво место,  
4.000,00 ден- второ место и  
2.000,00 ден-  трето место – (12.000,00 ден ) 
Избор на најдобра литературна творба   
-Награди  за најдобрите три литературни дела  6.000,00ден -
прво место,   
4.000,00 ден- второ место и  
2.000,00 ден-  трето место – вкупно: (12.000,00 ден ) 
-Други активности 
Изнајмување сала, печатење на маици за учесниците, 
украсување озвучување, дипломи и пофалници, водител, сокови 
за учесниците  

 
 

9. Месечен  паричен надоместок за ангажирање на 
образовни и лични асистенти од  Проектот „Карпош за 
еднаквите во училиштата 2020/2021 година“ 
Реализатор: Општина Карпош 

Опис на активности: Проектот „Карпош за еднаквите во училиштата 2020/2021 
година“, како дел од Програмата општинско-корисна 
работа за 2020 година, а во соработка со УНДП и АВРСМ, 
продолжува и во второто полугодие од учебната 2020/2021 
година, со  ангажирање на образовни и лични асистенти на 
ученици со попреченост во развојот. 
Вклучени се десетте Општински основни училишта  во кои 
ќе бидат ангажирани вкупно 40  стручни лица. Со цел да се 
реализира оваа активност и да бидат згрижени сите деца со 
попреченост во развојот, општина Карпош ќе ги покрива 
трошоците на 20 асистенти во времетрање од осум месеци и 
20% од месечниот надоместок (данок на личен доход и 
осигурување за инвалидност и телесно оштетување 
причинето со повреда на работа и професионална болест) 
во времетраење од 5 месеци за 20 асистенти. 
Останатите парични средства за 20 асистенти ги покрива 
УНДП. 

Стратешки насоки и цели: Проектот ќе овозможи поддршка и инклузија на учениците 
со попреченост во редовното следење на наставата во 
Општинските основни училишта на територијата на 
Општина Карпош. 
Преку активната стручна работа, ќе се овозможи 
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совладување на наставната програма, придружба во и вон 
училишните активности. 
Образовните/лични асистенти освен тоа што ќе добијат 
практична наобразба ќе се  стекнат и со искуства за нивна 
поголема конкурентност на пазарот на трудот, преку овој 
проект ќе добијат и месечен паричен надомест. 
Исто така овој проект ќе овозможи финансиско олеснување 
на семејниот буџет на родителите. 

Очекувани резултати: -Вклучување во образовниот систем на ученици со 
попреченост од Основните општински училишта на 
територијата на општина Карпош. 
-практична наобразба на асистентите и   стекнување со 
искуства за нивна поголема конкурентност на пазарот на 
трудот. 
-финансиско олеснување на семејниот буџет на родителите. 

Целна група: Образовни и лични асистенти на ученици со попреченост 
од Основните општински училишта на територијата на 
општина Карпош. 

Предвидена финансиска рамка: 1.080.000.00 денари 
 

Трошоци  Парични средства за месечен надомест на 40 лица за  
период од пет месеци: јануари-мај 2021 година. 

 
  

10. Доделување на награди за најдобар наставник / стручен 
соработник 
Реализатор: Општина Карпош 

Опис на активности:        Општина Карпош континуирано ги мотивира, и 
стимулира најдобрите наставници / стручни 
соработници и наградува. По повод 24 Мај-Ден на 
сесловенските просветители Свети Кирил и Методиј,  
Општина Карпош објавува јавен оглас за најдобар 
наставник/стручен соработник вработен на 
неопределено работно време во  општинските основни 
училишта.           
        Целокупната документација од кандидатот се 
доставува преку архива до Одделение за образование, 
Комисија за спроведување на постапката за 
доделувањње награда за најдобар наставник/ стручен 
соработник на Општина Карпош, која е претходно 
формирана од Градоначалникот на Општина Карпош.  
Наградениот наставник / стручен соработник  добива 
парична награда во висина од 30.000 денари .   
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Изборот на најдобриот наставник/стручен соработник го 
врши комисија составена од  7 (седум) членови и тоа:  5 
(пет) членови од Советот на Општина Карпош и 2 
(двајца) членови од општинската администрација .  

Стратешки насоки и цели: Целта е наставниците / стручните соработници да се 
наградат за нивниот успех и постигнатите резултати, 
како и мотивирање за понатамошно напредување и 
залагање во осовременувањето на воспитно-образовниот 
процес.  

Очекувани резултати: Стимулиирање на натпреварувачки дух меѓу 
наставниците  
Мотивирање за учество на разновидни натпревари 
(општинско,регионално, државно и меѓународно ниво)  
Мотивација за поголемо ангажирање и посветеност на 
работата. 

Целна група: Наставничкиот кадар од оптинските основни училишта во 
Општина Карпош. 

Предвидена финансиска рамка: 35.000.00 денари 

Трошоци  Човечки ресурси, оперативни трошоци, дирекни 
трошоци. 

 
11. Поддршка на ученици за учество на меѓународни 

натпревари  
Реализатор: Општина Карпош 

Опис на активности: Во основните училишта во Општина Карпош има 
ученици со високи достигнувања во различни области. 
Покрај високите достигнувања на на општинско, 
регионално и државно ниво, тие учествуваат и на 
меѓинародни натпревари каде што понекогаш 
постигнуваат високи резултати. Ваквите резултати се од 
големо значење за промоција на учениците, училиштата 
и Општината Карпош  

Стратешки насоки и цели: Финансиска поддршка за учество на меѓународни 
натпревари како поттик за понатамошното образование 
на ученикот.  
Средствата што ќе се доделат ќе може да се користат за 
превоз, котизација и сместување на учениците. Износот 
што ќе се доделува на ученикот зависи од местото каде 
се одржува натпреварот (оддалеченост), висината на 
котизација, видот на сместувањето и др. видови 
обезбедени средства.   

Очекувани резултати: Обезбедена финансиска поддршка за учество на 
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меѓународни натпревари  
Поттик за понатамошна работа и вложување на 
учениците во општинските основни училуишта од 
Општина Карпош  

Целна група: Ученици со високи достинувања од различни области од 
оптинските основни училишта во Општина Карпош. 

Предвидена финансиска рамка: 150.000.00 денари  

Трошоци  Човечки ресурси, оперативни трошоци, дирекни 
трошоци. 

 
12. Награди за најдобро уреден ЕКО-училишен двор  

Реализатор: Општина Карпош 
Опис на активности: Со цел подигање на свеста на учениците, родителите, 

наставниците за важноста на животната средина и 
рециклирањето, како модел за заштита на животната 
средина, училиштата ќе се натпреваруваат за најдобро 
уреден еко-училишен двор (катче или дел од дворот) .  
Општина Карпош објавува Конкурс за најдобро уреден 
ЕКО-училишен двор во текот на месец март/2021 
година, а оценувањето  ќе биде во текот на месец мај/ 
2021 година.  
Оценувањето ќе го врши  Комисија  од 5 (пет) членови 
од Советот на Општина Карпош  формирана од од 
Градоначалникот: 1 (еден) од областа на животната 
средина, 2 (двајца) од областа на екологијата и 2 (двајца) 
од областа на образованието.  
Наградените училишта добиваат парична награда во 
висина од:  
50.000 денари - прво место  
30.000 денари – второ место  
20.000 денари – трето место 

Стратешки насоки и цели: Финансиска поддршка за основните општински 
училишта, подигање на еколошката свест , употреба на 
рециклирани материјали и нивно понатамошно 
користење и реупотреба  

Очекувани резултати: Поттикната мотивираност и креативност за создавање 
на  здрава средина за учеење и развој и развивање на 
еколошката свест на сите чинители во воспитно-
образовниот процес 

Целна група: Основни општински учиилишта од Општина Карпош  
Ученици, родители и наставници од основните општински 
училишпта на Општина Карпош 



 
                        

   
                

 29 декември 2020 година          „Службен гласник на Општина Карпош“     број 24 

 

    151 
 
 
 
 
 
 

Предвидена финансиска рамка: 100.000.00 денари 

Трошоци  Човечки ресурси, оперативни трошоци, дирекни 
трошоци. 

 
13. Поддршка на ученици и ментори за учество на  натпревари 

на национално ниво  
Реализатор: Општина Карпош 

Опис на активности: Во основните училишта во Општина Карпош има 
ученици со високи достигнувања во различни области. 
Покрај високите достигнувања на општинско, регионално 
ниво, тие учествуваат и на државни (национални) 
натпревари каде што постигнуваат високи резултати. 
Ваквите резултати се од големо значење за промоција на 
учениците, училиштата и Општината Карпош  

Стратешки насоки и цели: Финансиска поддршка за учество на учениоците и 
менторите на државни натпревари како поттик за 
понатамошното образование на ученикот.  
Средствата што ќе се доделат ќе може да се користат за 
превоз и котизација на учениците и менторите. Износот 
што ќе се доделува на ученикот и менторот зависи од 
местото каде се одржува натпреварот (оддалеченост), 
висината на котизација како и др. видови обезбедени 
средства.   

Очекувани резултати: Обезбедена финансиска поддршка за учество на 
уќчениците и менторите на  државни натпревари  
Поттик за понатамошна работа и вложување на 
учениците во општинските основни училуишта од 
Општина Карпош  

Целна група: Ученици со високи достинувања од различни области од 
оптинските основни училишта во Општина Карпош. 

Предвидена финансиска рамка: 150.000.00 денари 

Трошоци  Човечки ресурси, оперативни трошоци, дирекни 
трошоци. 

 
14. Основање на општински хор  

Реализатор: Општина Карпош 
Опис на активности: Во основните училишта во Општина Карпош има 

училишни хорови кои имаат високи достигнувања на 
општинско и регионално ниво. Општинскиот хор ќе 
биде основан од сите училишни хорови. Ќе учествува на 
државни и меѓународни натпревари. Ќе учествува на 
настани на одбележување на значајни датуми и за Денот 
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на општината.   
Неговите  резултати ќе бидат од големо значење за 
промоција на учениците, училиштата и Општината 
Карпош .  

Стратешки насоки и цели: Финансиска поддршка за општинскиот хор  (предметни 
наставници по музичко образование во основните 
општински училишта) како поттик за негова 
понатамошна  афирмација .  
Средствата што ќе се доделат ќе се користат за 
ангажирање на предметните наставници, унифор мирање 
на општинскиот хор, како и превоз. Износот што ќе се 
доделува на оптинскиот хор зависи од местото каде се 
одржува настанот/натпреварот (оддалеченост), 

Очекувани резултати: Обезбедена финансиска поддршка за учество на 
општинскиот хор  на  настани на одбележување на 
значајни датуми, одбележување за Денот на општината , 
како и учество на  државни /меѓународни натпревари .  
Поттик за понатамошна работа и вложување во 
општинскиот хор на Општина Карпош  

Целна група: Ученици со високи достинувања  во учиилишните хорови  кои 
се дел  општинскиот хор  на Општина Карпош. 

Предвидена финансиска рамка: 100.000.00 денари  

Трошоци  Човечки ресурси, оперативни трошоци, дирекни 
трошоци. 

 
15. Центар за работа со талентирани ученици од 

основните училишта на Oпштина Карпош, Oпштина 
Кисела Вода и Oпштина Центар. 

Опис на активности:  Просторот е со големина од 120м2, поделен на три 
посебни простории и тоалет.  
Во рамки на финансирањето од Министерство за локална  
самоуправа и Биро за регионален развој ќе се набави 
соодветна опрема за работа на Центарот, и тоа: 
Просторија 1. Опрема за планетариум и физика 
Просторија 2. Био-хемиска лабораторија 
Просторија 3. Лабораторија за уметности 
Вкупниот буџет на проектот изнесува 9.000.000,00 
денари и ќе се реализира во времетраење од 7 месеци. 

Стратешки насоки и цели: Реализацијата на проектот " Центар за работа со 
талентирани ученици од основните училишта на 
Oпштина Карпош, Oпштина Кисела Вода и Oпштина 
Центар" ќе овозможи да се поддржат и стимулираат 
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талентираните ученици за нивен интелектуален  развој и 
подготовка за  меѓународни натпревари. 
 

Очекувани резултати:  Поттик за понатамошна работа и вложување на 
учениците во општинските основни училишта од 
Општина Карпош, Oпштина Кисела Вода и Oпштина 
Центар 

Целна група: Учениците во општинските основни училишта од 
Општина Карпош, Oпштина Кисела Вода и Oпштина 
Центар 

Предвидена финансиска рамка: 200.000.00 денари 

Трошоци  Опремување и набавка на соодветна опрема за центарот 

 
ВКУПНО: 9.445.000.00 денари 

 
Вкупна предвидена финансиска рамка:9.445.000 ,00   

 
III. Финансирање 

 Финансирањето на активностите утврдени со оваа Програма во износ од 9.445.000,оо 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  
 
IV. Завршни одредби 

Одделението за образование 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: 09-8209/40                                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
Датум: 28.12.2020 година                 НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ 
Скопје                                                                                      Наташа Пеливанова, с.р.  
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на 
Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013, 15/2014, 9/2019 и 7/2020), Градоначалникот на Општина Карпош, донесе 
 

 
ЗАКЛУЧОК 

за објавување на Програма за активностите на Општина Карпош во областа на заштита и спасување на 
граѓани и материјални добра за 2021 година 

 
 
 

1. Се објавува Програмата за активностите на Општина Карпош во областа на заштита и спасување на граѓани и 
материјални добра за 2021 година, донесена на педесет и првата седница на Советот на Општина Карпош, 
одржана на 28 декември 2020 година. 
 
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина 
Карпош“. 
 
 

Број: 11-8449/37                    ГРАДОНАЧАЛНИК 
Датум: 29.12.2020 година       НА ОПШТИНА КАРПОШ 
Скопје                                      Стефан Богоев, с.р. 
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Вовед 

Во денешно време заштитата и спасувањето на граѓаните и материјалните добра подразбира спроведување на 
едукативни активности и превземање на соодветни мерки и активности за оспособување на субјектите и 
граѓаните за заштита од природни непогоди и други несреќи кои го загрозуваат животот и здравјето на луѓето и 
предизвикуваат големи материјални штети.  
При определување на задачите за заштитата и спасувањето се тргнува од целосна различна природа на 
предизвиците и заканите со кои денес се соочуваме. Имено, актуелните ризици и опасности, по своја природа се 
непредвидливи, нивните појавни облици се тешко препознатливи, а последиците кои ги предизвикуваат се 
големи. Во градењето на капацитетите, механизмите и способноста да се одговори на современите ризици и 
опасности, основно внимание се посветува на следните елементи: 
 
-навремена идентификација и процена на веројатноста и интензитетот на потенцијалните ризици и опасности кои 
можат да ги загрозат граѓаните и материјалните добра; 
 
-нагласеност на превентивната функција и превземање мерки за подготвеност на институциите, заедниците и 
граѓаните, кои ќе се спроведуваат во високо координиран и организиран процес; 
 
-рационалност и ефикасност во искористување на ресурсите и капацитетите. 

 
 
 
Врз основа на член 22, став 1, точка 10; член 36, став 1, точка 1 и член 62 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), Советот на Општина Карпош, на педесет и првата 
седница, одржана на 28 декември 2020 година, донесе 
 
 

ПРОГРАМА 
за активностите на Општина Карпош во областа на заштита и спасување на граѓани и материјални добра 

за 2021 година 
 

 
I. Развојни приоритети и цели 

 

Општина Карпош настојувајќи да одржи чекор за намалување на ризиците од несреќи, обезбедува услови за 
мирен и безбеден живот на своите граѓани. 

 
 
II. Проектни активности 
 

1.  
Опис на активности: Редовен сервис, одржување на противпожарни апарати и 

хидрантската мрежа  и набавка  на против пожарни апарати и 
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црева за хидранти во Општината , урбаните и месните 
зедници, основните училишта и детските градинки.     

Стратешки насоки и цели: Безбедност на вработените, учениците децата во детските 
градинки од аспект на заштита од пожари 

Очекувани резултати: Перманентно одржување на апаратите и хидранската мрежа 
за квалитетно и успешно справувае во случај на појава на 
пожар. 

Целна група: Општината, урбаните и месните зедници, основните 
училишта и детските градинки.     

Предвидена финансиска 
рамка: 

 
350.000,00 денари 

 
 

2.  
Опис на активности: Редовна дезинсекција, дезинфекција и дератизација на шахти 

на подрачјето на општината, на објектите во сопственост на 
општината како и во основните училишта и детските 
градинки, како и поставување на репеленти за змии 

Стратешки насоки и цели: Квалитетно живеење на граѓаните во безбедна и сигурна 
човековата околина. 

Очекувани резултати: Ефикасно уништување на штетни глодари и предизвикувачи 
на заразни болести и змии 

Целна група: Подрачјето на општината, на објектите во сопственост на 
општината како и во основните училишта и детските 
градинки 

Предвидена финансиска 
рамка: 

 
900.000,00 денари 

 
3.  
Опис на активности: Обука и организирање на вежбовни активности за 

припадниците на Просторната единица за заштита и 
спасување на Општина Карпош, заштита од поплави, ПП 
заштита, заштита од урнатини и прва медицинска помош. 

Стратешки насоки и цели: Подготвеност на Просторната единица за заштита и 
спасување за делување во дадена ситуација 

Очекувани резултати: Успешно совладување на обуките и стекнување со одредени 
вештини од посетените курсеви и обуки 

Целна група: Просторна единица за заштита и спасување на Општина 
Карпош 

Предвидена финансиска 
рамка: 

 
200.000,00 денари 
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4.  
Опис на активности: Набавување на опрема и средства за доопремување на 

Единицата за заштита и спасување заради квалитетно и 
ефикасно справување  со сите можни ризици и опасности; 
односно нови униформи за единицата и пумпи за црпење 
вода 

Стратешки насоки и цели: Подобра опременост на единицата за квалитетно и навремено 
справување со евентуални појави на природни непогоди. 

Очекувани резултати: Поефикасно справување со природни непогоди. 
Целна група: Објектите во сопственост на општината како и делување на 

целата територија на општината. 
Предвидена финансиска 
рамка: 

250.000,00 

 
5.  
Опис на активности: Одржување во исправна состојба на оџаците, димоводните 

уреди, системите за воздух, системите за воздушно и водено 
грееење, огништата-котли за парно греење во објектите на 
основните училишта и детските градинки во надлежност на 
општината. 

Стратешки насоки и цели: Безбедност на вработените, учениците децата во детските 
градинки од аспект на заштита од пожари 

Очекувани резултати: Постојано одржување оџаците, димоводните уреди, 
системите за воздух, системите за воздушно и водено 
грееење, огништата-котли за парно греење заради заштита од 
појава на пожар. 

Целна група: Објектите во сопственост на општината како и во основните 
училишта и детските градинки. 

Предвидена финансиска 
рамка: 

 
300.000,00 денари 

 
 

6.  
Опис на активности: Во согласно со членот 21, став 3 и членот 51 став 1, алинеја 3 

од Законот за пожарникарство, (,,Службен весник на РМ” 
бр.67/04), уредено е дека, Општините и Градот Скопје, 
односно општините во Градот Скопје, надлежни се да 
обезбедат простор и финансиски средства за тековна 
активност на доброволната противпожарна организација на 
својата територија како единствениот извор за нивно 
финансирање.  
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Во Буџетот на Општината за 2020 година потребно е да се 
планираат финансиски средства за доброволни 
противпожарни организации кои што дејствуваат на 
подрачјето на Општина Карпош.  
Оваа активност ќе се реализира по пат на јавен повик. 
Изборот ќе се утврди од комисија формирана од страна на 
градоначалникот на Општина Карпош. Доброволните 
противпожарни друштва треба да доставт барање до 
општината со програми и активности за реализација за 
претходна година. 
 

Стратешки насоки и цели: Помагање со финансиски средства на доброволни 
противпожарни организации за вклопување во системот на 
противпожарна заштита.  

Очекувани резултати: Спроведување на превентивни мерки кои ќе ја подигнат 
свеста на граѓаните од аспект на противпожарна заштита и 
учество во противпожарна заштита. 

Целна група: Доброволни противпожарни друштва 
Предвидена финансиска 
рамка: 

50.000,00 

 
        

Опис на активноста Процена на штети од природни непогоди и други несреки 
на движен и недвижен имот. 

Стратешки цели Навремено  проценка на штети  

Целна група 
 
 

Недвижен и подвижен имот на граѓани и институции 
,како и имотот на општината 

Предвидени финансиски 
средства 

350.000,00 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

7. 
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Покрај наведените мерки и активности Одделението за заштита и спасување на граѓани и материјални добра при 
Секторот за поддршка на градоначалникот, во текот на 2021 година ќе реализира и повеќе други конкретни 
активности од кои треба да бидат споменати: 
- Редовно ажурирање на сите оперативни планови за заштита и спасување од природни непогоди и други несреќи; 
- Редовно годишно ажурирање на мерките за приправност; 
- Редовна изработка на известувања до граѓаните со насоки за однесување и превентивни мерки во летниот 
период од аспект на заштита од пожар; 
- Евентуално спроведување на активности што не можат однапрет да се предвидат, а што се од интерес за заштита 
на граѓаните и материјалните добра. 
 
 
Вкупна предвидена финансиски средства 2.400.000,00 денари 
 

 
 

III. Финансирање 
 
Финансирањето на активностите утврдени со оваа Програма во износ од 2.400.000,00 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 
Сектор за поддршка на градоначалник, Одделение за заштита и спасување на граѓани и материјални добра 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: 09-8209/41                                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
Датум: 28.12.2020 година                 НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ 
Скопје                                                                                      Наташа Пеливанова, с.р. 
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.5/2002),а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на 
Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013, 15/2014, 9/2019 и 7/2020), Градоначалникот на Општина Карпош, донесе 
 

 
ЗАКЛУЧОК 

за објавување на Програма за активностите на Општина Карпош  
во областа на информатичката технологија за 2021 година  

 
 

 
1. Се објавува Програмата за активностите на Општина Карпош во областа на информатичката технологија за 
2021 година, донесена на педесет и првата седница на Советот на Општина Карпош,   одржана на 28 декември 
2020 година. 
 
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина 
Карпош“. 
 
 

Број: 11-8449/38                    ГРАДОНАЧАЛНИК 
Датум: 29.12.2020 година       НА ОПШТИНА КАРПОШ 
Скопје                                   Стефан Богоев, с.р. 
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Врз основа на член 22, став 1, точка 13; член 36, став 1, точка 1 и член 62 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), Советот на Општина Карпош, на педесет и првата 
седница, одржана на 28 декември 2020 година, донесе 
 

ПРОГРАМА 
за активностите на Општина Карпош  

во областа на информатичката технологија за 2021 година 
 

Информатичкиот свет е во постојан подем и претставува сервис на општеството без кој едноставно не можеме да 
функционираме. Општина Карпош е во тек со развојот на информатичката технологија и од година во година се 
развива со голема брзина користејќи ги алатките на информатичката технологија. Тимот на Општина Карпош е 
нераскинлив дел од функционирањето на општината, чија главна цел е овозможување на услови за беспрекорна 
работа на администрацијата и секако носејќи ја општината секогаш на едно високо ниво во комуникацијата со 
граѓаните со цел поквалитетна и поефикасна услуга. По детална анализа Одделението за информатичко-
комуникациска инфраструктура и Одделението за географски информационен систем (ГИС)при Секторот за 
поддршка на Градоначалникот ја дефинираше Програмата за активностите на Општина Карпош во областа на 
информатичката технологија за 2021 година. 
 
 
I. Развојниприоритетиицели 
 

Програмата за активностите на Општина Карпош во областа на информатичката технологија за 2021 
година ќе биде насочена кон повеќе области на делување: 
- надградба на постоечките софтвер модули; 
- современа надградба и обнова на постоечкиот хардвер и софтвер; 
- тековно одржување на софтверот; 
- надградба на Геоинформациониот систем; 
- развој на повеќе информатички услуги и интеграција со постојните ИТ-системи за да се обезбеди 

осовременување на работата на администрацијата; 
- обезбедување на електронска комуникација со граѓаните. 

 
 
 
II. Проектни активности 
 

1. 
 

ОДРЖУВАЊЕ И НАДГРАДБА НА ИТ-СИСТЕМИ 

Опис на активности: Општина Карпош располага со повеќе ИТ-системи кои се неопходни 
за функционирањето на општината односно услугите кои се нудат на 
граѓаните. 
За непречено и современо функционирање на системите потребно е 
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тековно одржување, како и надградба доколку е неопходна. Системи 
кои се имплементирани во општината и за кои е потребно тековно 
одржување и надградба се следните: 

- Електронско архивско и деловодно работење 

- ГИС (Геоинформационен систем) 

Стратешки насоки и 
цели: 

Со ефективно одржување и надградба на постоечките ИТ-системи 
квалитетот на услугите кои ги испорачува општинската 
администрација значително ќе се подобри како квантативно така и 
квалитативно. 

Очекувани резултати: Подобрување на услугите кои ги нуди општината 
Целна група: Вработени во Општината, правни и физички лица кои имаат потреба 

од услугите на општината. 
Предвидена 
финансиска 
рамка: 

1.400.000,00 денари 

  
 
 

 

2. НАБАВКИ НА ЛИЦЕНЦИ ЗА СЕРВЕРИ, ОПЕРАТИВНИ 
СИСТЕМИ, АНТИВИРУСНИ ДЕФИНИЦИИ 

Опис на активности: Потреба од соодветни лиценци ќе се утврдува зависно од 

потребата за нови апликации кои нема да можат да ги 

искористат веќе постоечките конфигурации. 

Целна група: Сите сектори 

Предвидена финансиска 

рамка: 

600.000,00 денари 

 
 

3. ГОДИШНО ОДРЖУВАЊЕ НАСИТЕ ХАРДВЕРСКИ 
КОМПОНЕНТИ ВО ИТ-СИСТЕМОТ 

Опис на активности: Ќе се изврши попис и поделба на сите компоненти во групи 

и ќе се направат отворени договори за одржувања по однос 

на тие групи. 

Целна група: Сите вработени кои поседуваат компјутери или други 
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електронски уреди во Општина Карпош 

Предвидена финансиска 

рамка: 

1.500.000,00 денари 

 

  

4. НАБАВКА НА ХАРДВЕР И ХАРДВЕРСКИ КОМПОНЕНТИ 
ВО ИТ-СИСТЕМОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ 

Опис на активности: Набавка на хардвер и хардверски компоненти за потребите на 

вработените во Општина Карпош. 

Целна група: Сите вработени во Општина Карпош 

Предвидена финансиска 

рамка: 

350.000 денари 

 
 

5. РАЗВОЈ НА МОБИЛНА АПЛИКАЦИЈА 

Опис на активности: Развој на апликативен софтвер за потребите на Мој Карпош - 

моја картичка 

Целна група: Сите граѓани во Општина Карпош 

Предвидена финансиска 

рамка: 

350.000,00  
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Вкупна предвидена финансиска рамка: 4.200.000.00 денари 
 

III. Финансирање 
Финансирањето на активностите утврдени со оваа Програма во износ од 4.200.000,00 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 
 
Одделението за информатичко-комуникациска инфраструктура и Одделението за географски 

информационен систем (ГИС) при Секторот за поддршка на Градоначалникот со секторите за финансиски 
прашања 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 кој било сектор на Општината во непосредна соработка со Секретарот и 
Градоначалникот. 
 
 
Број: 09-8209/42                                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
Датум: 28.12.2020 година                 НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ 
Скопје                                                                                      Наташа Пеливанова, с.р. 
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.5/2002),а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на 
Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013, 15/2014, 9/2019 и 7/2020), Градоначалникот на Општина Карпош, донесе 
 

 
ЗАКЛУЧОК 

за објавување на Програма за активностите на Општина Карпош  
во областа на месната самоуправа за 2021 година  

 
 

 
1. Се објавува Програмата за активностите на Општина Карпош во областа на месната самоуправа за 2021 година, 
донесена на педесет и првата седница на Советот на Општина Карпош,  одржана на 28 декември 2020 година. 
 
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина 
Карпош“. 
 
 

Број: 11-8449/39                   ГРАДОНАЧАЛНИК 
Датум: 29.12.2020 година       НА ОПШТИНА КАРПОШ 
Скопје                                  Стефан Богоев, с.р. 
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Врз основа на член 22, став 1, точка 13; член 36, став1, точка 1 и член 62, во врска со дел XII Месна самоуправа, 
член 82 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), Советот на 
Општина Карпош, на педесет и првата седница, одржана на 28 декември 2020 година, донесе 
 

ПРОГРАМА 
за активностите на Општина Карпош во областа на месната самоуправа за 2021 година 

 
 
I. Развојни приоритети и цели 

 

Во Програмата се дефинираат повеќе приоритети поврзани со месната самоуправа,кои треба да придонесат за 
унапредување на истата и тоа: 
 
- Поддршка и помош во организацијата на разни манифестации кои се 
организираат во урбаните,односно во месните заедници; 
 

 
 
II. Проектни активности 
 

А. Поддршка и помош во организацијата на разни манифестации кои се 
организираат во урбаните, односно  месни заедници 

 
 

  Прослава  Св.Атанасиј во  Општина Карпош 
 

Опис на активностите  Финансиска и логистичка  поддршка на  прославите за верскиот  
празник Св.Атанасиј во  урбаните заедници Влае 1, Пецо 
Божиновски – Кочо и Злокуќани; 
 

Стратешки насоки и цели Почитување на  верските празнувања, негување и  продолжување  
на народните  обичаи при верските  празнувања. 
Дружење и непосредна комуникација на граѓаните од урбаните  
заедници и пошироко. 
 

Очекувани резултати Зачувување на традиционалните вредности и сплотување на 
жителите на урбаните заедници  и пошироко. 
 

Целна група  Жителите на урбаните заедници Влае 1 и Злокуќани,Пецо 
Божиновски-Кочо 

Предвидена финасиска 
рамка  

Вкупна предвидена финансиска рамка 140.000,00 денари од кои: 
(“Влае 1” 60.00,00 денари,  Пецо Божиновски – Кочо 40.000,00  
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денари и Злокуќани 40.000,00 денари) 
Реализатор: Општина  Карпош  

 
 

  Прослава на Велигден во  Општина Карпош 
 

Опис на активностите  Финансиска и логистичка  поддршка на  прославита за 
верскиот  празник Велигден на целата територија на 
Општина Карпош , по Урбани и Месни заедници; 
 

Стратешки насоки и 
цели 

Почитување на  верските празнувања, негување и  
продолжување  на народните  обичаи при верските  
празнувања. 
Дружење и непосредна комуникација на граѓаните од 
Општината. 
 

Очекувани резултати Зачувување на традиционалните вредности и 
сплотување на жителите на урбаните и месни 
заедници  
 

Целна група  Жителите на урбаните и месни заедници на 
територијата на Општина Карпош 
 

Предвидена финасиска 
рамка  

200. 000,00 денари 

Реализатор: Општина  Карпош  

 
 Одбележување на Ромскиот празник ,,Ѓурѓовден, 9-ти мај“ 

                
Опис на активности:  Манифестацијата ,,Ѓурѓовден ‘‘ се одржува традиционално по осми 

пат по повод најголемиот ромски празник Ѓурѓовден. 
9 ти Мај е ден за излет и културно-забавни програма и заеднички 
ручек за граѓаните од Ромската популација на територијата на 
општина Карпош.  Учество во забавниот дел од програмата земаат и  
учениците  од ООУ,, Аврам Писевски ‘‘ . 

Стратешки насоки и 
цели: 

Почитување на традицијата, дружење и одбележување на денот за 
излет меѓу граѓаните. 

Очекувани резултати: -Намалување на социјалната изолираност 
-Поттикнивање на младата популација за  учество  и посета на 
културни настани 

Целна група: Граѓани од Ромска популација 
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Предвидена 
финансиска 
рамка: 
 

120.000.00 ден  
 
 
  

Реализатор: Општина Карпош 

 
 
 

 

  Прослава  Св.Тројица во  Општина Карпош 
 

Опис на активностите  Финансиска и логистичка  поддршка на  прославата за верскиот  
празник Св.Тројца во  месната  заедница Бардовци; 
 

Стратешки насоки и цели Почитување на  верските празнувања, негување и  продолжување  
на народните  обичаи при верските  празнувања. 
Дружење и непосредна комуникација на граѓаните од месната 
заедница и пошироко . 
 

Очекувани резултати Зачувување на традиционалните вредности и сплотување на 
жителите на месната заедница и пошироко.   
 

Целна група  Жителите на месната  заедница Бардовци 

Предвидена финасиска 
рамка  

40.000,00 денари 
 

Реализатор: Општина  Карпош  

 
 
 
 

  Прослава  Св.Илија во  Општина Карпош 
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Опис на активностите  Финансиска и логистичка  поддршка на  прославата за верскиот  

празник Св.Илија во  урбанита заедница Нерези; 
 

Стратешки насоки и цели Почитување на  верските празнувања, негување и  продолжување  
на народните  обичаи при верските  празнувања. 
Дружење и непосредна комуникација на граѓаните од урбанита  
заедница и пошироко. 
 

Очекувани резултати Зачувување на традиционалните вредности и сплотување на 
жителите на урбаната заедница  и пошироко. 
 

Целна група  Жителите на урбаната заедници Нерези и граѓаните од Општина 
Карпош 

Предвидена финасиска 
рамка  

40.000,00денари 
  

Реализатор: Општина  Карпош  

 

  Прослава  Св.Пантелејмон во  Општина Карпош 
 

Опис на активностите  Финансиска и логистичка  поддршка на  прославата за верскиот  
празник Св.Пантелејмон во  урбаната заедница Нерези; 
 

Стратешки насоки и цели Почитување на  верските празнувања, негување и  продолжување  
на народните  обичаи при верските  празнувања. 
Дружење и непосредна комуникација на граѓаните од урбаната  
заедница и пошироко. 
 

Очекувани резултати Зачувување на традиционалните вредности и сплотување на 
жителите на урбаната заедница  и пошироко. 
 

Реализатор Жителите на урбаната заедница Нерези  

Предвидена финасиска 
рамка  

40.000,00 денари 
  

Реализатор: Општина  Карпош  
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  Прослава  Ифтар во  Општина Карпош 

 
Опис на активностите  Финансиска и логистичка  поддршка на  прославата за верскиот  

празник Ифтар во  урбаната заедница Нерези; 
 

Стратешки насоки и цели Почитување на  верските празнувања, негување и  продолжување  
на народните  обичаи при верските  празнувања. 
Дружење и непосредна комуникација на граѓаните од урбаната  
заедница и пошироко. 
 

Очекувани резултати Зачувување на традиционалните вредности и сплотување на 
жителите на урбаната заедница  и пошироко. 
 

Реализатор Жителите на урбаната заедница Нерези  

Предвидена финасиска 
рамка  

180.000,00 денари 
  

Реализатор: Општина  Карпош  

 
 
           

  Прослава  Голема Богородица  во  Општина Карпош 
 

Опис на активностите  Финансиска и логистичка  поддршка на  прославита за верскиот  
празник Бадник на целата територија на Општина Карпош , по 
Урбани и Месни заедници; 
 

Стратешки насоки и цели Почитување на  верските празнувања, негување и  продолжување  
на народните  обичаи при верските  празнувања. 
Дружење и непосредна комуникација на граѓаните од Општината. 
 

Очекувани резултати Зачувување на традиционалните вредности и сплотување на 
жителите на урбаната заедница  и пошироко. 
 

Реализатор Жителите на урбаните и месни заедници на територијата на 
Општина Карпош 
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Предвидена финасиска 
рамка  

40.000,00 денари 
  

Реализатор: Општина  Карпош  

 
 

   Прослава  Св.Јован во  Општина Карпош 
 

Опис на активностите  Финансиска и логистичка  поддршка на  прославита за верскиот  
празник Бадник на целата територија на Општина Карпош , по 
Урбани и Месни заедници; 
 

Стратешки насоки и цели Почитување на  верските празнувања, негување и  продолжување  
на народните  обичаи при верските  празнувања. 
Дружење и непосредна комуникација на граѓаните од урбаната  
заедница и пошироко. 
 

Очекувани резултати Зачувување на традиционалните вредности и сплотување на 
жителите на урбаната заедница  и пошироко. 
 

Реализатор Жителите на урбаните и месни заедници на територијата на 
Општина Карпош 
 

Предвидена финасиска 
рамка  

40.000,00 денари 
  

Реализатор: Општина  Карпош  

 
  

  Прослава  Св.Архангел  Михаил во  Општина Карпош 
 

Опис на активностите  Финансиска и логистичка  поддршка на  прославита за верскиот  
празник Бадник на целата територија на Општина Карпош , по 
Урбани и Месни заедници; 
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Стратешки насоки и цели Почитување на  верските празнувања, негување и  продолжување  
на народните  обичаи при верските  празнувања. 
Дружење и непосредна комуникација на граѓаните од урбаната  
заедница и пошироко. 
 

Очекувани резултати Зачувување на традиционалните вредности и сплотување на 
жителите на урбаната заедница  и пошироко. 
 

Реализатор Жителите на урбаните и месни заедници на територијата на 
Општина Карпош 
 

Предвидена финасиска 
рамка  

40.000,00 денари 
  

Реализатор: Општина  Карпош  

 
 

 
 

 Прослава на Св.Сава во  Општина Карпош 

Опис на активностите  Финансиска и логистичка  поддршка на  прославита за верскиот  
празник Бадник на целата територија на Општина Карпош , по 
Урбани и Месни заедници; 
 

Стратешки насоки и цели Почитување на  верските празнувања, негување и  продолжување  
на народните  обичаи при верските  празнувања. 
Дружење и непосредна комуникација на граѓаните од Општината. 
 

Очекувани резултати Зачувување на традиционалните вредности и сплотување на 
жителите на урбаните и месни заедници  
 

Целна група  Жителите на урбаните и месни заедници на територијата на 
Општина Карпош 
 

Предвидена финасиска 
рамка  

30. 000,00 денари 

Реализатор: Општина  Карпош  
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Вкупна предвидена финансиска рамка: 910.000,00денари 
 

III. Финансирање 
 
Финансирањето на активностите утврдени со оваа Програма во износ од 910.000,00 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 
 
Одделението за месна самоуправа 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: 09-8209/43                                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
Датум: 28.12.2020 година                 НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ 
Скопје                                                                                     Наташа Пеливанова, с.р.  
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.5/2002),а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на 
Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013, 15/2014, 9/2019 и 7/2020), Градоначалникот на Општина Карпош, донесе 
 

 
ЗАКЛУЧОК 

за објавување на Програма за активностите на Општина Карпош во областа на еднаквите 
можности меѓу жените и мажите во Општина Карпош за 2021 година 

 
 
 

1. Се објавува Програмата за активностите на Општина Карпош во областа на еднаквите можности меѓу жените и 
мажите во Општина Карпош за 2021 година, донесена на педесет и првата седница на Советот на Општина 
Карпош, одржана на 28 декември 2020 година. 
 
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина 
Карпош“. 
 
 

Број: 11-8449/40                     ГРАДОНАЧАЛНИК 
Датум: 29.12.2020 година       НА ОПШТИНА КАРПОШ 
Скопје                                     Стефан Богоев, с.р. 
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Вовед 
 

 
  

Програмата за активностите на Општина Карпош во областа на еднаквите 
можности меѓу жените и мажите во општина Карпош за 2021 година има цел да го 
промовира и унапреди начелото за еднаквост меѓу жените и мажите согласно со Законот за 
еднакви можности на жените и мажите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
6/2012, 30/2013, 166/2014), Законот за спречување и заштита од дискриминација и Законот 
за спречување и заштита од насилство врз жените и семејно насилство.  

Програмата предвидува организирање на трибини, работилници и советувања од 
повеќе области, како и конкретни проекти чие имплементирање ќе придонесе за 
зголемување на нивото на јавната свест за потребата од еднаквите можности меѓу жените и 
мажите. 

Програмата ќе се реализира во рамките на расположливите материјални и 
финансиски средства, во соработка со надлежните институции во Република Северна 
Македонија, невладиниорганизации, како и здруженија на граѓани кои дејствуваат во 
сферата на правата на жените.  
 

 
 

 
 
Врз основа на член 22, став 1, точка 13; член 36, став 1, точка 1 ичлен 62 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), Советот на Општина Карпош, на педесет и првата  
седница, одржана на 28 декември 2020 година, донесе 

 
ПРОГРАМА 

за активностите на Општина Карпош во областа на еднаквите можности меѓу жените и мажите во 
Општина Карпош за 2021 година 

 
 
I. Развојни приоритети и цели 

 

 Програмата за активностите на Општина Карпош во областа на еднаквите можности меѓу жените и 
мажите во општина Карпош за 2021 година предвидува неколку приоритетни области за унапредување и 
промовирање на концептот за еднакви можности меѓу жените и мажите во општина Карпош.  
 

Приоритетни цели предвидени во Програмата се: 
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1. Изработка на локален акционен план за вработување на Ромки 

2. Поддршка на жените кои останале без работа поради пандемијата од Ковид 19 

3. Факултативно воведување на ССО (Сеопфатно сексуално образование) во основните училишта 

(високи класови) 

4. Поддршка на еднородителски семејства 

5. Промовирање на креативните вредности на жената 

6.    Промовирање на креативните вредности на жената 
 
 
 
II. Проектни активности 
 

1. Изработка на локален акционен план за вработување на 
Ромки 
 

Опис на активности: Споделување на информации на социјалните мрежи,  
вебпорталииопштинскивесникзаможноститезавработувањенаРом(
к)и 

 Изработка, 
печатењеидистрибуцијанаинформативнифлаеризаможноститезавр
аботувањеРом(к)и 

 ПоврзувањенаневработениРом(к)ижителинаОпштинатаивклучува
њевоменторскигрупиорганизираниодстрананаАВРМворамкинапр
оектот„Активацијанаранливигрупинапазаротнатрудот“ 

 Информативно/промотивнисредбисоработодавцинатериторијатан
аопштинатазапромоцијанаможностизавработувањенаРом(к)инало
калнонивоиактивнимеркинаАВРМзапоттикнувањенавработување
наРом(к)и 

 Информативно/промотивнисредбисодолгорочноневработениРом(
к)изапромоцијанаможностизавработувањенаРом(к)иналокалнони
во 
(какорезултатнаактивност 1 и 2 и 3) 

 Спроведувањенанеделанаработодавци (натериторијанаО.Карпош) 
заостварувањенадиректенконтактсопотенцијалниработициодРомс
катазаедница 

 ВработувањенаРом(к)ивојавниустановинатериторијанаопштината 
 ВработувањенаРом(к)иворамкинаопштината 
 Ангажирањеналицаодромскатазаедницакакодавателинауслугивор

амкинапроектотзаподобрувањенасоцијалнитеуслугифинансирано
дстрананаМТСП 
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Стратешки насоки и 

цели: 
Промоција на можности за вработување на Ром(к)и на локално 
ниво како во јавниот сектор, така и во бизнис заедницата 

Очекувани 

резултати: Вработена најмалку една Ромка 

Целна група: Невработени Ромки, по можност жителки од територијата на 
Карпош 

Имплементатор: Невладината „ХЕРА - Асоцијацијата за здравствена 
едукација и истражување “  и  социјалното претпријатие 
„Нега плус“ 

Предвидена 

финансиска 

рамка: 
100.000 денари 

2. Поддршка на жените кои останале без работа поради 
пандемијата од Ковид 19 
 

Опис на активности:  Одржување на обуки за самовработување. 

 Одржување на работилници со потенцијални 

работодавачи  од приватниот и јавниот сектор (АВРМ 

проекти и програми) 

  
  
  
  
Стратешки насоки и 

цели: 

Истакнување на јасна поддршка од локалната власт на жените кои 
го понесоа најголемиот товар на пандемијата, а голем дел од нив 
останаа без работа.  
Целта е да се врати самодовербата на жените во местото во 
општеството, нивниот придонес во семејството од материјален 
аспект и самореализација. 
 

Очекувани 

резултати: 
Подигнување на самосвеста и самодовербата преку изнаоѓање на 
нови работни места 

Целна група: Жени од 18 до 62 годишна возраст од територијата на Општина 
Карпош 
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Имплементатор: 
Граѓански здруженија, невладин сектор 

Предвидена 

финансиска 

рамка: 
100.000 денари 

 
 

3. Факултативно воведување на ССО (Сеопфатно сексуално 

образование) во основните училишта (високи класови) 

 
Опис на активности: Општината треба да направи напори и логистика, барем 

неколку нејзини училишта да бидат опфатени со пилот 

примената на ССО во повисоките класови. 

Стратешки насоки и цели: Подигнување на знаењата на учениците во адолесцентната 

возраст за сексуалното здравје преку програмирано учење и 

обука 

Очекувани резултати: Намалување на бројот на абортуси кај малолетни девојчиња, 

помал процент на сексуално преносливи болести и сл. 

Целна група: Учениците од повисоките класови од основните училишта во 

Општина Карпош 

Предвидена финансиска 

рамка: 

100.000 денари 

 
4. Поддршка на еднородителски семејства 

Опис на активности: Промоција и поддршка во остварување на правата на 

членовите на еднородителските семејства, самохраните мајки 

и нивните деца, во Р.С.М.  и отворање можности за соодветна 

поддршка и ресурси кои им се неопходни, како и 

остварување, заштита и усогласување на интересите и 

уверувањата за унапредување на граѓанското, родово 
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рамноправно општество и локалните самоуправи. 

Стратешки насоки и цели: Поттикнување на моралните вредности, зајакнување на 

меѓуполовите односи, меѓуетничкиот дијалог и економскиот 

развој на самохраните родители и деца 

Очекувани резултати:  

Целна група: Жени и мажикои чинат еднородителски семејства.  

 
 

Предвидена финансиска 

рамка: 

60.000.00 денари 

 
5. Промовирањенакреативнитевредностинажената 

Опис на активности:  Работилници за едукација од сфера на уметноста 

 Спроведубвање на интерактивна едукација меѓу 

уметници и публиката 

 Презентација на творби 

Стратешки насоки и цели: Да се истакне креативната рамноправност на жената и 

поттикнување на жените во творештвото 

Очекувани резултати: Очекуваме да се истакне креативниот потенцијал на 
жените,  и да се подигне јавната свест за креативниот 
придонес но и рамноправноста во творештвото во 
општеството и културното живеење 

Целна група: Невладин сектор, истакнати творци од Општина 
Карпош 

Предвидена финансиска 

рамка: 

100.000.00 денари 

 
6. Локална стратегија за родова еднаквост 2021-2025 
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Опис на активности: Во изработка на предлог текстот на стратегијата ќе 
учествуваат членовите на комисијата за еднакви 
можности на жените и мажите при советот на Општина 
Карпош, координаторот за еднакви можности како и 
вработените од секторот за јавни дејности од 
општинската администрација на општината. При 
изготвувањето на стратегијата ќе бидат земени во 
предвид сите документи од национално и меѓународно 
ниво што ја обработуваат оваа проблематика. 

Стратешки насоки и цели: Локална стратегија за родова еднаквост 2021-2025 година, ќе 
претставува основа за обезбедување рамка на целосна 
еднаквост на жените и мажите на локално ниво од која ќе 
произлезат локален акциски план за родова еднаквост и 
оперативен план на родова еднаквост 2021-2025 год. 
Стратешка цел 1: Воспоставување на ефективен и ефикасен 
систем на постигнување родова еднаквост преку 
функционални механизми за поддршка на локално ниво, 
хармонизирани индикатори за мерење на прогресот на 
родовата еднаквост. 
Стратешка цел 2: Подобрување на степенот на родова 
еднаквост во приоритетните тематски области. 
Стратешка цел 3: Негување/градење на култура на еднакви 

можности и промоција на еднаков третман и 

недискриминација врз основа на пол раса, возраст, етничка 

или верска припадност. 

Очекувани резултати: Зголемен капацитет на администрацијата за вклучување на 
родовата перспектива во главните текови. 
Воспоставување на механизам за вклучување на родовата 
перспектива во стратешките планови и годишни програми и 
следење на нивно спроведување. 
Подобрен пристап на жените кон политиките за вработување. 
Зголемена општествена свест за значењето и важноста 
на родовата еднаквост на жените и мажите. 

Целна група: Сите граѓани на Општина Карпош без разлика на пол, 
раса, национална и верска определеност. 

Предвидена финансиска 

рамка: 

140.000.00 денари 
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Вкупна 
предвидена финансиска  рамка: 600.000.00 

 
III. Финансирање 

Финансирањето на активностите утврдени со оваа Програма во износ од 600.000.00денари е предвидено 
со Буџетот на Општина Карпош за 2021 година. 

 
 
За активностите од областа што ги опфаќа Програмата, а кои согласно со потребите ќе се појават во текот 

на 2021 година, ќе бидат предвидени дополнитeлни финансиски средства од Буџетот на Општина Карпош. 
 

IV. Завршни одредби 
Координаторот за еднакви можности на жените и мажите со Секторот за финансиски прашања и Секторот 

за 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 кој било сектор на Општината во непосредна соработка со Секретарот и Градоначалникот на Општина 
Карпош. 

 
 
Број: 09-8209/44                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
Датум:28.12.2020 година        НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ 
Скопје                                                                           Наташа Пеливанова, с.р. 
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.5/2002),а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на 
Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013, 15/2014, 9/2019 и 7/2020), Градоначалникот на Општина Карпош, донесе 
 

 
ЗАКЛУЧОК 

за објавување на Програма за одбележување на 45-годишнината од формирањето на Општина Карпош  
 
 

1. Се објавува Програмата за одбележување на 45-годишнината од формирањето на Општина Карпош, донесена 
на педесет и првата седница, одржана на 28 декември 2020 година. 
 
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина 
Карпош“. 
 
 

Број: 11-8449/41                    ГРАДОНАЧАЛНИК 
Датум: 29.12.2020 година       НА ОПШТИНА КАРПОШ 
Скопје                                      Стефан Богоев, с.р. 
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Врз основа на член 22, став 1, точка 13; член 36, став 1, точка 1 и член 62 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), Советот на Општина Карпош, на педесет и првата 
седница, одржана на 28 декември 2020 година, донесе 

 
 

ПРОГРАМА 
за одбележување на 45-годишнината од формирањето на Општина Карпош 

 
 

I. Развојни приоритети и цели 
 

Приоритетни цели предвидени во Програмата се: 
 
  1.  Достојно одбележување на денот на формирање на Општина Карпош – 3 ноември и афирмација на 
општината; 
  2. Соработка со збратимените и пријателските општини. 
 

 
 
II. Проектни активности 
 
1.  
 
 
Опис на активности: 

1.1 Пуштање во употреба на нови инфраструктурни објекти на подрачјето на 

oпштина Карпош. 

1.2 Организирање на трибина, дебата или тркалезна маса на актуелна тема. 

1.3  Културно-забавни активности:  

– организирање на музички концерт; 

– изложба на слики  

– изложба на фотографии, и  

– изложба на акварели. 

1.4  Спортски активности: 

– организирање на спортски натпревари; 

– ревијален натпревар во кошарка со екипи од збратимените општини; 

– промоција на талентираните спортисти, и 

– училишни спортски игри. 

1.5 Манифестации што ќе се организираат од основните училишта во општина 

Карпош. 

1.6 Хуманитарна акција „Да бидеме хумани за нашите соседи“ (собирање на 

хуманитарна помош за најзагрозените семејства на територијата на општина 
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Карпош); 

– цветен собир – цветно дефиле; 

– литературен конкурс; 

– квиз; 

– изложба од конкурсот за најдобра фотографија на учениците од основните 

училишта, и  

– доделување на стипендии за талентирани ученици од основното 

образование на подрачјето на општина Карпош. 

1.7 Крводарителска акција. 

1.8 Свечена академија  

– протоколарен дел, и  

– доделување на плакети за заслужни граѓани на општина Карпош. 

1.9 Организирани содржини од туристички, културен и забавен карактер за 

гостите од збратимените и пријателските општини: Општина Тиват – Црна 

Гора, Општина Нови Београд, Општина Сремски Карловци, Општина 

Врњачка Бања – Република Србија, Општина Тријадица – Република 

Бугарија, Општина Стари Град – Сараево, Општина Травник – Босна и 

Херцеговина, Флори-сур-Орн (Долна Нормандија) – Франција и Лапта, 

Турска Република Север Кипар 

 

Стратешки насоки и цели: Достојно одбележување на годишнината од формирањето на Општина Карпош, 
како и промоција на можностите и резултатите пред домашни гости и гости од 
странство. 

Очекувани резултати: – Афирмација на општината, размена на искуства помеѓу општина Карпош и 
збратимените и пријателските општини;  
– Презентација на општина Карпош преку разновидни манифестации и настани. 

Целна група: Граѓани на општина Карпош и збратимени и пријателски општини. 
 

Предвидена финансиска 
рамка: 

 
3.000.000,00 денари 
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III. 
Финансирање 

 
Финансирањето на активностите утврдени со оваа Програма во износ од 3.000.000,00 денари е предвидено 

со Буџетот на Општина Карпош за 2021 година. 
За активностите од областа што ги опфаќа Програмата, а кои согласно со потребите ќе се појават во текот 

на 2021 година, ќе бидат предвидени дополнитeлни финансиски средства од Буџетот на Општина Карпош. 
 

IV. Завршни одредби 
 
Секторот за поддршка на Градоначалникот, со Секторот за финансиски прашања и Секторот за 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 кој било сектор на Општината во непосредна соработка со Секретарот и Градоначалникот. 

 
               
Број: 09-8209/45                                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
Датум: 28.12.2020 година                 НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ 
Скопје                                                                                      Наташа Пеливанова, с.р.  
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на 
Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013, 15/2014, 9/2019 и 7/2020), Градоначалникот на Општина Карпош, донесе 
 

 
ЗАКЛУЧОК 

за објавување на Програма за активностите на Општина Карпош во областа на односи со јавност за 2021 
година 

 
 
 

1. Се објавува за активностите на Општина Карпош во областа на односи со јавност за 2021 година, донесена на 
педесет и првата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 28 декември 2020 година. 
 
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина 
Карпош“. 
 
 

Број: 11-8449/42                    ГРАДОНАЧАЛНИК 
Датум: 29.12.2020 година       НА ОПШТИНА КАРПОШ 
Скопје                                     Стефан Богоев, с.р. 
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Врз основа на член 22, став 1, точка 13; член 36, став 1, точка 1 и член 62 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), Советот на Општина Карпош, на педесет и првата 
седница, одржана на 28 декември година, донесе 
 
 

ПРОГРАМА 
за активностите на Општина Карпош во областа на односи со јавност за 2021 година 

 
 
I. Развојни приоритети и цели 

Програмата дефинира повеќе приоритетни   активности од областа на комуникациите, поточно односите 
со јавност на локалната самоуправа со целните публики: граѓаните на Карпош како општа јавност, и сите 
сегментирани јавности: медиумите, институциите, НВО-ата и останатите заинтересирани страни:  
 
-Транспаретно и секојдневно информирање на граѓаните за работењето на Општината 
 
- Подобрување на двонасочната комуникација преку сеопфатност, квалитет и користење на сите современи 
канали на комуникација. За таа цел се неопходни неколку активности кои ќе бидат финансирани од Буџетот на 
Општината.  
 
-Вклучување на сегментираните и општатата јавност во решавањето на проблеми и креирање на политики преку 
воведување на онлајн апликации кои придонесуваат кон активно граѓанство 
 
-Креирање на дата база која овозможува поставување на краткорочни и долгорочни комуникациски стратегии 
 

 
 

1. -Обезбедување транспарентност на работата на општинските сектори преку со закон пропишани обврски 
(огласување во дневен весник на македонски и јазик различен од македонскиот и сл.) 

 

 

1.а  Обезбедување транспарентност на работата на општинските сектори преку, со закон пропишани 

обврски (огласување и сл.)  во втор дневен весник на македонски јазик. 

1.б  Обезбедување транспарентност на работата на општинските сектори преку, со закон пропишани 

обврски (огласување и сл.)  во дневен весник на јазик различен од македонскиот. 

 

 
2. -Унапредување  на соработката со медиумите, преку претплата на дневен и неделен печат 
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3. -Изработка на press clipiing  како неопходна дата база во креирање на комуникациска стратегија (од 
аутсорсинг компанија) 

 

4. - Мерење и анализа на перцепцијата за работата на Општината и Градоначалникот како институција 

 

5. -Издавање на општинскиот магазин „Карпош ИН“ 

 

6. -Снимање на видео прилози 

 
7. -Дневно ажурирање на веб страницата на Општината 

 

8. Соработка со информативна агенција, за  најавување настани значајни за Општина Карпош  

 

9. Сервисирање на видео и фотоопрема 
 

10. Одржување на веб страната на Општина Карпош, хостинг и домејн 
 

 
 
II. Проектни активности  
 
 

ТРАНСПАРЕНТНО И СЕКОЈДНЕВНО ИНФОРМИРАЊЕ НА ГРАЃАНИТЕ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА 
ОПШТИНАТА 

 
 

1. Обезбедување транспарентност на работата на 
општинските сектори преку со закон пропишани обврски 
(огласување и сл.) 

Опис на активности: Општината врши континуиран или периодичен закуп на 
простор во традиционалните (печат, телевизија, радио) и 
современи медиуми (портали или социјални мрежи) согласно 
одредбите на различни предметни закони за огласување: (пр. 
Закон за урбанизам и урбанистичко планирање, Закон за 
легализација на бесправно изградени објекти, Закон за јавни 
набавки и сл.). 
 

Стратешки насоки и цели:  Освен транспарентноста како етичка и законска 
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обврска во комуникацијата на локалната власт со 
засегнатите публики, по силата на неколку различни 
предметни закони од различни сфери на работење на 
секторите, Општината е должна да ги информира 
граѓаните за одредени свои производи (одлуки, 
решенија, конкурси) и услуги кои таа ги нуди. 

 Некои закони предвидуваа огласување во повеќе 
медиуми (на македонски јазик) некои и на јазик 
различен од македонскиот. 

 На овој начин се постигнува поголема видливост и 
отчетност на локалната самоуправа за работи кои се 
од директен или индиректен интерес за граѓаните на 
Карпош, како и за начинот на трошење на буџетските 
средства, алиментирани од граѓаните на Карпош. 

Очекувани резултати: Подобрување на двонасочната комуникација во сеопфатност, 
квалитет и користење на сите современи канали на 
комуникација, но и поголема и благовремена информираност 
и партиципативност на граѓаните во општинските услуги.  

Целна група: Граѓаните на Карпош, инвеститори, медиуми, ученици и 
спортисти 

Предвидена финансиска 
рамка: 
Реализатор: 

1.000.000,00 денари 
 
 Општина Карпош 

Трошоци: - За огласување по сите основи 
 

1.а Обезбедување транспарентност на работата на 
општинските сектори преку со закон пропишани обврски 
(огласување и сл.) во втор весник на македонски јазик 

  

 Општината врши континуиран или периодичен закуп на 
простор во традиционалните (печат, телевизија, радио) и 
современи медиуми (портали или социјални мрежи) согласно 
одредбите на различни предметни закони за огласување: (пр. 
Закон за урбанизам и урбанистичко планирање, Закон за 
легализација на бесправно изградени објекти, Закон за јавни 
набавки и сл)  . 
 

  Освен транспарентноста како етичка и законска 
обврска во комуникацијата на локалната власт со 
засегнатите публики, по силата на неколку различни 
предметни закони, од различни сфери на работење на 
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секторите, Општината е должна да ги информира 
граѓаните за одредени свои производи (одлуки, 
решенија, конкурси) и услуги кои таа ги нуди. 

 Некои закони предвидуваа огласување во повеќе 
медиуми (на македонски јазик) некои и на јазик, 
различен од македонскиот. 

 Според некои предметни закони огласувањето мора 
да оди во два дневни весници на македонски јазик, 
што упатува на дополнително обезбедување 
простор и средства во уште еден, нов, дневен 
весник за огласување на соопштенија и 
информации за потребите на Општина Карпош. 

 На овој начин се постигнува поголема видливост и 
отчетност на локалната самоуправа за работи кои се 
од директен или индиректен интерес за граѓаните на 
Карпош, како и за начинот на трошење на буџетските 
средства, алиментирани од граѓаните на Карпош. 

Предвидена финансиска 
рамка: 
Реализатор: 

500.000,00 денари 
 
 Општина Карпош 

Трошоци: - За огласување по сите основи 
 

1.б Обезбедување транспарентност на работата на 
општинските сектори преку, со закон пропишани обврски 
(огласување и сл.)  во дневен весник на јазик различен од 
македонскиот. 

 
 Општината врши континуиран или периодичен закуп на 

простор во традиционалните (печат, телевизија, радио) и 
современи медиуми (портали или социјални 
мрежи)согласно одредбите на различни предметни закони 
за огласување: (пр. Закон за урбанизам и урбанистичко 
планирање, Закон за легализација на бесправно изградени 
објекти, Закон за јавни набавки и сл)  . 
 

  Освен транспарентноста како етичка и законска 
обврска во комуникацијата на локалната власт со 
засегнатите публики, по силата на неколку 
различни предметни закони, од различни сфери на 
работење на секторите, Општината е должна да ги 
информира граѓаните за одредени свои производи 
(одлуки, решенија, конкурси) и услуги кои таа ги 
нуди. 
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 Некои закони предвидуваа огласување во повеќе 
медиуми (на македонски јазик) некои и на јазик, 
различен од македонскиот. 

 Според некои предметни закони огласувањето 
мора да оди во два дневни весници на 
македонски јазик, што упатува на дополнително 
обезбедување простор и средства во уште еден, 
нов, дневен весник за огласување на 
соопштенија и информации за потребите на 
Општина Карпош. 

 На овој начин се постигнува поголема видливост и 
отчетност на локалната самоуправа за работи кои 
се од директен или индиректен интерес за 
граѓаните на Карпош, како и за начинот на 
трошење на буџетските средства, алиментирани од 
граѓаните на Карпош. 

 500.000,00 денари 
 
 Општина Карпош 

 - За огласување по сите основи 
 

 
 

ТРАНСПАРЕТНО И СЕКОЈДНЕВНО ИНФОРМИРАЊЕ НА ГРАЃАНИТЕ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА 
ОПШТИНАТА 

2. Унапредување  на соработката со медиумите, преку 
претплата на дневен и неделен печат 

Опис на активности: Во континуитет или периодично, Општината има потреба од 
тековно информирање, но и увид за присуството   во 
медиумите (традиционални и нови) со огласување на своите 
активности 

Стратешки насоки и цели:  Низ презентација на своите активности преку повеќе 
канали на комуникација, меѓу кои печатените и 
електронските медиуми, Општината ќе добие 
поголема видливост пред граѓаните. 

 Ќе се зголеми позитивната перцепција за одредени 
настани кои се поважни за локалната власт  

 Ќе го прошири достапот до поголема и поразноврсна 
публика по возраст, образование, по родова 
припадност и сл.  
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Очекувани резултати:  Зголемен отчетност на локалната самоуправа 
и начинот на водење на политиките,  

 Поголема партиципативност на граѓаните во 
предлози и идеи 

 Двонасочна комуникација (посебно преку 
интернет порталите) 

 
Целна група: Медиуми,граѓани 
Предвидена финансиска 
рамка: 
Реализатор: 

60.000,00 денари 
 
Општина Карпош 

Трошоци:  
 
 

3. -Изработка на press clipiing  како неопходна дата база во 
креирање на комуникациска стратегија (од аутсорсинг 
компанија) 

Опис на активности: Општината има потреба од темелно и контролирано следење 
на медиумската перцепција и начинот на известување на 
традиционалните и електронските медиуми за активностите и 
работењето на локалната власт преку некоја  big data 
платформа. Најчесто користена и наjпристапна е press 
clippingot, која ја изработуваат специјализирани аутсорсинг 
компании 

Стратешки насоки и цели:  Добивање на  правoвремени (најбрзи)  квантитативни и 
квалитативни сознанија за медиумската перцепција за 
работата на Општината, Советот и градоначалникот 

 Креирање или прилагодување на комуникациската 
стратегија соодветно на дневната, месечна анализа на 
текстови 

 Добивање на реална слика и насочување на 
комуникациите кон највлијателните (opinion maker-
i)креатори на мислење во јавноста 
 

 
Очекувани резултати:  

 Брзо и правилно насочување на комуникациите 
 Промени во комуникациите во „од“ 
 Поdобрена слика и медиумска перцепција за 

Oпштината и индиректно на општата јавност 
Целна група: Медиуми,граѓани 
Предвидена финансиска 
рамка: 

300.000,00 денари  
Општина Карпош 
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Реализатор: 
Трошоци: - 

 
 

4. -Мерење и анализа на перцепцијата за работата на 
општината и градоначалникот како институција 

Опис на активности: -Општината периодично спроведува онлајн и офлајн  анкети, 
поточно анкети за сондажа на мислење на граѓаните или 
други целни јавности, за работата на администрацијата, 
квалитетот на услугите, за плановите во сферата на 
урбанизмот, за квалитетот на образование, за животната 
средина. Понекогаш тие ги изработуваат остручени државни 
службеници од општинската администрација (ИТ експерти, 
ПР одделение или Секторот за развој). 
-За постручни и подлабински анализи е потребно периодично 
ангажирање на специјализирани агенции за испитување на 
јавното мислење, преку теренски анкети, фокус групи, 
интервјуа и сл. 
  

Стратешки насоки и цели: - Целта е Општината да ги искористи сознанијата од 
анкетите за да го насочи или подобри работењето во 
одредени сегменти. 

- Анкетите обезбедуваат реална слика и партиципативност 
на  целните публики во креирање на плановите и 
стратегиите на локалната самоуправа 

- Подобрување во сите сфери на работење 
 

Очекувани резултати:  Подобрување на општинските политики и нивно 
усогласување со граѓанските приоритети. 

 Поголема партиципативност на граѓаните во 
носењето одлуки преку граѓански форуми и сл. 
 Пообјективни сознанија за задоволството на 
граѓаните од работата и услугите на општинската 
администрација 

Целна група: Граѓаните на Карпош, општата и сегемнтирана јавност 
 
Реализатор: 

 
Аутсорсинг компанија  избрана на тендер 

Трошоци 300.000,00 денари 
 
  

5. Издавање на општинскиот магазин „Карпош ИН“ 

Опис на активности:   
Општината во континуитет издава општинско информативно 
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гласило-магазин (ребрендиран „Карпош ИН) кое бесплатно 
се доставува во 20.000 примероци, преку урбаните и месните 
заедници до сите семејства во Карпош. 

Стратешки насоки и цели: - Целта е информирање и афирмација на активностите на 
општината на најнепосреден начин преку традиционален 
печатен медиум. 
- Со новинарски пристап и отвореност на магазинот за 
позначајни сегменти од животот на Карпош да постигнеме и 
парципативност на граѓаните (посебно младата популација 
преку постигнувања во спортот, културата, но и бизнис 
заедницата) 
Ја зголемуваме транспарентноста и позитивниот имиџ на 
Општината 

Очекувани резултати:  Позитивен одиум кај сите целни публики 
 Поголема транспарентност за работата 
 Зголемување на рејтингот на локалната самоуправа, 

но и вклученост на граѓаните во креирање на 
севкупниот имиџ 

 Информираност и транспарентност за работењето 
Целна група: Сите граѓани, од училишна возраст до трето доба 
Предвидена финансиска 
рамка: 
Реализатор: 

4.000.000,00 денари 
Општина Карпош 

Трошоци: -Печатење на магазинот „Карпош ИН“ 
 

 
 

6. -Снимање на видео прилози 

 
Опис на активности: Општината „поседува“ тим од телевизиски новинари, 

камерман и монтажер кои активно ги следат сите настани во 
Општината. За таа цел изготвуваат видео прилози кои се 
ставаат на you tube каналот на Општина Карпош. 

Стратешки насоки и цели: Целта од креирање на сопствени видео прилози е 
првенствебно информативна. Видео записите и општинскиот 
јутјуб канал од комуникациски аспект има посилна моќ и 
пристапност до публиката/граѓаните. 
Поголемата гледаност и автентичен приказ од случувањата ја 
зголемува и афирмацијата на работата на локалната 
самоуправа. 

Очекувани резултати: Поголема информираност и афирмација на граѓаните  за 
активностите кои се преземаат и извршуваат со нивните 
средства како алиментатори на општинскиот буџет. 
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Целна група: Општата јавност и сите граѓани на Карпош, од сите возрасти. 
Предвидена финансиска 
рамка: 
Реализатор: 

Нема дополнителни трошоци за Буџетот затоа што тимот е 
ангажиран со привремено вработување и се емитува на 
бесплатен канал 
 

Трошоци: нема 
 
 ТРАНСПАРЕТНО И СЕКОЈДНЕВНО ИНФОРМИРАЊЕ НА ГРАЃАНИТЕ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА 

ОПШТИНАТА 
 

7. Дневно ажурирање на веб страницата на Општината 

 
 Опис на активности: Како еден од клучните комуникациски канали/медиум на 

Општината е веб порталот, односно интернетстраницата 
www.karpos.gov.mk  
Таа , меѓудругото, функционира и како дневен портал, со 
постојано апдејтирање на најновите вести, настани и 
активности на локалбата сампуправа 

Стратешки насоки и цели: Благовремено известување на јавноста 
Очекувани резултати: 
 

Подобрување и благовремено најавување на општинските 
настани 

Целна група: Граѓани, медиуми, НВО, институции 
Реализатор: Одделението за односи со јавност во соработка со сите 

секторти и одделенија 
Предвидена финансиска 
рамка : 

нема 

             
 
 ТРАНСПАРЕТНО И СЕКОЈДНЕВНО ИНФОРМИРАЊЕ НА ГРАЃАНИТЕ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА 

ОПШТИНАТА 
 

8. Соработка со информативна агенција, за  најавување 
настани значајни за Општина Карпош 

 Опис на активности: Општината има потреба од соработка со информативна 
агенција која е најбрз и сеопфатен информатор на сите 
останати медиуми, како и информативен сервис 

Стратешки насоки и цели: Благовремено известување на јавноста 
Очекувани резултати: 
 

Подобрување и благовремено најавување на општинските 
настани 

Целна група: Граѓани, медиуми, НВО, институции 
Реализатор: Специјализирана информативна агенција 
Предвидена финансиска 
рамка : 

35.000,00 денари 
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9. Сервисирање на видео и фотоопрема  
 

 
Опис на активности: За потребите на Општина Карпош се продуцираат 

информативни видео записи и галерии фотографии кои се 
пласираат на интернет страницата, на социјалните мрежи, во 
месечниот магазин , како и до сите медиуми 

Стратешки насоки и цели: Побогато и илустративно информаирање на јавноста 

Очекувани резултати: Поголема отчетност и подобар рејтинг на Општината 
Целна група:  
 
Реализатор: 

Општина Карпош-тим од Одделението за односи со јавност 

Предвидена финансиска 
рамка: 

130.000,00 денари 

Трошоци: Поправка на камера и фотоапарат 
 

10. Одржување на веб страната на Општина Карпош, 
хостинг и домејн 
 

Опис на активности: За потребите на Општина Карпош потребно е да се обезбеди 
континуирана поддршка и одржување на на веб страната на 
Општина Карпош, хостинг и домејн 

Стратешки насоки и цели: Стабилно илустративно информаирање на јавноста 

Очекувани резултати: Поголема отчетност и подобар рејтинг на Општината 
Целна група:  
 
Реализатор: 

Аутсорсинг изведувач преку јавна набавка 

Предвидена финансиска 
рамка: 

30.000,00 денари 

 
 
 
 
 
 
 
 
Вкупна  предвидена финансиска рамка:   6.855.000 денари 

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

 
ЗАКЛУЧОК 

за објавување Буџет на Општина Карпош за 2021 година 
              
  

1. Се објавува Буџетот на Општина Карпош за 2021 година, донесен на педесет и првата седница на Советот на 
Општина Карпош, одржана на 28 декември 2020 година. 
 
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина 
Карпош“. 
 
 

Број: 11-8449/43                   ГРАДОНАЧАЛНИК 
Датум:29.12.2020 година       НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                                     Стефан Богоев, с.р. 
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Врз основа на член 36, став 1, точка 2 и член 62 од Закнот за локална самуправа („Службен весник на Република 
Македонија бр. 5/2002) и член 22, член 23, член 24, член 25, член 26, член 27 и член 28 од Законот за 
финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.61/04; 
96/04; 67/07; 156/09; 47/11; 192/15; 209/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.244/19), 
Советот на Општина Карпош  на  педесет и првата седницата, одржана на  28 декември 2020 година, донесе 

 
БУЏЕТ 

 на Општина Карпош за 2021 година 
 

1.Општ дел 
Член 1 

Буџетот на Општина Карпош за 2021 година се состои од: 
 

               -Вкупни приходи                                                                                                         1.152.234.000  денари           
 

 
Даночни приходи 

     
   539.188.000  денари 

 
Неданочни приходи 

         
       63.888.000   денари 

 
Трансфери 

      
       516.258.000 денари 

 
Капитални приходи 

 
     15.800.000 денари 

 
              -Вкуно расходи                                                                                                             1.152.234.000  денари            

 
Утврдни намени                                        1.152.934.000 денари 
Резрви                                                    300.000  

денари 
Домашно задолжување                                        17.100.000 денари 

      
 

Член 2 
Приходите на Буџетот по видови на приходи се утврдени во билансот на приходи, а расходите по основни намени 
се утврдени во билансот на расходи и тоа како што следува: 
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71 DANO^NI PRIHODI 539.188.000 0 0 0 0 539.188.000629.634.000

711 Danok od dohod, od dobivka i od kapitalni dobivki 19.754.000 0 0 0 0 19.754.00019.000.000

711111 Danok na plati na vraboteni lica kaj korisnicite i edinkite
korisnici na sredstva od buxetot na rm, edinicite na lokalnata
samouprava i gradot skopje i fondovite osnovani so zakon

3.200.000 4.000.000 0 0 0 0 4.000.000

711112 Danok na plati na vraboteni lica vo trgovski dru{tva, javni
pretprijatija, kaj trgovci i kaj drugi pravni i fizi~ki lica {to
vr{at dejnost koi ne se korisnici i edinki korisnici na buxetot

10.000.000 10.000.000 0 0 0 0 10.000.000

711114 Danok na plati ostvareni vo stranstvo 280.000 200.000 0 0 0 0 200.000

711133 Danok na dohod od fizi~ki lica koi se zanimavaat so zanaet~iska
dejnost

5.000.000 5.000.000 0 0 0 0 5.000.000

711139 Danok na dohod na Prihodi od zanaet~iska dejnost spored pau{alno
utvrden neto prihod

500.000 500.000 0 0 0 0 500.000

711140 Kamata za nenavremeno pla}awe na personalen Danok na dohod od
zanaet~iska dejnost

20.000 54.000 0 0 0 0 54.000

713 Danoci na imot 167.200.000 0 0 0 0 167.200.000169.200.000

713111 Danok na imot od fizicki lica 46.000.000 46.000.000 0 0 0 0 46.000.000

713112 Danok na imot po povisoka stapka 100.000 100.000 0 0 0 0 100.000

713113 Danok na imot od pravni lica 19.000.000 15.000.000 0 0 0 0 15.000.000

713114 Danok na imot od fizicki lica naplaten po prisilen pat 100.000 100.000 0 0 0 0 100.000

713211 Danok na nasledstvo i podarok 8.000.000 8.500.000 0 0 0 0 8.500.000

713311 Danok na promet na nedvi`nosti 47.000.000 48.000.000 0 0 0 0 48.000.000

713312 Danok na promet na nedvi`nosti po povisoka stapka 47.000.000 48.000.000 0 0 0 0 48.000.000

713512 Kamata za nenavremeno pla}awe na Danokot na imot 2.000.000 1.500.000 0 0 0 0 1.500.000

717 Danoci na specifi~ni uslugi 351.934.000 0 0 0 0 351.934.000441.134.000

717111 Komunalna Taksa za privremen prestoj 20.000 20.000 0 0 0 0 20.000

717112 Komunalna Taksa za istaknuvawe na firma, odnosno naziv na
delovna prostorija

9.000.000 8.000.000 0 0 0 0 8.000.000

717115 Komunalna Taksa za koristewe na ulici so patni~ki, tovarni,
motorni vozila, avtobusi, specijalni vozila i motorcikli, {to se
pla}a pri registracija na vozilata

4.000.000 4.800.000 0 0 0 0 4.800.000

717116 Komunalna Taksa za koristewe i odr`uvawe na javno osvetlenie 42.000.000 43.000.000 0 0 0 0 43.000.000

717129 Drugi komunalni Taksi 60.000 60.000 0 0 0 0 60.000

717131 Komunalna Taksa za koristewe na prostorot pred delovni prostorii
za vr{ewe na dejnost

10.000.000 5.000.000 0 0 0 0 5.000.000

717136 Komunalna Taksa za koristewe na prostorot za parkirawe na
motorni vozila

1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000

1
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717137 Nadomest za ureduvawe na grade`no zemji{te 375.000.000 290.000.000 0 0 0 0 290.000.000

717140 Kamata za nenavremeno pla}awe na komunalni Taksi koi se prihod na
els

54.000 54.000 0 0 0 0 54.000

718 Taksi na koristewe ili dozvoli za vr{ewe na dejnost 300.000 0 0 0 0 300.000300.000

718134 Nadomest za upravuvawe so otpad na op{tinata, odnosno gradot skopje 300.000 300.000 0 0 0 0 300.000

72 NEDANO^NI PRIHODI 8.550.000 55.338.000 0 0 0 63.888.00072.397.000

722 Globi, sudski i administrativni taksi 2.550.000 0 0 0 0 2.550.0003.050.000

722315 Administrativni Taksi koi se pla}aat za spisite i dejstvijata kaj
organite na op{tinata

3.000.000 2.500.000 0 0 0 0 2.500.000

722316 Drugi lokalni Taksi 50.000 50.000 0 0 0 0 50.000

723 Taksi i nadomestoci 3.000.000 55.029.000 0 0 0 58.029.00065.998.000

723111 celodnevna i pret{kolska gri`a 48.167.000 0 43.697.000 0 0 0 43.697.000

723116 Nadomestoci za obroci vo u~eni~ki i studentski domovi, u~ili{ta,
gradinki i drugi institucii

0 0 1.000.000 0 0 0 1.000.000

723119 Drugi pomo{ni aktivnosti vo obrazovanieto 584.000 0 491.000 0 0 0 491.000

723911 Zakupnina od objekti 17.247.000 3.000.000 9.841.000 0 0 0 12.841.000

723914 Prihodi od zakupnina na op{tinski imot 0 0 0 0 0 0 0

725 Drugi nedano~ni prihodi 3.000.000 309.000 0 0 0 3.309.0003.349.000

725922 Prihodi od osiguruvawe na imot 110.000 0 150.000 0 0 0 150.000

725939 Ostanati nedano~ni Prihodi 3.239.000 3.000.000 159.000 0 0 0 3.159.000

73 KAPITALNI PRIHODI 15.800.000 0 0 0 0 15.800.00025.250.000

733 Proda`ba na zemji[te i nematerijalni vlo`uvawa 15.800.000 0 0 0 0 15.800.00025.250.000

733111 Prihodi od proda`ba na neizgradeno grade`no zamji{te vo
sopstvenost na republika makedonija

15.000.000 10.000.000 0 0 0 0 10.000.000

733115 Prihodi od zakup na zemjodelsko zemji{te vo sopstvenost na dr`avata 50.000 100.000 0 0 0 0 100.000

733120 Nadomest za koncesii za eksploatacija na mineralni surovini (po
osnova na eksploatirana  mineralna surovina)

0 500.000 0 0 0 0 500.000

733131 Prihodi od Nadomest za dolgotraen zakup i vremen zakup na
grade`no zemji{te

50.000 50.000 0 0 0 0 50.000

733132 Prihodi na els ostvareni pri otu|uvawe i zakup na grade`no
zemji{te sopstvenost na rm

100.000 100.000 0 0 0 0 100.000

733144 Nadomest za utvrduvanje na praven status na bespravno izgradeni
objekti

10.000.000 5.000.000 0 0 0 0 5.000.000

733147 Nadomest za koncesii za koristewe na voda za proizvodstvo na
elektri~na energija

50.000 50.000 0 0 0 0 50.000

74 TRANSFERI I DONACII 43.086.000 0 419.772.000 47.300.000 6.100.000 516.258.000556.147.000
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741 Transferi od drugi nivoa na vlast 43.086.000 0 419.772.000 0 0 462.858.000511.244.000

741111 Tekovni transferi od drugi nivoa na vlast 10.000.000 10.000.000 0 0 0 0 10.000.000

741112 Transferi od buxetot na rm 0 6.000.000 0 0 0 0 6.000.000

741113 Transferi od buxetite na fondovite 5.238.000 5.238.000 0 0 0 0 5.238.000

741114 Prenesen vi{ok na Prihodi od prethodnata godina 20.899.000 0 0 0 0 0 0

741115 Dotacii na op{tinata, od Prihodi od ddv 17.578.000 16.848.000 0 0 0 0 16.848.000

741120 Blok dotacii na op{tinata po oddelni nameni 417.529.000 0 0 419.772.000 0 0 419.772.000

741211 Kapitalni transferi od drugi nivoa na vlast 40.000.000 5.000.000 0 0 0 0 5.000.000

742 Donacii od stranstvo 0 0 0 47.300.000 6.100.000 53.400.00044.903.000

742111 Prihodi od obedinetite nacii 500.000 0 0 0 0 0 0

742119 Drugi op{ti i tekovni donacii 44.403.000 0 0 0 47.300.000 6.100.000 53.400.000

75 DOMA{NO ZADOL@UVAWE 0 0 0 0 17.100.000 17.100.0000

754 Drugo doma{no zadol`uvawe 0 0 0 0 17.100.000 17.100.0000

754111 Drugi doma{ni zadol`uvawa 0 0 0 0 0 17.100.000 17.100.000

3
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40 PLATI I NADOMESTOCI 463.277.000 91.474.000 0 380.603.000 0 0 472.077.000

401 Osnovni plati 329.830.000 60.030.000 0 273.500.000 0 0 333.530.000

0401110 Osnovni plati -funkcioneri 800.000 800.000 0 0 0 800.000

0401120 Osnovni plati - dr`avni slu`benici 45.000.000 47.000.000 0 0 0 47.000.000

0401130 Osnovni plati - drugi vraboteni 259.400.000 5.400.000 254.000.000 0 0 259.400.000

0401310 Personalen danok na dohod od plata 23.430.000 5.630.000 19.500.000 0 0 25.130.000

0401320 Personalen danok na dohod od nadomestoci 1.200.000 1.200.000 0 0 0 1.200.000

402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 128.047.000 23.044.000 0 107.103.000 0 0 130.147.000

0402110 Osnovni pridonesi za PIO 84.660.000 15.360.000 71.700.000 0 0 87.060.000

0402190 Drugi pridonesi za PIO 2.000 0 2.000 0 0 2.000

0402210 Osnovni pridonesi za zdravstvo 35.142.000 6.142.000 28.700.000 0 0 34.842.000

0402220 Osnoven pridones za profesionalno zaboluvawe 2.614.000 514.000 2.200.000 0 0 2.714.000

0402290 Drugi pridonesi za Fondot za zdravstvo 1.000 0 1.000 0 0 1.000

0402310 Osnovni prodonesi do Agencijata za vrabotuvawe 5.628.000 1.028.000 4.500.000 0 0 5.528.000

404 Nadomestoci 5.400.000 8.400.000 0 0 0 0 8.400.000

0404110 Nadomest za godi{en odmor 0 3.000.000 0 0 0 3.000.000

0404150 Drugi nadomestoci 5.400.000 5.400.000 0 0 0 5.400.000

41 REZERVI I NEDEFINIRANI RASHODI 300.000 300.000 0 0 0 0 300.000

412 Postojana rezerva (nepredvidlivi rashodi) 100.000 100.000 0 0 0 0 100.000

0412110 Postojana rezerva (nepredvidlivi rashodi) 100.000 100.000 0 0 0 100.000

413 Tekovni rezervi (raznovidni rashodi) 200.000 200.000 0 0 0 0 200.000

0413110 Tekovni rezervi (raznovidni rashodi) 200.000 200.000 0 0 0 200.000

42 STOKI I USLUGI 458.065.000 262.586.000 49.361.000 35.163.000 40.607.000 0 387.717.000

420 Patni i dnevni rashodi 22.748.000 1.650.000 870.000 190.000 24.507.000 0 27.217.000

60.000420110 Patuvawe vo zemjata - hranarina (dnevnica) 60.000 0 0 0 0 60.000

270.000420120 Patuvawe vo zemjata - patni rashodi 522.000 90.000 50.000 300.000 0 710.000

275.000420130 Patuvawe vo zemjata - smestuvawe 450.000 230.000 50.000 0 0 555.000

75.000420140 Patuvawe vo zemjata - sporedni rashodi 85.000 50.000 30.000 0 0 155.000

60.000420210 Patuvawe vo stranstvo - hranarina (dnevnica) 12.151.000 180.000 20.000 13.807.000 0 14.067.000

60.000420220 Patuvawe vo stranstvo - patni rashodi 7.650.000 330.000 20.000 9.000.000 0 9.410.000

70.000420230 Patuvawe vo stranstvo - smestuvawe 1.710.000 670.000 20.000 1.340.000 0 2.100.000

0420240 Patuvawe vo stranstvo - sporedni  rashodi 120.000 100.000 0 60.000 0 160.000

1
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421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 82.430.000 36.823.000 5.969.000 21.346.000 1.102.000 0 65.240.000

1.567.000421110 Elektri~na energija 32.581.000 15.850.000 5.830.000 0 0 23.247.000

838.000421120 Vodovod i kanalizacija 4.635.000 750.000 2.960.000 0 0 4.548.000

399.000421130 \ubretarina 5.702.000 153.000 3.570.000 0 0 4.122.000

40.000421190 Drugi komunalni taksi i uslugi 3.945.000 3.820.000 0 0 0 3.860.000

1.325.000421210 Centralno greewe 14.275.000 1.250.000 7.600.000 0 0 10.175.000

0421220 Drva 300.000 50.000 0 0 0 50.000

10.000421240 Te~ni goriva 2.300.000 1.400.000 30.000 0 0 1.440.000

140.000421310 Po{ta 1.990.000 1.500.000 12.000 0 0 1.652.000

907.000421320 Telefon i telefaks 7.486.000 4.650.000 964.000 0 0 6.521.000

72.000421390 Drugi tro{oci za komunikacija 152.000 50.000 0 0 0 122.000

401.000421410 Goriva i masla (motorni vozila) 2.998.000 2.000.000 265.000 0 0 2.666.000

100.000421420 Registracija na motorni vozila 470.000 350.000 30.000 0 0 480.000

170.000421440 Transport na lu|e 5.596.000 5.000.000 85.000 1.102.000 0 6.357.000

423 Materijali i siten inventar 67.161.000 16.391.000 28.949.000 4.529.000 1.524.000 0 51.393.000

1.350.000423110 Kancelariski materijali 3.055.000 800.000 400.000 400.000 0 2.950.000

485.000423120 Spisanija, vesnici i drugi izdanija za koristewe od strana na vrabotenite 982.000 315.000 200.000 0 0 1.000.000

40.000423190 Drugi administrativni materijali 150.000 0 90.000 0 0 130.000

155.000423210 Materijali za AOP 1.526.000 824.000 300.000 195.000 0 1.474.000

435.000423310 Uniformi 392.000 50.000 49.000 12.000 0 546.000

494.000423320 Obuvki 506.000 0 124.000 0 0 618.000

230.000423330 Postelnina 200.000 0 150.000 0 0 380.000

19.365.000423410 Prehranbeni produkti i pijalaci 33.989.000 6.700.000 29.000 415.000 0 26.509.000

0423530 Stomatolo{ki materijali 50.000 0 0 0 0 0

0423550 Sanitetski materijali 50.000 0 0 0 0 0

60.000423590 Drugi medicinski materijali 100.000 0 0 0 0 60.000

391.000423610 Nastavno-obrazovni pomagala 2.213.000 15.000 519.000 35.000 0 960.000

1.150.000423620 U~ili{ni materijali 670.000 0 454.000 110.000 0 1.714.000

1.580.000423710 Sredstva za odr`uvawe na higiena 9.915.000 2.140.000 950.000 23.000 0 4.693.000

934.000423720 Materijali za razni popravki 1.099.000 177.000 300.000 2.000 0 1.413.000

810.000423810 Siten inventar 2.194.000 370.000 344.000 25.000 0 1.549.000

110.000423830 Rezervni delovi 400.000 0 60.000 0 0 170.000
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180.000423910 Drugi materijali za specijalna namena 887.000 250.000 260.000 7.000 0 697.000

1.180.000423990 Drugi materijali 8.783.000 4.750.000 300.000 300.000 0 6.530.000

424 Popravki i tekovno odr`uvawe 146.558.000 110.040.000 7.877.000 2.885.000 0 0 120.802.000

580.000424110 •Popravki i servisirawe na lesni vozila (vklu~uva • rezervni delovi, gumi) 3.726.000 1.500.000 0 0 0 2.080.000

4.210.000424210 Odr`uvawe na zgradi 34.240.000 16.700.000 900.000 0 0 21.810.000

195.000424220 Uslugi za obezbeduvawe na objekti 590.000 200.000 120.000 0 0 515.000

205.000424230 Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija 2.935.000 2.000.000 170.000 0 0 2.375.000

0424320 Odr`uvawe na avtopati, ulici i pati{ta 11.619.000 11.500.000 0 0 0 11.500.000

0424390 Odr`uvawe na drugi gradbi 75.400.000 67.000.000 0 0 0 67.000.000

180.000424410 Popravki i odr`uvawe na mebel 225.000 50.000 60.000 0 0 290.000

788.000424420 Popravki i odr`uvawe na softverska i hardverska oprema 3.848.000 2.000.000 850.000 0 0 3.638.000

440.000424430 Popravki i odr`uvawe na ma{ini 1.560.000 80.000 390.000 0 0 910.000

1.049.000424440 Popravki i odr`uvawe na druga oprema 725.000 200.000 270.000 0 0 1.519.000

0424510 Odr`uvawe na zeleni povr{ini okolu zgradi 100.000 0 0 0 0 0

230.000424590 Odr`uvawe na drugi zeleni povr{ini 11.590.000 8.810.000 125.000 0 0 9.165.000

425 Dogovorni uslugi 43.388.000 19.687.000 3.671.000 4.579.000 10.931.000 0 38.868.000

0425120 Iznajmuvawe na magacinski prostor 2.400.000 1.000.000 0 0 0 1.000.000

0425130 Iznajmuvawe na drug tip na prostor 2.350.000 1.200.000 0 0 0 1.200.000

0425140 Iznajmuvawe na kancelariska oprema 15.000 0 25.000 0 0 25.000

0425150 Iznajmuvawe na motorni vozila 1.000.000 1.000.000 0 0 0 1.000.000

0425190 Iznajmuvawe na druga oprema i oprema za specijalni nameni 1.924.000 1.150.000 0 574.000 0 1.724.000

16.000425220 Bankarska provizija 447.000 55.000 3.000 441.000 0 515.000

0425230 Osiguruvawe na vraboteni (nesre}i, `ivot) 50.000 50.000 0 20.000 0 70.000

20.000425250 Osiguruvawe na nedvi`nosti i prava 950.000 350.000 40.000 0 0 410.000

30.000425260 Osiguruvawe na motorni vozila 180.000 150.000 0 0 0 180.000

40.000425290 Drugi finansiski uslugi 225.000 2.000 70.000 120.000 0 232.000

53.000425310 Pravni uslugi 1.477.000 1.045.000 100.000 0 0 1.198.000

0425320 Sudski ve{ta~ewa 300.000 300.000 0 0 0 300.000

145.000425360 Pla}awe na sudski taksi 640.000 325.000 60.000 0 0 530.000

330.000425420 Primarna zdravstvena za{tita 440.000 0 155.000 0 0 485.000

0425430 Specijalisti~ko - konsultativna zdravstvena za{tita 0 0 55.000 0 0 55.000

376.000425490 Drugi zdravsteveni uslugi 1.157.000 570.000 652.000 0 0 1.598.000
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0425640 Izrabotka na prostorni i urbanisti~ki planovi 5.000.000 2.500.000 0 0 0 2.500.000

0425710 Obuka za tehni~ka kultura 150.000 0 0 0 0 0

390.000425720 Uslugi za razvoj na nastavniot plan i programa 490.000 0 247.000 0 0 637.000

0425740 Dopolnitelni aktivnosti 100.000 0 0 0 0 0

220.000425760 Prevozni uslugi vo obrazovanieto 1.123.000 20.000 205.000 748.000 0 1.193.000

166.000425790 Drugi obrazovni uslugi 606.000 0 695.000 304.000 0 1.165.000

0425910 Preveduva~i 624.000 50.000 0 1.270.000 0 1.320.000

75.000425920 Uslugi za kopirawe, pe~atewe i izdavawe 4.642.000 4.110.000 181.000 314.000 0 4.680.000

0425940 Ru{ewe na objekti 3.000.000 3.000.000 0 0 0 3.000.000

230.000425970 Konsultantski uslugi 1.435.000 815.000 270.000 240.000 0 1.555.000

1.580.000425990 Drugi dogovorni uslugi 12.663.000 1.995.000 1.821.000 6.900.000 0 12.296.000

426 Drugi tekovni rashodi 16.780.000 6.995.000 2.025.000 1.634.000 2.543.000 0 13.197.000

15.000426110 ^lenarini vo me|unarodni organizacii 125.000 105.000 0 0 0 120.000

25.000426120 ^lenarini vo doma{ni organizacii 650.000 610.000 10.000 0 0 645.000

215.000426210 Rashodi za reprezentacija 3.165.000 1.040.000 190.000 1.550.000 0 2.995.000

785.000426310 Seminari i konferencii 2.190.000 835.000 600.000 423.000 0 2.643.000

630.000426410 Objavuvawe na oglasi 5.301.000 2.035.000 554.000 0 0 3.219.000

355.000426990 Drugi operativni rashodi 5.349.000 2.370.000 280.000 570.000 0 3.575.000

427 Privremeni vrabotuvawa 79.000.000 71.000.000 0 0 0 0 71.000.000

0427110 Privremeni vrabotuvawa 79.000.000 71.000.000 0 0 0 71.000.000

45 KAMATNI PLA]AWA 5.000.000 5.000.000 0 0 0 0 5.000.000

452 Kamatni pla}awa kon doma{ni kreditori 5.000.000 5.000.000 0 0 0 0 5.000.000

0452410 Kamata na krediti 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000

46 SUBVENCII I TRANSFERI 58.820.000 52.610.000 20.000 0 2.000.000 0 54.630.000

463 Transferi do nevladini organizacii 5.300.000 6.100.000 0 0 0 0 6.100.000

0463110 Transferi do zdru`enija na gra|ani i fondacii 1.000.000 800.000 0 0 0 800.000

0463120 Transferi do sportski klubovi 4.000.000 4.000.000 0 0 0 4.000.000

0463160 Transferi do humanitarni organizacii 300.000 300.000 0 0 0 300.000

0463170 Transferi do politi~ki partii 0 1.000.000 0 0 0 1.000.000

464 Razni transferi 53.520.000 46.510.000 20.000 0 2.000.000 0 48.530.000

0464120 Stipendii za poddr{ka na mladi talenti 2.000.000 1.500.000 0 0 0 1.500.000

20.000464910 Pla}awe po sudski re{enija 26.020.000 22.500.000 0 0 0 22.520.000
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0464940 Transferi pri penzionirawe 2.000.000 1.800.000 0 0 0 1.800.000

0464990 Drugi transferi 23.500.000 20.710.000 0 2.000.000 0 22.710.000

47 SOCIJALNI BENEFICII 7.400.000 3.400.000 0 0 0 0 3.400.000

471 Socijalni nadomestoci 7.400.000 3.400.000 0 0 0 0 3.400.000

0471230 Pomo{ za novoroden~iwa 400.000 400.000 0 0 0 400.000

0471990 Druga socijalna pomo{ 7.000.000 3.000.000 0 0 0 3.000.000

48 KAPITALNI RASHODI 280.566.000 176.254.000 5.957.000 4.006.000 4.693.000 23.200.000 214.110.000

480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 13.456.000 7.950.000 2.665.000 2.676.000 504.000 0 13.795.000

340.000480110 Kupuvawe na kancelariska oprema 561.000 0 395.000 0 0 735.000

1.000.000480140 Kupuvawe na informati~ka i video oprema 4.785.000 1.850.000 1.287.000 94.000 0 4.231.000

640.000480150 Kupuvawe na kujnska oprema 590.000 0 20.000 0 0 660.000

245.000480160 Kupuvawe na oprema za greewe i klimatizacija 5.570.000 5.100.000 352.000 0 0 5.697.000

380.000480190 Kupuvawe na druga oprema 1.950.000 1.000.000 622.000 410.000 0 2.412.000

60.000480290 Kupuvawe na drugi ma{ini 0 0 0 0 0 60.000

481 Grade`ni objekti 32.817.000 21.700.000 600.000 0 0 0 22.300.000

0481130 Rekonstrukcija na stanbeni objekti 25.000.000 16.000.000 0 0 0 16.000.000

0481220 Nabavka ili nova izgradba na delovni objekti 3.400.000 1.900.000 0 0 0 1.900.000

600.000481230 Rekonstrukcija na delovni objekti 4.417.000 3.800.000 0 0 0 4.400.000

482 Drugi grade`ni objekti 217.008.000 138.119.000 0 0 4.189.000 23.200.000 165.508.000

0482120 Izgradba na ulici, pati{ta i avtopati 2.619.000 2.619.000 0 0 0 2.619.000

0482130 Rekonstrukcija na ulici, pati{ta i avtopati 60.000.000 44.000.000 0 0 17.100.000 61.100.000

0482910 Podgotvuvawe proekti vklu~uvaj}i dizajn na drugi objekti 5.350.000 4.350.000 0 0 0 4.350.000

0482920 Izgradba na drugi objekti 127.789.000 68.300.000 0 4.189.000 6.100.000 78.589.000

0482930 Rekonstrukcija na drugi objekti 19.500.000 17.500.000 0 0 0 17.500.000

0482940 Nadzor nad izgradbata 1.750.000 1.350.000 0 0 0 1.350.000

483 Kupuvawe na mebel 3.960.000 1.385.000 1.628.000 1.160.000 0 0 4.173.000

433.000483110 Kupuvawe na kancelariski mebel 1.825.000 1.085.000 300.000 0 0 1.818.000

815.000483120 Kupuvawe na u~ili{en mebel 1.015.000 300.000 400.000 0 0 1.515.000

380.000483190 Kupuvawe na drug mebel 1.120.000 0 460.000 0 0 840.000

485 Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva 6.175.000 5.000.000 64.000 170.000 0 0 5.234.000

0485230 Kompjuterstki softver 1.000.000 1.000.000 0 0 0 1.000.000

0485420 Nadomest za odzemen imot 5.000.000 4.000.000 0 0 0 4.000.000
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64.000485710 Knigi za biblioteki i u~ebnici 175.000 0 170.000 0 0 234.000

486 Kupuvawe na vozila 7.150.000 2.100.000 1.000.000 0 0 0 3.100.000

1.000.000486110 Kupuvawe na motorni vozila 1.400.000 1.400.000 0 0 0 2.400.000

0486120 Kupuvawe na kamioni 5.400.000 350.000 0 0 0 350.000

0486190 Kupuvawe na drugi motorni vozila 350.000 350.000 0 0 0 350.000

49 OTPLATA NA GLAVNICA 10.000.000 15.000.000 0 0 0 0 15.000.000

491 Otplata na glavnina do nerezidentni kreditori 5.000.000 5.000.000 0 0 0 0 5.000.000

0491120 Otplata na glavnina po dolgoro~ni zaemi od Svetskata banka 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000

492 Otplata na glavnina kon doma{ni institucii 5.000.000 10.000.000 0 0 0 0 10.000.000

0492320 Otplata na glavnina na dolgoro~ni pozajmuvawa od banki 5.000.000 10.000.000 0 0 0 10.000.000
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A00 SOVET NA OP{TINA 21.680.000 26.810.000 0 0 0 0 26.810.000

PLATI I NADOMESTOCI40 5.900.000 5.900.000 0 0 0 0 5.900.000

401 Osnovni plati 600.000 600.000 0 0 0 0 600.000

401320 Personalen danok na dohod od nadomestoci 600.000 600.000 0 0 0 600.0000

404 Nadomestoci 5.300.000 5.300.000 0 0 0 0 5.300.000

404150 Drugi nadomestoci 5.300.000 5.300.000 0 0 0 5.300.0000

REZERVI I NEDEFINIRANI RASHODI41 200.000 200.000 0 0 0 0 200.000

412 Postojana rezerva (nepredvidlivi rashodi) 100.000 100.000 0 0 0 0 100.000

412110 Postojana rezerva (nepredvidlivi rashodi) 100.000 100.000 0 0 0 100.0000

413 Tekovni rezervi (raznovidni rashodi) 100.000 100.000 0 0 0 0 100.000

413110 Tekovni rezervi (raznovidni rashodi) 100.000 100.000 0 0 0 100.0000

STOKI I USLUGI42 580.000 710.000 0 0 0 0 710.000

420 Patni i dnevni rashodi 80.000 110.000 0 0 0 0 110.000

420130 Patuvawe vo zemjata - smestuvawe 10.000 10.000 0 0 0 10.0000

420210 Patuvawe vo stranstvo - hranarina (dnevnica) 50.000 30.000 0 0 0 30.0000

420220 Patuvawe vo stranstvo - patni rashodi 10.000 20.000 0 0 0 20.0000

420230 Patuvawe vo stranstvo - smestuvawe 10.000 50.000 0 0 0 50.0000

421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 400.000 500.000 0 0 0 0 500.000

421320 Telefon i telefaks 400.000 500.000 0 0 0 500.0000

426 Drugi tekovni rashodi 100.000 100.000 0 0 0 0 100.000

426210 Rashodi za reprezentacija 50.000 50.000 0 0 0 50.0000

426990 Drugi operativni rashodi 50.000 50.000 0 0 0 50.0000

KAMATNI PLA]AWA45 5.000.000 5.000.000 0 0 0 0 5.000.000

452 Kamatni pla}awa kon doma{ni kreditori 5.000.000 5.000.000 0 0 0 0 5.000.000

452410 Kamata na krediti 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.0000

OTPLATA NA GLAVNICA49 10.000.000 15.000.000 0 0 0 0 15.000.000

491 Otplata na glavnina do nerezidentni kreditori 5.000.000 5.000.000 0 0 0 0 5.000.000

491120 Otplata na glavnina po dolgoro~ni zaemi od Svetskata banka 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.0000

492 Otplata na glavnina kon doma{ni institucii 5.000.000 10.000.000 0 0 0 0 10.000.000

492320 Otplata na glavnina na dolgoro~ni pozajmuvawa od banki 5.000.000 10.000.000 0 0 0 10.000.0000

A10 IZBORNI AKTIVNOSTI I REFERENDUMI 0 2.000.000 0 0 2.000.000 0 4.000.000
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SUBVENCII I TRANSFERI46 0 2.000.000 0 0 2.000.000 0 4.000.000

464 Razni transferi 0 2.000.000 0 0 2.000.000 0 4.000.000

464990 Drugi transferi 0 2.000.000 0 0 2.000.000 4.000.0000

D00 GRADONA^ALNIK 3.280.000 3.220.000 0 0 0 0 3.220.000

PLATI I NADOMESTOCI40 1.270.000 1.270.000 0 0 0 0 1.270.000

401 Osnovni plati 890.000 890.000 0 0 0 0 890.000

401110 Osnovni plati -funkcioneri 800.000 800.000 0 0 0 800.0000

401310 Personalen danok na dohod od plata 90.000 90.000 0 0 0 90.0000

402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 380.000 380.000 0 0 0 0 380.000

402110 Osnovni pridonesi za PIO 250.000 250.000 0 0 0 250.0000

402210 Osnovni pridonesi za zdravstvo 100.000 100.000 0 0 0 100.0000

402220 Osnoven pridones za profesionalno zaboluvawe 10.000 10.000 0 0 0 10.0000

402310 Osnovni prodonesi do Agencijata za vrabotuvawe 20.000 20.000 0 0 0 20.0000

REZERVI I NEDEFINIRANI RASHODI41 100.000 100.000 0 0 0 0 100.000

413 Tekovni rezervi (raznovidni rashodi) 100.000 100.000 0 0 0 0 100.000

413110 Tekovni rezervi (raznovidni rashodi) 100.000 100.000 0 0 0 100.0000

STOKI I USLUGI42 160.000 300.000 0 0 0 0 300.000

420 Patni i dnevni rashodi 110.000 250.000 0 0 0 0 250.000

420130 Patuvawe vo zemjata - smestuvawe 10.000 50.000 0 0 0 50.0000

420210 Patuvawe vo stranstvo - hranarina (dnevnica) 30.000 50.000 0 0 0 50.0000

420220 Patuvawe vo stranstvo - patni rashodi 10.000 50.000 0 0 0 50.0000

420230 Patuvawe vo stranstvo - smestuvawe 50.000 50.000 0 0 0 50.0000

420240 Patuvawe vo stranstvo - sporedni  rashodi 10.000 50.000 0 0 0 50.0000

421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 50.000 50.000 0 0 0 0 50.000

421320 Telefon i telefaks 50.000 50.000 0 0 0 50.0000

SUBVENCII I TRANSFERI46 1.750.000 1.550.000 0 0 0 0 1.550.000

464 Razni transferi 1.750.000 1.550.000 0 0 0 0 1.550.000

464940 Transferi pri penzionirawe 1.500.000 1.300.000 0 0 0 1.300.0000

464990 Drugi transferi 250.000 250.000 0 0 0 250.0000

D10 MESNA SAMOUPRAVA 2.603.000 1.673.000 0 0 0 0 1.673.000

STOKI I USLUGI42 2.203.000 1.523.000 0 0 0 0 1.523.000
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421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 2.003.000 1.403.000 0 0 0 0 1.403.000

421110 Elektri~na energija 800.000 750.000 0 0 0 750.0000

421120 Vodovod i kanalizacija 400.000 300.000 0 0 0 300.0000

421130 \ubretarina 3.000 3.000 0 0 0 3.0000

421210 Centralno greewe 300.000 200.000 0 0 0 200.0000

421220 Drva 300.000 50.000 0 0 0 50.0000

421320 Telefon i telefaks 200.000 100.000 0 0 0 100.0000

426 Drugi tekovni rashodi 200.000 120.000 0 0 0 0 120.000

426210 Rashodi za reprezentacija 200.000 120.000 0 0 0 120.0000

SUBVENCII I TRANSFERI46 400.000 150.000 0 0 0 0 150.000

464 Razni transferi 400.000 150.000 0 0 0 0 150.000

464990 Drugi transferi 400.000 150.000 0 0 0 150.0000

E00 OP{TINSKA ADMINISTRACIJA 187.487.000 168.652.000 0 0 0 0 168.652.000

PLATI I NADOMESTOCI40 74.100.000 83.700.000 0 0 0 0 83.700.000

401 Osnovni plati 53.600.000 58.100.000 0 0 0 0 58.100.000

401120 Osnovni plati - dr`avni slu`benici 45.000.000 47.000.000 0 0 0 47.000.0000

401130 Osnovni plati - drugi vraboteni 4.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.0000

401310 Personalen danok na dohod od plata 4.000.000 5.500.000 0 0 0 5.500.0000

401320 Personalen danok na dohod od nadomestoci 600.000 600.000 0 0 0 600.0000

402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 20.400.000 22.500.000 0 0 0 0 22.500.000

402110 Osnovni pridonesi za PIO 13.000.000 15.000.000 0 0 0 15.000.0000

402210 Osnovni pridonesi za zdravstvo 6.000.000 6.000.000 0 0 0 6.000.0000

402220 Osnoven pridones za profesionalno zaboluvawe 500.000 500.000 0 0 0 500.0000

402310 Osnovni prodonesi do Agencijata za vrabotuvawe 900.000 1.000.000 0 0 0 1.000.0000

404 Nadomestoci 100.000 3.100.000 0 0 0 0 3.100.000

404110 Nadomest za godi{en odmor 0 3.000.000 0 0 0 3.000.0000

404150 Drugi nadomestoci 100.000 100.000 0 0 0 100.0000

STOKI I USLUGI42 94.687.000 74.252.000 0 0 0 0 74.252.000

420 Patni i dnevni rashodi 920.000 680.000 0 0 0 0 680.000

420120 Patuvawe vo zemjata - patni rashodi 30.000 30.000 0 0 0 30.0000

420130 Patuvawe vo zemjata - smestuvawe 30.000 100.000 0 0 0 100.0000

420140 Patuvawe vo zemjata - sporedni rashodi 10.000 50.000 0 0 0 50.0000

420210 Patuvawe vo stranstvo - hranarina (dnevnica) 550.000 100.000 0 0 0 100.0000
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420220 Patuvawe vo stranstvo - patni rashodi 150.000 150.000 0 0 0 150.0000

420230 Patuvawe vo stranstvo - smestuvawe 100.000 200.000 0 0 0 200.0000

420240 Patuvawe vo stranstvo - sporedni  rashodi 50.000 50.000 0 0 0 50.0000

421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 13.070.000 10.270.000 0 0 0 0 10.270.000

421110 Elektri~na energija 2.400.000 2.000.000 0 0 0 2.000.0000

421120 Vodovod i kanalizacija 350.000 350.000 0 0 0 350.0000

421130 \ubretarina 100.000 50.000 0 0 0 50.0000

421190 Drugi komunalni taksi i uslugi 20.000 20.000 0 0 0 20.0000

421210 Centralno greewe 50.000 50.000 0 0 0 50.0000

421240 Te~ni goriva 400.000 400.000 0 0 0 400.0000

421310 Po{ta 1.850.000 1.500.000 0 0 0 1.500.0000

421320 Telefon i telefaks 5.000.000 4.000.000 0 0 0 4.000.0000

421390 Drugi tro{oci za komunikacija 50.000 50.000 0 0 0 50.0000

421410 Goriva i masla (motorni vozila) 1.500.000 1.000.000 0 0 0 1.000.0000

421420 Registracija na motorni vozila 350.000 350.000 0 0 0 350.0000

421440 Transport na lu|e 1.000.000 500.000 0 0 0 500.0000

423 Materijali i siten inventar 9.197.000 6.552.000 0 0 0 0 6.552.000

423110 Kancelariski materijali 1.000.000 800.000 0 0 0 800.0000

423120 Spisanija, vesnici i drugi izdanija za koristewe od strana na vrabotenite 300.000 300.000 0 0 0 300.0000

423210 Materijali za AOP 900.000 800.000 0 0 0 800.0000

423310 Uniformi 50.000 50.000 0 0 0 50.0000

423410 Prehranbeni produkti i pijalaci 1.000.000 700.000 0 0 0 700.0000

423710 Sredstva za odr`uvawe na higiena 4.000.000 2.140.000 0 0 0 2.140.0000

423720 Materijali za razni popravki 50.000 162.000 0 0 0 162.0000

423810 Siten inventar 350.000 350.000 0 0 0 350.0000

423910 Drugi materijali za specijalna namena 47.000 250.000 0 0 0 250.0000

423990 Drugi materijali 1.500.000 1.000.000 0 0 0 1.000.0000

424 Popravki i tekovno odr`uvawe 7.700.000 5.500.000 0 0 0 0 5.500.000

424110 •Popravki i servisirawe na lesni vozila (vklu~uva • rezervni delovi, gumi)3.000.000 1.500.000 0 0 0 1.500.0000

424210 Odr`uvawe na zgradi 1.600.000 1.500.000 0 0 0 1.500.0000

424220 Uslugi za obezbeduvawe na objekti 200.000 200.000 0 0 0 200.0000

424410 Popravki i odr`uvawe na mebel 50.000 50.000 0 0 0 50.0000

424420 Popravki i odr`uvawe na softverska i hardverska oprema 2.500.000 2.000.000 0 0 0 2.000.0000

424430 Popravki i odr`uvawe na ma{ini 50.000 50.000 0 0 0 50.0000
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424440 Popravki i odr`uvawe na druga oprema 300.000 200.000 0 0 0 200.0000

425 Dogovorni uslugi 15.200.000 11.250.000 0 0 0 0 11.250.000

425120 Iznajmuvawe na magacinski prostor 2.400.000 1.000.000 0 0 0 1.000.0000

425130 Iznajmuvawe na drug tip na prostor 2.000.000 1.000.000 0 0 0 1.000.0000

425190 Iznajmuvawe na druga oprema i oprema za specijalni nameni 1.000.000 700.000 0 0 0 700.0000

425220 Bankarska provizija 50.000 50.000 0 0 0 50.0000

425230 Osiguruvawe na vraboteni (nesre}i, `ivot) 50.000 50.000 0 0 0 50.0000

425250 Osiguruvawe na nedvi`nosti i prava 900.000 350.000 0 0 0 350.0000

425260 Osiguruvawe na motorni vozila 150.000 150.000 0 0 0 150.0000

425310 Pravni uslugi 1.200.000 1.000.000 0 0 0 1.000.0000

425320 Sudski ve{ta~ewa 300.000 300.000 0 0 0 300.0000

425360 Pla}awe na sudski taksi 500.000 300.000 0 0 0 300.0000

425490 Drugi zdravsteveni uslugi 300.000 500.000 0 0 0 500.0000

425910 Preveduva~i 50.000 50.000 0 0 0 50.0000

425920 Uslugi za kopirawe, pe~atewe i izdavawe 4.000.000 4.000.000 0 0 0 4.000.0000

425970 Konsultantski uslugi 800.000 800.000 0 0 0 800.0000

425990 Drugi dogovorni uslugi 1.500.000 1.000.000 0 0 0 1.000.0000

426 Drugi tekovni rashodi 8.600.000 5.000.000 0 0 0 0 5.000.000

426110 ^lenarini vo me|unarodni organizacii 100.000 100.000 0 0 0 100.0000

426120 ^lenarini vo doma{ni organizacii 600.000 600.000 0 0 0 600.0000

426210 Rashodi za reprezentacija 500.000 500.000 0 0 0 500.0000

426310 Seminari i konferencii 400.000 800.000 0 0 0 800.0000

426410 Objavuvawe na oglasi 4.000.000 2.000.000 0 0 0 2.000.0000

426990 Drugi operativni rashodi 3.000.000 1.000.000 0 0 0 1.000.0000

427 Privremeni vrabotuvawa 40.000.000 35.000.000 0 0 0 0 35.000.000

427110 Privremeni vrabotuvawa 40.000.000 35.000.000 0 0 0 35.000.0000

SUBVENCII I TRANSFERI46 11.300.000 7.300.000 0 0 0 0 7.300.000

463 Transferi do nevladini organizacii 800.000 1.800.000 0 0 0 0 1.800.000

463110 Transferi do zdru`enija na gra|ani i fondacii 500.000 500.000 0 0 0 500.0000

463160 Transferi do humanitarni organizacii 300.000 300.000 0 0 0 300.0000

463170 Transferi do politi~ki partii 0 1.000.000 0 0 0 1.000.0000

464 Razni transferi 10.500.000 5.500.000 0 0 0 0 5.500.000

464120 Stipendii za poddr{ka na mladi talenti 2.000.000 1.500.000 0 0 0 1.500.0000

464910 Pla}awe po sudski re{enija 2.000.000 1.500.000 0 0 0 1.500.0000
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464940 Transferi pri penzionirawe 500.000 500.000 0 0 0 500.0000

464990 Drugi transferi 6.000.000 2.000.000 0 0 0 2.000.0000

SOCIJALNI BENEFICII47 7.400.000 3.400.000 0 0 0 0 3.400.000

471 Socijalni nadomestoci 7.400.000 3.400.000 0 0 0 0 3.400.000

471230 Pomo{ za novoroden~iwa 400.000 400.000 0 0 0 400.0000

471990 Druga socijalna pomo{ 7.000.000 3.000.000 0 0 0 3.000.0000

EA0 KAPITALNI RASHODI NA OP{TINATA 10.450.000 4.900.000 0 0 0 0 4.900.000

KAPITALNI RASHODI48 10.450.000 4.900.000 0 0 0 0 4.900.000

480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 3.350.000 2.850.000 0 0 0 0 2.850.000

480140 Kupuvawe na informati~ka i video oprema 2.000.000 1.500.000 0 0 0 1.500.0000

480160 Kupuvawe na oprema za greewe i klimatizacija 350.000 350.000 0 0 0 350.0000

480190 Kupuvawe na druga oprema 1.000.000 1.000.000 0 0 0 1.000.0000

483 Kupuvawe na mebel 350.000 350.000 0 0 0 0 350.000

483110 Kupuvawe na kancelariski mebel 350.000 350.000 0 0 0 350.0000

485 Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000

485230 Kompjuterstki softver 1.000.000 1.000.000 0 0 0 1.000.0000

486 Kupuvawe na vozila 5.750.000 700.000 0 0 0 0 700.000

486120 Kupuvawe na kamioni 5.400.000 350.000 0 0 0 350.0000

486190 Kupuvawe na drugi motorni vozila 350.000 350.000 0 0 0 350.0000

F10 URBANISTI^KO PLANIRAWE 5.000.000 2.500.000 0 0 0 0 2.500.000

STOKI I USLUGI42 5.000.000 2.500.000 0 0 0 0 2.500.000

425 Dogovorni uslugi 5.000.000 2.500.000 0 0 0 0 2.500.000

425640 Izrabotka na prostorni i urbanisti~ki planovi 5.000.000 2.500.000 0 0 0 2.500.0000

F20 UREDUVAWE NA GRADE@NO ZEMJI[TE 35.600.000 25.300.000 0 0 0 0 25.300.000

STOKI I USLUGI42 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0 3.000.000

425 Dogovorni uslugi 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0 3.000.000

425940 Ru{ewe na objekti 3.000.000 3.000.000 0 0 0 3.000.0000

KAPITALNI RASHODI48 32.600.000 22.300.000 0 0 0 0 22.300.000

481 Grade`ni objekti 32.200.000 21.700.000 0 0 0 0 21.700.000

481130 Rekonstrukcija na stanbeni objekti 25.000.000 16.000.000 0 0 0 16.000.0000

481220 Nabavka ili nova izgradba na delovni objekti 3.400.000 1.900.000 0 0 0 1.900.0000

6



Kategorija

Stavka
O     P     I     S

B     U     X     E     T

Predhoden
buxet

Buxet

Rashodi od
samofinan.
aktivnosti

Rashodi od
dotacii

Rashodi od
donacii

Rashodi od
krediti

Vkupni rashodi
Potstavka

Potprogram

BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI

1.152.234.00023.200.00047.300.00055.338.000 419.772.0001.283.428.000 606.624.000

481230 Rekonstrukcija na delovni objekti 3.800.000 3.800.000 0 0 0 3.800.0000

482 Drugi grade`ni objekti 400.000 600.000 0 0 0 0 600.000

482910 Podgotvuvawe proekti vklu~uvaj}i dizajn na drugi objekti 100.000 500.000 0 0 0 500.0000

482940 Nadzor nad izgradbata 300.000 100.000 0 0 0 100.0000

FA0 KAPITALNI RASHODI ZA UREDUVAWE NA GRADE@NO ZEMJI{TE 39.400.000 31.200.000 0 0 0 0 31.200.000

KAPITALNI RASHODI48 39.400.000 31.200.000 0 0 0 0 31.200.000

482 Drugi grade`ni objekti 34.400.000 27.200.000 0 0 0 0 27.200.000

482910 Podgotvuvawe proekti vklu~uvaj}i dizajn na drugi objekti 4.200.000 3.000.000 0 0 0 3.000.0000

482920 Izgradba na drugi objekti 30.000.000 24.000.000 0 0 0 24.000.0000

482940 Nadzor nad izgradbata 200.000 200.000 0 0 0 200.0000

485 Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva 5.000.000 4.000.000 0 0 0 0 4.000.000

485420 Nadomest za odzemen imot 5.000.000 4.000.000 0 0 0 4.000.0000

G10 PODDR{KA NA LOKALNIOT EKONOMSKI RAZVOJ 700.000 710.000 0 0 0 0 710.000

STOKI I USLUGI42 200.000 500.000 0 0 0 0 500.000

423 Materijali i siten inventar 50.000 100.000 0 0 0 0 100.000

423990 Drugi materijali 50.000 100.000 0 0 0 100.0000

425 Dogovorni uslugi 50.000 150.000 0 0 0 0 150.000

425990 Drugi dogovorni uslugi 50.000 150.000 0 0 0 150.0000

426 Drugi tekovni rashodi 100.000 250.000 0 0 0 0 250.000

426210 Rashodi za reprezentacija 50.000 50.000 0 0 0 50.0000

426990 Drugi operativni rashodi 50.000 200.000 0 0 0 200.0000

SUBVENCII I TRANSFERI46 500.000 210.000 0 0 0 0 210.000

464 Razni transferi 500.000 210.000 0 0 0 0 210.000

464990 Drugi transferi 500.000 210.000 0 0 0 210.0000

GD0 PROEKTI ZA ENERGETSKA EFIKASNOST 5.200.000 5.200.000 0 0 0 0 5.200.000

SUBVENCII I TRANSFERI46 5.200.000 5.200.000 0 0 0 0 5.200.000

464 Razni transferi 5.200.000 5.200.000 0 0 0 0 5.200.000

464990 Drugi transferi 5.200.000 5.200.000 0 0 0 5.200.0000

J00 ODR@UVAWE NA URBANA OPREMA 20.000.000 14.000.000 0 0 0 0 14.000.000

STOKI I USLUGI42 20.000.000 14.000.000 0 0 0 0 14.000.000
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424 Popravki i tekovno odr`uvawe 20.000.000 14.000.000 0 0 0 0 14.000.000

424390 Odr`uvawe na drugi gradbi 20.000.000 14.000.000 0 0 0 14.000.0000

J30 JAVNO OSVETLUVAWE 59.000.000 52.000.000 0 0 0 0 52.000.000

STOKI I USLUGI42 59.000.000 52.000.000 0 0 0 0 52.000.000

421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 19.000.000 13.000.000 0 0 0 0 13.000.000

421110 Elektri~na energija 19.000.000 13.000.000 0 0 0 13.000.0000

424 Popravki i tekovno odr`uvawe 40.000.000 39.000.000 0 0 0 0 39.000.000

424390 Odr`uvawe na drugi gradbi 40.000.000 39.000.000 0 0 0 39.000.0000

J40 JAVNA ^ISTOTA 49.300.000 44.800.000 0 0 0 0 44.800.000

STOKI I USLUGI42 49.300.000 44.800.000 0 0 0 0 44.800.000

421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 4.800.000 4.800.000 0 0 0 0 4.800.000

421190 Drugi komunalni taksi i uslugi 3.800.000 3.800.000 0 0 0 3.800.0000

421410 Goriva i masla (motorni vozila) 1.000.000 1.000.000 0 0 0 1.000.0000

423 Materijali i siten inventar 4.500.000 3.000.000 0 0 0 0 3.000.000

423990 Drugi materijali 4.500.000 3.000.000 0 0 0 3.000.0000

425 Dogovorni uslugi 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000

425150 Iznajmuvawe na motorni vozila 1.000.000 1.000.000 0 0 0 1.000.0000

427 Privremeni vrabotuvawa 39.000.000 36.000.000 0 0 0 0 36.000.000

427110 Privremeni vrabotuvawa 39.000.000 36.000.000 0 0 0 36.000.0000

J60 ODR@UVAWE I ZA[TITA NA LOKALNI PATI[TA, ULICI I REGULIRAWE NA RE@IM NA SOOBRAKAJOT27.019.000 25.500.000 0 0 0 0 25.500.000

STOKI I USLUGI42 27.019.000 25.500.000 0 0 0 0 25.500.000

424 Popravki i tekovno odr`uvawe 27.019.000 25.500.000 0 0 0 0 25.500.000

424320 Odr`uvawe na avtopati, ulici i pati{ta 11.619.000 11.500.000 0 0 0 11.500.0000

424390 Odr`uvawe na drugi gradbi 15.400.000 14.000.000 0 0 0 14.000.0000

J70 ODR@UVAWE I KORISTEWE NA PARKOVI I ZELENILO 10.500.000 8.500.000 0 0 0 0 8.500.000

STOKI I USLUGI42 10.500.000 8.500.000 0 0 0 0 8.500.000

424 Popravki i tekovno odr`uvawe 10.500.000 8.500.000 0 0 0 0 8.500.000

424590 Odr`uvawe na drugi zeleni povr{ini 10.500.000 8.500.000 0 0 0 8.500.0000

J80 DRUGI KOMUNALNI USLUGI 2.650.000 2.150.000 0 0 0 0 2.150.000

STOKI I USLUGI42 2.650.000 2.150.000 0 0 0 0 2.150.000
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1.152.234.00023.200.00047.300.00055.338.000 419.772.0001.283.428.000 606.624.000

424 Popravki i tekovno odr`uvawe 2.500.000 2.000.000 0 0 0 0 2.000.000

424230 Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija 2.500.000 2.000.000 0 0 0 2.000.0000

426 Drugi tekovni rashodi 150.000 150.000 0 0 0 0 150.000

426990 Drugi operativni rashodi 150.000 150.000 0 0 0 150.0000

JA0 IZGRADBA NA JAVNO OSVETLUVAWE 18.900.000 17.750.000 0 0 0 0 17.750.000

KAPITALNI RASHODI48 18.900.000 17.750.000 0 0 0 0 17.750.000

482 Drugi grade`ni objekti 18.900.000 17.750.000 0 0 0 0 17.750.000

482910 Podgotvuvawe proekti vklu~uvaj}i dizajn na drugi objekti 400.000 350.000 0 0 0 350.0000

482920 Izgradba na drugi objekti 18.000.000 17.000.000 0 0 0 17.000.0000

482940 Nadzor nad izgradbata 500.000 400.000 0 0 0 400.0000

JD0 IZGRADBA I REKONSTRUKCIJA NA LOKALNI PATI[TA I ULICI 87.119.000 68.119.000 0 0 0 0 68.119.000

SUBVENCII I TRANSFERI46 24.000.000 21.000.000 0 0 0 0 21.000.000

464 Razni transferi 24.000.000 21.000.000 0 0 0 0 21.000.000

464910 Pla}awe po sudski re{enija 24.000.000 21.000.000 0 0 0 21.000.0000

KAPITALNI RASHODI48 63.119.000 47.119.000 0 0 0 17.100.000 64.219.000

482 Drugi grade`ni objekti 63.119.000 47.119.000 0 0 0 17.100.000 64.219.000

482120 Izgradba na ulici, pati{ta i avtopati 2.619.000 2.619.000 0 0 0 2.619.0000

482130 Rekonstrukcija na ulici, pati{ta i avtopati 60.000.000 44.000.000 0 0 0 61.100.00017.100.000

482910 Podgotvuvawe proekti vklu~uvaj}i dizajn na drugi objekti 200.000 300.000 0 0 0 300.0000

482940 Nadzor nad izgradbata 300.000 200.000 0 0 0 200.0000

JE0 IZGRADBA NA PROSTOR ZA PARKIRAWE 52.600.000 7.600.000 0 0 0 0 7.600.000

KAPITALNI RASHODI48 52.600.000 7.600.000 0 0 0 0 7.600.000

482 Drugi grade`ni objekti 52.600.000 7.600.000 0 0 0 0 7.600.000

482920 Izgradba na drugi objekti 52.500.000 7.500.000 0 0 0 7.500.0000

482940 Nadzor nad izgradbata 100.000 100.000 0 0 0 100.0000

JEA PARTERNO UREDUVAWE  PLATP PORTA VLAE 0 1.500.000 0 0 0 0 1.500.000

KAPITALNI RASHODI48 0 1.500.000 0 0 0 0 1.500.000

482 Drugi grade`ni objekti 0 1.500.000 0 0 0 0 1.500.000

482930 Rekonstrukcija na drugi objekti 0 1.500.000 0 0 0 1.500.0000

JM0 KAPITALNI RASHODI ZA PARKOVI I ZELENILO 12.700.000 6.000.000 0 0 2.000.000 0 8.000.000
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BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI

1.152.234.00023.200.00047.300.00055.338.000 419.772.0001.283.428.000 606.624.000

KAPITALNI RASHODI48 12.700.000 6.000.000 0 0 2.000.000 0 8.000.000

482 Drugi grade`ni objekti 12.700.000 6.000.000 0 0 2.000.000 0 8.000.000

482920 Izgradba na drugi objekti 12.700.000 6.000.000 0 0 2.000.000 8.000.0000

JN0 KAPITALNI RASHODI ZA URBANA OPREMA 10.800.000 6.100.000 0 0 2.000.000 0 8.100.000

KAPITALNI RASHODI48 10.800.000 6.100.000 0 0 2.000.000 0 8.100.000

482 Drugi grade`ni objekti 10.800.000 6.100.000 0 0 2.000.000 0 8.100.000

482920 Izgradba na drugi objekti 10.700.000 6.000.000 0 0 2.000.000 8.000.0000

482940 Nadzor nad izgradbata 100.000 100.000 0 0 0 100.0000

K40 KULTURNI MANIFESTACII I TVORE{TVO 3.020.000 2.650.000 0 0 0 0 2.650.000

STOKI I USLUGI42 1.520.000 1.450.000 0 0 0 0 1.450.000

420 Patni i dnevni rashodi 20.000 100.000 0 0 0 0 100.000

420120 Patuvawe vo zemjata - patni rashodi 10.000 50.000 0 0 0 50.0000

420130 Patuvawe vo zemjata - smestuvawe 10.000 50.000 0 0 0 50.0000

423 Materijali i siten inventar 100.000 100.000 0 0 0 0 100.000

423990 Drugi materijali 100.000 100.000 0 0 0 100.0000

425 Dogovorni uslugi 750.000 600.000 0 0 0 0 600.000

425130 Iznajmuvawe na drug tip na prostor 150.000 150.000 0 0 0 150.0000

425190 Iznajmuvawe na druga oprema i oprema za specijalni nameni 150.000 150.000 0 0 0 150.0000

425920 Uslugi za kopirawe, pe~atewe i izdavawe 100.000 100.000 0 0 0 100.0000

425990 Drugi dogovorni uslugi 350.000 200.000 0 0 0 200.0000

426 Drugi tekovni rashodi 650.000 650.000 0 0 0 0 650.000

426210 Rashodi za reprezentacija 150.000 150.000 0 0 0 150.0000

426990 Drugi operativni rashodi 500.000 500.000 0 0 0 500.0000

SUBVENCII I TRANSFERI46 1.500.000 1.200.000 0 0 0 0 1.200.000

464 Razni transferi 1.500.000 1.200.000 0 0 0 0 1.200.000

464990 Drugi transferi 1.500.000 1.200.000 0 0 0 1.200.0000

KA0 KAPITALNI RASHODI VO KULTURATA 6.000.000 6.000.000 0 0 0 0 6.000.000

KAPITALNI RASHODI48 6.000.000 6.000.000 0 0 0 0 6.000.000

482 Drugi grade`ni objekti 6.000.000 6.000.000 0 0 0 0 6.000.000

482930 Rekonstrukcija na drugi objekti 6.000.000 6.000.000 0 0 0 6.000.0000
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Kategorija

Stavka
O     P     I     S

B     U     X     E     T

Predhoden
buxet

Buxet
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samofinan.
aktivnosti

Rashodi od
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Rashodi od
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Rashodi od
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Vkupni rashodi
Potstavka

Potprogram

BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI

1.152.234.00023.200.00047.300.00055.338.000 419.772.0001.283.428.000 606.624.000

L00 SPORT I REKREACIJA 11.350.000 10.550.000 0 0 0 0 10.550.000

STOKI I USLUGI42 2.850.000 2.250.000 0 0 0 0 2.250.000

420 Patni i dnevni rashodi 700.000 450.000 0 0 0 0 450.000

420220 Patuvawe vo stranstvo - patni rashodi 0 100.000 0 0 0 100.0000

420230 Patuvawe vo stranstvo - smestuvawe 700.000 350.000 0 0 0 350.0000

421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 200.000 200.000 0 0 0 0 200.000

421440 Transport na lu|e 200.000 200.000 0 0 0 200.0000

423 Materijali i siten inventar 800.000 350.000 0 0 0 0 350.000

423990 Drugi materijali 800.000 350.000 0 0 0 350.0000

425 Dogovorni uslugi 950.000 900.000 0 0 0 0 900.000

425130 Iznajmuvawe na drug tip na prostor 200.000 50.000 0 0 0 50.0000

425190 Iznajmuvawe na druga oprema i oprema za specijalni nameni 200.000 300.000 0 0 0 300.0000

425490 Drugi zdravsteveni uslugi 50.000 50.000 0 0 0 50.0000

425990 Drugi dogovorni uslugi 500.000 500.000 0 0 0 500.0000

426 Drugi tekovni rashodi 200.000 350.000 0 0 0 0 350.000

426210 Rashodi za reprezentacija 100.000 150.000 0 0 0 150.0000

426990 Drugi operativni rashodi 100.000 200.000 0 0 0 200.0000

SUBVENCII I TRANSFERI46 8.500.000 8.300.000 0 0 0 0 8.300.000

463 Transferi do nevladini organizacii 4.500.000 4.300.000 0 0 0 0 4.300.000

463110 Transferi do zdru`enija na gra|ani i fondacii 500.000 300.000 0 0 0 300.0000

463120 Transferi do sportski klubovi 4.000.000 4.000.000 0 0 0 4.000.0000

464 Razni transferi 4.000.000 4.000.000 0 0 0 0 4.000.000

464990 Drugi transferi 4.000.000 4.000.000 0 0 0 4.000.0000

LA0 KAPITALNI RASHODI ZA SPORT I REKREACIJA 7.200.000 4.700.000 0 0 0 0 4.700.000

KAPITALNI RASHODI48 7.200.000 4.700.000 0 0 0 0 4.700.000

482 Drugi grade`ni objekti 7.200.000 4.700.000 0 0 0 0 4.700.000

482920 Izgradba na drugi objekti 3.700.000 1.700.000 0 0 0 1.700.0000

482930 Rekonstrukcija na drugi objekti 3.500.000 3.000.000 0 0 0 3.000.0000

N10 OSNOVNO OBRAZOVANIE 388.395.000 31.105.000 9.081.000 294.772.000 40.007.000 0 374.965.000

PLATI I NADOMESTOCI40 262.905.000 604.000 0 264.701.000 0 0 265.305.000

401 Osnovni plati 189.040.000 440.000 0 190.000.000 0 0 190.440.000

11



Kategorija

Stavka
O     P     I     S

B     U     X     E     T

Predhoden
buxet

Buxet
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Rashodi od
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Potprogram

BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI

1.152.234.00023.200.00047.300.00055.338.000 419.772.0001.283.428.000 606.624.000

401130 Osnovni plati - drugi vraboteni 175.400.000 400.000 0 176.000.000 0 176.400.0000

401310 Personalen danok na dohod od plata 13.640.000 40.000 0 14.000.000 0 14.040.0000

402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 73.865.000 164.000 0 74.701.000 0 0 74.865.000

402110 Osnovni pridonesi za PIO 49.110.000 110.000 0 50.000.000 0 50.110.0000

402190 Drugi pridonesi za PIO 1.000 0 0 1.000 0 1.0000

402210 Osnovni pridonesi za zdravstvo 20.042.000 42.000 0 20.000.000 0 20.042.0000

402220 Osnoven pridones za profesionalno zaboluvawe 1.404.000 4.000 0 1.400.000 0 1.404.0000

402310 Osnovni prodonesi do Agencijata za vrabotuvawe 3.308.000 8.000 0 3.300.000 0 3.308.0000

STOKI I USLUGI42 120.209.000 27.501.000 9.061.000 26.135.000 40.007.000 0 102.704.000

420 Patni i dnevni rashodi 20.328.000 60.000 340.000 190.000 24.507.000 0 25.097.000

420120 Patuvawe vo zemjata - patni rashodi 352.000 10.000 140.000 50.000 300.000 500.0000

420130 Patuvawe vo zemjata - smestuvawe 210.000 20.000 115.000 50.000 0 185.0000

420140 Patuvawe vo zemjata - sporedni rashodi 75.000 0 75.000 30.000 0 105.0000

420210 Patuvawe vo stranstvo - hranarina (dnevnica) 11.461.000 0 0 20.000 13.807.000 13.827.0000

420220 Patuvawe vo stranstvo - patni rashodi 7.420.000 10.000 0 20.000 9.000.000 9.030.0000

420230 Patuvawe vo stranstvo - smestuvawe 750.000 20.000 10.000 20.000 1.340.000 1.390.0000

420240 Patuvawe vo stranstvo - sporedni  rashodi 60.000 0 0 0 60.000 60.0000

421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 31.784.000 6.300.000 1.623.000 15.322.000 802.000 0 24.047.000

421110 Elektri~na energija 7.657.000 100.000 517.000 4.000.000 0 4.617.0000

421120 Vodovod i kanalizacija 2.785.000 100.000 188.000 2.000.000 0 2.288.0000

421130 \ubretarina 4.715.000 100.000 115.000 3.000.000 0 3.215.0000

421190 Drugi komunalni taksi i uslugi 5.000 0 0 0 0 00

421210 Centralno greewe 10.925.000 1.000.000 325.000 5.600.000 0 6.925.0000

421240 Te~ni goriva 1.000.000 1.000.000 10.000 30.000 0 1.040.0000

421310 Po{ta 125.000 0 125.000 12.000 0 137.0000

421320 Telefon i telefaks 836.000 0 187.000 580.000 0 767.0000

421390 Drugi tro{oci za komunikacija 2.000 0 0 0 0 00

421410 Goriva i masla (motorni vozila) 38.000 0 46.000 15.000 0 61.0000

421440 Transport na lu|e 3.696.000 4.000.000 110.000 85.000 802.000 4.997.0000

423 Materijali i siten inventar 20.779.000 6.289.000 3.000.000 4.235.000 1.224.000 0 14.748.000

423110 Kancelariski materijali 1.095.000 0 300.000 400.000 400.000 1.100.0000

423120 Spisanija, vesnici i drugi izdanija za koristewe od strana na vrabotenite 472.000 15.000 215.000 200.000 0 430.0000

423190 Drugi administrativni materijali 150.000 0 40.000 90.000 0 130.0000

423210 Materijali za AOP 626.000 24.000 155.000 300.000 195.000 674.0000
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BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI

1.152.234.00023.200.00047.300.00055.338.000 419.772.0001.283.428.000 606.624.000

423310 Uniformi 117.000 0 45.000 49.000 12.000 106.0000

423320 Obuvki 106.000 0 34.000 24.000 0 58.0000

423410 Prehranbeni produkti i pijalaci 9.189.000 6.000.000 65.000 29.000 115.000 6.209.0000

423550 Sanitetski materijali 50.000 0 0 0 0 00

423590 Drugi medicinski materijali 20.000 0 0 0 0 00

423610 Nastavno-obrazovni pomagala 713.000 15.000 322.000 519.000 35.000 891.0000

423620 U~ili{ni materijali 670.000 0 250.000 454.000 110.000 814.0000

423710 Sredstva za odr`uvawe na higiena 4.795.000 0 610.000 950.000 23.000 1.583.0000

423720 Materijali za razni popravki 699.000 15.000 284.000 300.000 2.000 601.0000

423810 Siten inventar 744.000 20.000 260.000 300.000 25.000 605.0000

423830 Rezervni delovi 120.000 0 50.000 60.000 0 110.0000

423910 Drugi materijali za specijalna namena 310.000 0 120.000 260.000 7.000 387.0000

423990 Drugi materijali 903.000 200.000 250.000 300.000 300.000 1.050.0000

424 Popravki i tekovno odr`uvawe 28.308.000 14.340.000 1.437.000 2.545.000 0 0 18.322.000

424210 Odr`uvawe na zgradi 25.040.000 14.000.000 350.000 700.000 0 15.050.0000

424220 Uslugi za obezbeduvawe na objekti 390.000 0 135.000 120.000 0 255.0000

424230 Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija 275.000 0 95.000 170.000 0 265.0000

424410 Popravki i odr`uvawe na mebel 20.000 0 0 60.000 0 60.0000

424420 Popravki i odr`uvawe na softverska i hardverska oprema 1.088.000 0 478.000 850.000 0 1.328.0000

424430 Popravki i odr`uvawe na ma{ini 400.000 30.000 170.000 320.000 0 520.0000

424440 Popravki i odr`uvawe na druga oprema 65.000 0 39.000 200.000 0 239.0000

424590 Odr`uvawe na drugi zeleni povr{ini 1.030.000 310.000 170.000 125.000 0 605.0000

425 Dogovorni uslugi 13.670.000 187.000 1.526.000 2.329.000 10.931.000 0 14.973.000

425140 Iznajmuvawe na kancelariska oprema 15.000 0 0 25.000 0 25.0000

425190 Iznajmuvawe na druga oprema i oprema za specijalni nameni 574.000 0 0 0 574.000 574.0000

425220 Bankarska provizija 397.000 5.000 16.000 3.000 441.000 465.0000

425230 Osiguruvawe na vraboteni (nesre}i, `ivot) 0 0 0 0 20.000 20.0000

425250 Osiguruvawe na nedvi`nosti i prava 50.000 0 20.000 25.000 0 45.0000

425290 Drugi finansiski uslugi 225.000 2.000 40.000 70.000 120.000 232.0000

425310 Pravni uslugi 277.000 45.000 53.000 100.000 0 198.0000

425360 Pla}awe na sudski taksi 130.000 25.000 45.000 60.000 0 130.0000

425420 Primarna zdravstvena za{tita 150.000 0 150.000 35.000 0 185.0000

425490 Drugi zdravsteveni uslugi 807.000 20.000 376.000 652.000 0 1.048.0000

425720 Uslugi za razvoj na nastavniot plan i programa 460.000 0 90.000 247.000 0 337.0000
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BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI

1.152.234.00023.200.00047.300.00055.338.000 419.772.0001.283.428.000 606.624.000

425760 Prevozni uslugi vo obrazovanieto 1.063.000 20.000 160.000 205.000 748.000 1.133.0000

425790 Drugi obrazovni uslugi 606.000 0 166.000 225.000 304.000 695.0000

425910 Preveduva~i 574.000 0 0 0 1.270.000 1.270.0000

425920 Uslugi za kopirawe, pe~atewe i izdavawe 492.000 10.000 75.000 181.000 314.000 580.0000

425970 Konsultantski uslugi 315.000 15.000 50.000 65.000 240.000 370.0000

425990 Drugi dogovorni uslugi 7.535.000 45.000 285.000 436.000 6.900.000 7.666.0000

426 Drugi tekovni rashodi 5.340.000 325.000 1.135.000 1.514.000 2.543.000 0 5.517.000

426110 ^lenarini vo me|unarodni organizacii 25.000 5.000 15.000 0 0 20.0000

426120 ^lenarini vo doma{ni organizacii 50.000 10.000 25.000 10.000 0 45.0000

426210 Rashodi za reprezentacija 1.805.000 20.000 215.000 120.000 1.550.000 1.905.0000

426310 Seminari i konferencii 1.290.000 35.000 295.000 560.000 423.000 1.313.0000

426410 Objavuvawe na oglasi 971.000 35.000 350.000 544.000 0 929.0000

426990 Drugi operativni rashodi 1.199.000 220.000 235.000 280.000 570.000 1.305.0000

SUBVENCII I TRANSFERI46 2.720.000 3.000.000 20.000 0 0 0 3.020.000

464 Razni transferi 2.720.000 3.000.000 20.000 0 0 0 3.020.000

464910 Pla}awe po sudski re{enija 20.000 0 20.000 0 0 20.0000

464990 Drugi transferi 2.700.000 3.000.000 0 0 0 3.000.0000

KAPITALNI RASHODI48 2.561.000 0 0 3.936.000 0 0 3.936.000

480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 1.806.000 0 0 2.606.000 0 0 2.606.000

480110 Kupuvawe na kancelariska oprema 171.000 0 0 395.000 0 395.0000

480140 Kupuvawe na informati~ka i video oprema 1.355.000 0 0 1.217.000 0 1.217.0000

480150 Kupuvawe na kujnska oprema 15.000 0 0 20.000 0 20.0000

480160 Kupuvawe na oprema za greewe i klimatizacija 140.000 0 0 352.000 0 352.0000

480190 Kupuvawe na druga oprema 125.000 0 0 622.000 0 622.0000

483 Kupuvawe na mebel 645.000 0 0 1.160.000 0 0 1.160.000

483110 Kupuvawe na kancelariski mebel 215.000 0 0 300.000 0 300.0000

483120 Kupuvawe na u~ili{en mebel 300.000 0 0 400.000 0 400.0000

483190 Kupuvawe na drug mebel 130.000 0 0 460.000 0 460.0000

485 Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva 110.000 0 0 170.000 0 0 170.000

485710 Knigi za biblioteki i u~ebnici 110.000 0 0 170.000 0 170.0000

NA0 KAPITALNI RASHODI ZA OSNOVNO OBRAZOVANIE 12.544.000 8.435.000 1.562.000 0 333.000 0 10.330.000

KAPITALNI RASHODI48 12.544.000 8.435.000 1.562.000 0 333.000 0 10.330.000

480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 6.195.000 5.100.000 990.000 0 144.000 0 6.234.000
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BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI

1.152.234.00023.200.00047.300.00055.338.000 419.772.0001.283.428.000 606.624.000

480110 Kupuvawe na kancelariska oprema 290.000 0 240.000 0 0 240.0000

480140 Kupuvawe na informati~ka i video oprema 580.000 350.000 380.000 0 94.000 824.0000

480150 Kupuvawe na kujnska oprema 75.000 0 40.000 0 0 40.0000

480160 Kupuvawe na oprema za greewe i klimatizacija 4.945.000 4.750.000 150.000 0 0 4.900.0000

480190 Kupuvawe na druga oprema 305.000 0 180.000 0 50.000 230.0000

482 Drugi grade`ni objekti 4.739.000 2.300.000 0 0 189.000 0 2.489.000

482910 Podgotvuvawe proekti vklu~uvaj}i dizajn na drugi objekti 350.000 100.000 0 0 0 100.0000

482920 Izgradba na drugi objekti 189.000 0 0 0 189.000 189.0000

482930 Rekonstrukcija na drugi objekti 4.000.000 2.000.000 0 0 0 2.000.0000

482940 Nadzor nad izgradbata 200.000 200.000 0 0 0 200.0000

483 Kupuvawe na mebel 1.545.000 1.035.000 508.000 0 0 0 1.543.000

483110 Kupuvawe na kancelariski mebel 1.020.000 735.000 133.000 0 0 868.0000

483120 Kupuvawe na u~ili{en mebel 405.000 300.000 295.000 0 0 595.0000

483190 Kupuvawe na drug mebel 120.000 0 80.000 0 0 80.0000

485 Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva 65.000 0 64.000 0 0 0 64.000

485710 Knigi za biblioteki i u~ebnici 65.000 0 64.000 0 0 64.0000

R10 ZA[TITA NA @IVOTNA SREDINA I PRIRODA 2.150.000 2.000.000 0 0 0 0 2.000.000

SUBVENCII I TRANSFERI46 2.150.000 2.000.000 0 0 0 0 2.000.000

464 Razni transferi 2.150.000 2.000.000 0 0 0 0 2.000.000

464990 Drugi transferi 2.150.000 2.000.000 0 0 0 2.000.0000

V10 DETSKI GRADINKI 179.889.000 3.150.000 40.300.000 125.000.000 600.000 0 169.050.000

PLATI I NADOMESTOCI40 119.102.000 0 0 115.902.000 0 0 115.902.000

401 Osnovni plati 85.700.000 0 0 83.500.000 0 0 83.500.000

401130 Osnovni plati - drugi vraboteni 80.000.000 0 0 78.000.000 0 78.000.0000

401310 Personalen danok na dohod od plata 5.700.000 0 0 5.500.000 0 5.500.0000

402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 33.402.000 0 0 32.402.000 0 0 32.402.000

402110 Osnovni pridonesi za PIO 22.300.000 0 0 21.700.000 0 21.700.0000

402190 Drugi pridonesi za PIO 1.000 0 0 1.000 0 1.0000

402210 Osnovni pridonesi za zdravstvo 9.000.000 0 0 8.700.000 0 8.700.0000

402220 Osnoven pridones za profesionalno zaboluvawe 700.000 0 0 800.000 0 800.0000

402290 Drugi pridonesi za Fondot za zdravstvo 1.000 0 0 1.000 0 1.0000

402310 Osnovni prodonesi do Agencijata za vrabotuvawe 1.400.000 0 0 1.200.000 0 1.200.0000
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BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI

1.152.234.00023.200.00047.300.00055.338.000 419.772.0001.283.428.000 606.624.000

STOKI I USLUGI42 59.187.000 1.650.000 40.300.000 9.028.000 600.000 0 51.578.000

420 Patni i dnevni rashodi 590.000 0 530.000 0 0 0 530.000

420110 Patuvawe vo zemjata - hranarina (dnevnica) 60.000 0 60.000 0 0 60.0000

420120 Patuvawe vo zemjata - patni rashodi 130.000 0 130.000 0 0 130.0000

420130 Patuvawe vo zemjata - smestuvawe 180.000 0 160.000 0 0 160.0000

420210 Patuvawe vo stranstvo - hranarina (dnevnica) 60.000 0 60.000 0 0 60.0000

420220 Patuvawe vo stranstvo - patni rashodi 60.000 0 60.000 0 0 60.0000

420230 Patuvawe vo stranstvo - smestuvawe 100.000 0 60.000 0 0 60.0000

421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 11.123.000 300.000 4.346.000 6.024.000 300.000 0 10.970.000

421110 Elektri~na energija 2.724.000 0 1.050.000 1.830.000 0 2.880.0000

421120 Vodovod i kanalizacija 1.100.000 0 650.000 960.000 0 1.610.0000

421130 \ubretarina 884.000 0 284.000 570.000 0 854.0000

421190 Drugi komunalni taksi i uslugi 120.000 0 40.000 0 0 40.0000

421210 Centralno greewe 3.000.000 0 1.000.000 2.000.000 0 3.000.0000

421240 Te~ni goriva 900.000 0 0 0 0 00

421310 Po{ta 15.000 0 15.000 0 0 15.0000

421320 Telefon i telefaks 1.000.000 0 720.000 384.000 0 1.104.0000

421390 Drugi tro{oci za komunikacija 100.000 0 72.000 0 0 72.0000

421410 Goriva i masla (motorni vozila) 460.000 0 355.000 250.000 0 605.0000

421420 Registracija na motorni vozila 120.000 0 100.000 30.000 0 130.0000

421440 Transport na lu|e 700.000 300.000 60.000 0 300.000 660.0000

423 Materijali i siten inventar 31.735.000 0 25.949.000 294.000 300.000 0 26.543.000

423110 Kancelariski materijali 960.000 0 1.050.000 0 0 1.050.0000

423120 Spisanija, vesnici i drugi izdanija za koristewe od strana na vrabotenite 210.000 0 270.000 0 0 270.0000

423310 Uniformi 225.000 0 390.000 0 0 390.0000

423320 Obuvki 400.000 0 460.000 100.000 0 560.0000

423330 Postelnina 200.000 0 230.000 150.000 0 380.0000

423410 Prehranbeni produkti i pijalaci 23.800.000 0 19.300.000 0 300.000 19.600.0000

423530 Stomatolo{ki materijali 50.000 0 0 0 0 00

423590 Drugi medicinski materijali 80.000 0 60.000 0 0 60.0000

423610 Nastavno-obrazovni pomagala 1.500.000 0 69.000 0 0 69.0000

423620 U~ili{ni materijali 0 0 900.000 0 0 900.0000

423710 Sredstva za odr`uvawe na higiena 1.120.000 0 970.000 0 0 970.0000

423720 Materijali za razni popravki 350.000 0 650.000 0 0 650.0000
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Kategorija

Stavka
O     P     I     S

B     U     X     E     T

Predhoden
buxet

Buxet

Rashodi od
samofinan.
aktivnosti

Rashodi od
dotacii

Rashodi od
donacii

Rashodi od
krediti

Vkupni rashodi
Potstavka

Potprogram

BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI

1.152.234.00023.200.00047.300.00055.338.000 419.772.0001.283.428.000 606.624.000

423810 Siten inventar 1.100.000 0 550.000 44.000 0 594.0000

423830 Rezervni delovi 280.000 0 60.000 0 0 60.0000

423910 Drugi materijali za specijalna namena 530.000 0 60.000 0 0 60.0000

423990 Drugi materijali 930.000 0 930.000 0 0 930.0000

424 Popravki i tekovno odr`uvawe 10.531.000 1.200.000 6.440.000 340.000 0 0 7.980.000

424110 •Popravki i servisirawe na lesni vozila (vklu~uva • rezervni delovi, gumi)726.000 0 580.000 0 0 580.0000

424210 Odr`uvawe na zgradi 7.600.000 1.200.000 3.860.000 200.000 0 5.260.0000

424220 Uslugi za obezbeduvawe na objekti 0 0 60.000 0 0 60.0000

424230 Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija 160.000 0 110.000 0 0 110.0000

424410 Popravki i odr`uvawe na mebel 155.000 0 180.000 0 0 180.0000

424420 Popravki i odr`uvawe na softverska i hardverska oprema 260.000 0 310.000 0 0 310.0000

424430 Popravki i odr`uvawe na ma{ini 1.110.000 0 270.000 70.000 0 340.0000

424440 Popravki i odr`uvawe na druga oprema 360.000 0 1.010.000 70.000 0 1.080.0000

424510 Odr`uvawe na zeleni povr{ini okolu zgradi 100.000 0 0 0 0 00

424590 Odr`uvawe na drugi zeleni povr{ini 60.000 0 60.000 0 0 60.0000

425 Dogovorni uslugi 3.768.000 100.000 2.145.000 2.250.000 0 0 4.495.000

425250 Osiguruvawe na nedvi`nosti i prava 0 0 0 15.000 0 15.0000

425260 Osiguruvawe na motorni vozila 30.000 0 30.000 0 0 30.0000

425360 Pla}awe na sudski taksi 10.000 0 100.000 0 0 100.0000

425420 Primarna zdravstvena za{tita 290.000 0 180.000 120.000 0 300.0000

425430 Specijalisti~ko - konsultativna zdravstvena za{tita 0 0 0 55.000 0 55.0000

425710 Obuka za tehni~ka kultura 150.000 0 0 0 0 00

425720 Uslugi za razvoj na nastavniot plan i programa 30.000 0 300.000 0 0 300.0000

425740 Dopolnitelni aktivnosti 100.000 0 0 0 0 00

425760 Prevozni uslugi vo obrazovanieto 60.000 0 60.000 0 0 60.0000

425790 Drugi obrazovni uslugi 0 0 0 470.000 0 470.0000

425920 Uslugi za kopirawe, pe~atewe i izdavawe 50.000 0 0 0 0 00

425970 Konsultantski uslugi 320.000 0 180.000 205.000 0 385.0000

425990 Drugi dogovorni uslugi 2.728.000 100.000 1.295.000 1.385.000 0 2.780.0000

426 Drugi tekovni rashodi 1.440.000 50.000 890.000 120.000 0 0 1.060.000

426210 Rashodi za reprezentacija 310.000 0 0 70.000 0 70.0000

426310 Seminari i konferencii 500.000 0 490.000 40.000 0 530.0000

426410 Objavuvawe na oglasi 330.000 0 280.000 10.000 0 290.0000

426990 Drugi operativni rashodi 300.000 50.000 120.000 0 0 170.0000

17



Kategorija

Stavka
O     P     I     S

B     U     X     E     T

Predhoden
buxet

Buxet

Rashodi od
samofinan.
aktivnosti

Rashodi od
dotacii

Rashodi od
donacii

Rashodi od
krediti

Vkupni rashodi
Potstavka

Potprogram

BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI

1.152.234.00023.200.00047.300.00055.338.000 419.772.0001.283.428.000 606.624.000

SUBVENCII I TRANSFERI46 200.000 100.000 0 0 0 0 100.000

464 Razni transferi 200.000 100.000 0 0 0 0 100.000

464990 Drugi transferi 200.000 100.000 0 0 0 100.0000

KAPITALNI RASHODI48 1.400.000 1.400.000 0 70.000 0 0 1.470.000

480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 0 0 0 70.000 0 0 70.000

480140 Kupuvawe na informati~ka i video oprema 0 0 0 70.000 0 70.0000

486 Kupuvawe na vozila 1.400.000 1.400.000 0 0 0 0 1.400.000

486110 Kupuvawe na motorni vozila 1.400.000 1.400.000 0 0 0 1.400.0000

VA0 KAPITALNI RASHODI ZA DETSKI GRADINKI 10.292.000 11.250.000 4.395.000 0 360.000 0 16.005.000

KAPITALNI RASHODI48 10.292.000 11.250.000 4.395.000 0 360.000 6.100.000 22.105.000

480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 2.105.000 0 1.675.000 0 360.000 0 2.035.000

480110 Kupuvawe na kancelariska oprema 100.000 0 100.000 0 0 100.0000

480140 Kupuvawe na informati~ka i video oprema 850.000 0 620.000 0 0 620.0000

480150 Kupuvawe na kujnska oprema 500.000 0 600.000 0 0 600.0000

480160 Kupuvawe na oprema za greewe i klimatizacija 135.000 0 95.000 0 0 95.0000

480190 Kupuvawe na druga oprema 520.000 0 200.000 0 360.000 560.0000

480290 Kupuvawe na drugi ma{ini 0 0 60.000 0 0 60.0000

481 Grade`ni objekti 617.000 0 600.000 0 0 0 600.000

481230 Rekonstrukcija na delovni objekti 617.000 0 600.000 0 0 600.0000

482 Drugi grade`ni objekti 6.150.000 11.250.000 0 0 0 6.100.000 17.350.000

482910 Podgotvuvawe proekti vklu~uvaj}i dizajn na drugi objekti 100.000 100.000 0 0 0 100.0000

482920 Izgradba na drugi objekti 0 6.100.000 0 0 0 12.200.0006.100.000

482930 Rekonstrukcija na drugi objekti 6.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.0000

482940 Nadzor nad izgradbata 50.000 50.000 0 0 0 50.0000

483 Kupuvawe na mebel 1.420.000 0 1.120.000 0 0 0 1.120.000

483110 Kupuvawe na kancelariski mebel 240.000 0 300.000 0 0 300.0000

483120 Kupuvawe na u~ili{en mebel 310.000 0 520.000 0 0 520.0000

483190 Kupuvawe na drug mebel 870.000 0 300.000 0 0 300.0000

486 Kupuvawe na vozila 0 0 1.000.000 0 0 0 1.000.000

486110 Kupuvawe na motorni vozila 0 0 1.000.000 0 0 1.000.0000

X10 RODOVA EDNAKVOST 600.000 600.000 0 0 0 0 600.000

SUBVENCII I TRANSFERI46 600.000 600.000 0 0 0 0 600.000
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Kategorija

Stavka
O     P     I     S

B     U     X     E     T

Predhoden
buxet

Buxet
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aktivnosti

Rashodi od
dotacii

Rashodi od
donacii

Rashodi od
krediti

Vkupni rashodi
Potstavka

Potprogram

BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI

1.152.234.00023.200.00047.300.00055.338.000 419.772.0001.283.428.000 606.624.000

464 Razni transferi 600.000 600.000 0 0 0 0 600.000

464990 Drugi transferi 600.000 600.000 0 0 0 600.0000
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ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 3 
Буџетот на Општина Карпош за 2021 година влегува во сила со денот на објавување во „Службен гласник на 
Општина Карпош”, а ќе се применува од 01.01.2021 година. 
 
                          
                 
Број: 09-8209/47                                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
Датум: 28.12.2020 година               НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                                                                                             Наташа Пеливанова, с.р. 
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на 
Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013, 15/2014, 9/2019 и 7/2020), Градоначалникот на Општина Карпош, донесе 
 

 
ЗАКЛУЧОК 

за објавување Одлука за извршување на Буџетот на Општина Карпош за 2021 година 
 
 

1. Се објавува Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Карпош за 2021 година, донесена на педесет и 
првата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 28 декември 2020 година. 
 
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина 
Карпош“. 
 
 

Број: 11-8449/44                   ГРАДОНАЧАЛНИК 
Датум: 29.12.2020 година       НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                                    Стефан Богоев, с.р. 
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Врз основа на 36 став 1, точка 2 и член 62 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на Република 
Македонија” бр. 05/2002), а во врска со член 23, став 8 од Законот за финансирање на единиците на локалната 
самоуправа (“Службен весник на Република Македонија” бр.61/04; 96/04; 67/07, 156/09,47/11, 192/15и209/18 и 
„Службен весник на Република Северна Македонија“бр.244/19), Советот на Општината Карпош на  педесет и 
првата седница, одржана на 28 декември  2020 година,  донесе 

 
ОДЛУКА 

за извршување на Буџетот на Општина Карпош за 2021 година 
 

Член 1 
Буџетот на Општина Карпош за 2021 година (во понатамошен текст: Буџет), се извршува според одредбите на 
оваа Одлука.  

 
   Член 2 

Буџетот на Општина Карпош  се состои од: општ, посебен и развоен дел: 
- општиот дел ги содржи вкупните приходи и други приливи и вкупните расходи и други одливи на 

Буџетот за фискалната година, како и глобални проекции на приходите, приливите, расходите и 
одливите за наредната  година, 

- посебниот дел содржи план на одобрени средства на буџетските корисници по програми и ставки за 
финансиската година и  

- развојниот дел ги содржи плановите и програмите за развој на буџетските корисници. 
Буџетот на Општината е консолидиран и се состои од: основен Буџет, Буџет на самофинансирачки активности; 
Буџет на донации; Буџет на дотации и Буџет на кредити. 
Планот на програмите за развој ги содржи среднорочните проекции на одобрени средства по: 

- одделни буџетски програми и подпрограми, 
- години во кои истите ќе се реализираат и  
- изворите на финансирање, односно буџети 

                                             
Член 3 

Општинските буџетски корисници на средствата на Буџетот се должни утврдените средства во Буџетот да ги 
користат наменски, рационално и економично.  
 
 
 

Член 4 
Износите на приходите  наведени  во Буџетот за 2021 година се определени врз основа на извршена процена на 
сопствените финансиски ресурси согласно законските прописи. 
Промените во Буџетот треба да бидат во рамките на вкупниот износ на утврдените приходи. 
 
 
Доколку во текот на годината планираните приходи се остваруваат во поголем износ од планираниот Буџет за 
2021 година, истите ќе се прераспределат и ќе се користат во согласност со  Измени на Буџетот на Општината за 
2021 година, донесени од страна на Советот на Општина Карпош.  
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Член 5 

Планираните расходи во Буџетот за 2021 година не смеат да ги надминат планираните приходи во истиот.   
    
За да се преземат нови обврски  мора да се предложи нов извор на средства или да се намалат другите расходи во 
сразмерен износ.  
Прераспределбата на планираните расходи во текот на фискалната година ја врши Советот на Општина Карпош, 
во рамките на вкупно утврдениот лимит на приходите во Буџетот. 

 
Член 6 

Градоначалникот ја следи реализацијата на Планот на приходите и другите приливи на Буџетот на Општината.  
Градоначалникот на Општината е одговорен за извршување на средствата утврдени во Буџетот на Општината 
Карпош, во рамките на тековната буџетска година.  
                                                         

Член 7 
Пренамената во рамките  на одобрените буџети на општинските буџетски корисници ја одобрува  Советот на 
Општината.  
Одобрените средства со Буџетот на ниво на ставка во рамките на потпрограма и Буџет, неможе да бидат намалени 
повеќе од 20% со прераспределбите во тековната фискална година, а одобрените средства за плати и надоместоци 
на ниво на ставки во рамките на Буџетот не можат со прерарспределба да се зголемат повеќе од 10%.  
Во рамките на расходите утврдени во Буџетот на општинскиот буџетски корисник, корисникот може да врши 
прераспределба меѓу расходните ставки, програми и подпрограми по претходно одобрување од Советот на 
Општината.  
Општинските буџетски корисници, во услови кога во Буџетот на самофинансирачки активности, Буџетот на 
донации или Буџетот на дотации, планираните приходи и други приливи не се реализираат, односно се 
реализираат над планираниот износ, доставуваат барање за намалување -зголемување на Планот на приходите и 
другите приливи и Планот на одобрените средства во овие буџети, кои Градоначалникот ги доставува до Советот 
на Општината.   
   

Член 8 
Општинските буџетски корисници по усвојување на Буџетот изготвуваат годишен финансиски план по квартали 
за користење на одобрените средства.  
Користењето на средствата во даден квартал буџетскиот корисник го извршува врз основа на финансиски план по 
месеци.  

 
Член 9 

Исплатата  на платата на вработените ќе се извршува во рамките на  обезбедените средства во Буџетот на 
општината. 
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Основица  за пресметување  на платата на Градоначалникот на Општината  се утврдува  согласно Законот за 
плата и другите надоместоци на пратениците во Собранието на Република Македонија и другите избрани и 
именувани лица во Републиката (Службен весник на РМ бр. 36/90; 44/90; 11/91; 38/91; 16/97; 37/05; 84/05; 121/07; 
161/08; 92/09; 4/10; 97/10; 162/10; 11/12; 145/12; 170/13 и 139/14 и 233/18)  и тоа  според законски утврдениот 
коефициент за  утврдување на платата на градоначалникот кој изнесува 3,4. 
 
Вредноста на бодот за пресметување на платата  на државните службеници се утврдува секоја година со Одлука 
за утврдување на вредноста на бодот за платите на државните службеници која ја донесува Советот на општината. 
Вредноста на бодот за утврдување на платите на вработените во општинската администрација во Општина 
Карпош кој немаат статус на државни службеници, за 2021 година   ќе изнесува 22,53 денари. 
 

Член 10 
На вработените во општинската администрација се исплаќа надоместок за годишен одмор во висина од 60% од 
просечна нето плата исплатена во последните три месеци во Републиката. 

                                                    
Член 11 

Надоместокот за дневница за службено патување во Републиката не се исплатува.  
Износот на дневници за службено патување во странство се исплатува и тоа:  

- 50% од утврдената дневница, ако се поднесе сметка за сместување, како и во случаи кога сместувањето 
не паѓа на товар на органот на управата, 

- 20% од утврдената дневница, ако издатоците за сместување и исхрана не паѓаат на товар на органот на 
управување. 

- 5% од утврдената дневница, ако издатоците за стручно оспособување и усовршување не паѓаат  на товар 
на органот на државната управа, а престојот е над 30 дена. 
Пресметката на издатоците за службено патување во странство преку дневница се одредува и тоа:  

- една дневница - за секои 24 часа поминати на службено патување во странство и ако вкупното патување 
трае подолго од 12 часа и  

- половина дневница за време од 12 часа поминати на службено патување во странство, како и во случај 
кога остатокот од времето во континуитет е подолго од 8 часа. 

 
Член 12 

Во случај на боледување подолго од 6 месеци и во случај на потешки последици од елементарни непогоди во 
смисла на Законот за заштита и спасување и други случаи на работникот му се исплатува помош во висина од 
една последно исплатена просечна месечна плата во органот каде што е вработен.  

Член 13 
Исплатата на платите и надоместоците до основните училишта и детските градинки  (во понатамошен текст: 
локални и јавни установи) ќе се финансираат од блок дотациите од Општинскиот буџет, согласно позитивните 
законски прописи,  под контрола и одобрување на соодветните министерства. 
Локалните јавни установи се должни најдоцна 3 (три) дена пред исплатата на платите до Општината да достават 
барање за одобрување на средства за плати и надоместоци  кон кои ќе ги приложат  пропишаните обрасци, копија 
од рекапитуларот за пресметување нето и бруто плата, образец за бројот на вработените по име и презиме и други 
податоци во електронска или пишана форма, за односниот месец за секого поединечно на кого  се однесува 
исплатата.  



 
                        

   
                

 29 декември 2020 година          „Службен гласник на Општина Карпош“     број 24 

 

    205 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Член 14 
Во случај на  потреба за нови вработувања општинските буџетски корисници претходно се должни да достават 
известување за обезбедени финансиски средства до Градоначалникот на Општината.   
  
 

Член 15 
При ново вработување во  јавните  установи на Општината, за обезбедените средства Градоначалникот дава 
писмено известување до надлежните министерства, а за вработувањата од редот на државните службеници во 
Општинската администрација, Градоначалникот бара претходно мислење од  Министерство за информатичко 
општество и администрација. 
 

Член 16 
Во случај на смрт на вработениот, на неговото семејство му припаѓа парична помош во износ од 30.000,00 денари. 
На вработениот, во случај на смрт на член на потесното семејство (родител, брачен другар, деца родени во брак 
или вон брак, посиноци, посвоени деца и деца земени на издржување) му припаѓа парична помош во висина од 
15.000,00 денари. 

Надоместоците од ставовите 1 и 2 на овој член се исплатуваат по предходно доставеното барање со комплетирана 
документација во годината на настапување на смртта, односно во годината која следи по годината на настанување 
на смртта.За работниците ангажирани со договори за отстапување на работник за привремени вработувања, 
средствата за исплата на солидарна помош на вработените ги обезбедува работодавачот, а исплатата ја врши 
Агенцијата за привременивработувања. 

 
Член 17 

На вработен во локалната општинска администрација и локална јавна установа кој ќе замине во пензија му 
следува надоместок во вид на отпремнина во висина од две просечно месечни нето плати. Висината на овој 
надоместок се пресметува врз основа на просечна месечна нето плата во Републиката објавена до денот на 
исплатата. 
Надоместокот од став 1 од овој член се исплатува по  претходно доставено барање во тековната, односно 
наредната година. 
Исплатата на надоместокот од претходниот став се вршат по претходно оформена и комплетирана документација 
и донесено решение од страна на Градоначалникот на Општината, а од програмата  ДО- Градоначалник, позиција 
464 – Други трансфери. 

 
 
 

Член 18 
Вработените во општината имаат право на јубилејни награди според условите  и во висина определени во 
Правилникот за доделување парични награди за јубилеи и пригодни настани. 
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Член 19 

Средствата за стоки и услуги потребни за вршење на редовните функции на општинските буџетски  корисници се 
набавуваат со фактури во кои посебно се искажуват расходите по поодделни ставки, со ситуација и други 
документи почитувајќи ги одредбите од Законот за јавни набавки. 
Набавката на стоки и вршењето на услуги се врши и со сметкопотврди, но само во ограничени поединечни 
износи, во износ од 6.000,00 денари, каде задолжително мора да биде приложена фискална сметка, при што 
трошоците треба да бидат искажани по  класификација на соодветниот расход.   
    

Член 20 
За средствата утврдени во Буџетот на Општината, кои се распоредуваат во програмите за:  

- Програма за Совет на Општината; 
- Програма за Градоначалник; 
- Програма за општинска администрација; 
- Програма за урбанистичко планирање и уредување на просторот; 
- Програма за локален економски развој; 
- Програма за комунални дејности; 
- Програма за култура; 
- Програма за спорт и рекреација; 
- Програма за социјална заштита и заштита на децата; и  
- Програма за образование 
- Програма за заштита на животна средина и природа 

одлучува Советот на Општината Карпош, а за извршувањето на Буџетот на Општината е одговорен 
Градоначалникот на Општината Карпош.  

 
Член 21 

За користење на средствата утврдени во Буџетот на Општината во рамките на резервите/ постојна и тековна 
буџетска резерва/, која неможе да надмине износ од 3% од вкупно планираните средства во основниот буџет на 
Општината, одлучува Советот на Општината а ги извршува Градоначалникот на Општината. 
 
 
По исклучок од став 1 на овој член, за користењето на средствата од тековната резерва одлучува 
Градоначалникот, но најмногу до износ од 50.000,00 денари. 
За искористените средства Градоначалникот поднесува Годишен извештај за користењето на средствата од 
резервите.  
  

Член 22 
На членовите на Советот на Општината им припаѓа месечен надоместок за присуство на седниците на Советот и 
надоместок на патните и дневните трошоци, во рамките утврдени со закон.  
Месечниот надоместок на членовите на Советот за присуство на седници на Советот се утврдува во процентуален 
износ од 70% од просечната месечна нето плата во Република Македонија, исплатена за претходната година.  
На Претседателот на Советот на Општина Карпош за раководењето и организирањето на работата на Советот, 
надоместокот од став 2 на овој член се зголемува за 30%.  
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Месечниот надоместок за присуство на седниците на Совет се исплатува за присуство на сите седници на Советот 
во тековниот месец. 
Месечниот надоместок за присуство на седница на Советот се намалува за 30% за секое отсуство од седниците на 
Советот. 
Месечниот надоместок за присуство на седница на Советот не се исплатува доколку членот на Советот не 
присуствувал на ниту една седница на Советот во тековниот месец. 
 
Месечниот надоместок за присуство на седница на Советот не се исплатува доколку  Советот во тековниот месец 
не одршал седница. 

 
Член 23 

Кога приходите што му припаѓаат на Буџетот се погрешно уплатени или се наплатени во износ поголем од 
утврдениот, погрешно или повеќе наплатениот износ се враќа првенствено на товар на видот на приходите на кои 
се уплатени, а доколку такви приходи нема, тогаш на товар на другите приходи на Буџетот. 
Повратот на погрешно, или на повеќе уплатени, односно наплатени приходи се врши со решение на 
Градоначалникот, освен во случаите каде надлежноста им припаѓа на други органи. 

 
Член 24 

За се што не е регулирано со оваа Одлука, соодветно ќе се применуваат одредбите од Законот за буџетите, 
Законот за административни службеници, Законот за работните односи и Општ колективен  договор за јавниот 
сектор на Република Северна Македонија.  

 
Член 25 

Буџетот на Општина Карпош се извршува од 01.01.2021 година до 31.12.2021 година.  
 

Член 26 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина 
Карпош”, а ќе се применува од 01 јануари 2021 година.  
 
                                                                                                      
Број: 09-8209/48                   ПРЕТСЕДАТЕЛ  
Датум: 28.12.2020 година          НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ                  
Скопје                              Наташа Пеливанова, с.р. 
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.5/2002),а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на 
Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013, 15/2014, 9/2019 и 7/2020), Градоначалникот на Општина Карпош, донесе 
 

 
ЗАКЛУЧОК 

за објавување Одлука за вредноста на бодот на платите на државните службеници за 2021 година 
 
           
  

1. Се објавува Одлуката за вредноста на бодот на платите на државните службеници за 2021 година, донесена на 
педесет и првата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 28 декември 2020 година. 
 
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина 
Карпош“. 
 
 

Број: 11-8449/45                    ГРАДОНАЧАЛНИК 
Датум:29.12.2020 година       НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                                    Стефан Богоев, с.р. 
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Врз основа на член 36, став 1, точка 1 и член 62 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија” бр 5/2002) и член 88, став 2 од Законот за административни службеници („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 11/18) и („Службен весник на 
Република Северна Македонија“бр.275/19 и бр.14/20), Советот на Општина Карпош, на педесет и првата седница, 
одржана на 28 декември  2020 година, донесе 
 
 

ОДЛУКА 
 за утврдување на вредноста на бодот на платите на државните службеници за 2021 година 

 
 

Член 1 
Вредноста на бодот на платите на државните службеници за 2021 година изнесува 81,60 денари. 
 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Карпош“, а ќе се 
применува со исплата на платата за јануари 2021 година. 
 

 
Број: 09-8209/49                                 ПРЕТСЕДАТЕЛ  
Датум: 28.12.2020 година      НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ 
Скопје                  Наташа Пеливанова, с.р. 
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.5/2002),а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на 
Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013, 15/2014, 9/2019 и 7/2020), Градоначалникот на Општина Карпош, донесе 
 

 
ЗАКЛУЧОК 

за објавување Одлука за утврдување на благајнички максимум за 2021 година 
  
 
 

1. Се објавува Одликата за утврдување на благајнички максимум за 2021 година, донесена на педесет и првата 
седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 28 декември 2020 година. 
 
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина 
Карпош“. 
 
 

Број: 11-8449/46                    ГРАДОНАЧАЛНИК 
Датум: 29.12.2020 година       НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                                      Стефан Богоев, с.р. 
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Врз основа на член 36, став 1, точка 2 и член62 од Законот за локалната самоуправа (,,Службен весник на 
Република Македонија бр. 5/2002) и член 20, став 1 и став 2 од Законот за платниот промет („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.113/07; 22/08; 159/08; 133/09; 145/10; 35/11; 11/12; 59/12; 166/12; 170/13; 153/15; 
199/15,193/17 и 7/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“бр.31/20) Советот на Општина 
Карпош на педесет и првата седница, одржана на 28 декември 2020 година, донесе 
 
 

ОДЛУКА 
за утврдување на благајнички максимум за 2021 година 

 
 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува благанички максимум за 2021 во износ од 200.000,00 денари. 
 

 
Член 2 

Готовите пари во благајната примени по сите основи се уплатуваат на сметката кај носителот на платен промет 
истиот ден, а најдоцна наредниот ден од наплатата. 
 

 
Член 3 

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина 
Карпош”, а ќе се применува од 01.01.2021 година. 
 
 
                                                                                                                        
Број: 09- 8209/50                                          ПРЕТСЕДАТЕЛ                                         
Датум: 28.12.2020 година                                                 НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ    
Скопје                 Наташа Пеливанова, с.р. 
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.5/2002),а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на 
Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013, 15/2014, 9/2019 и 7/2020), Градоначалникот на Општина Карпош, донесе 
 

 
ЗАКЛУЧОК 

за објавување Буџетски календар за 2021 година 
 
 

1. Се објавува Буџетскиот календар за 2021 година, донесен на педесет првата седница на Советот на Општина 
Карпош, одржана на 28 декември 2020 година. 
 
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина 
Карпош“. 
 
 

Број: 11-8449/47               ГРАДОНАЧАЛНИК 
Датум: 29.12.2020 година        НА ОПШТИНА КАРПОШ 
Скопје                              Стефан Богоев, с.р. 
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Врз основа на член 36, став 1, точка 1 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија” бр.5/02) и член 27, став 4 и став 5 од Законот за финансирање на единиците на локалната 
смаоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.61/04; 96/04; 67/07; 156/09; 47/11; 192/15 и 209/18 и “Службен 
весник на Република Северна Македонија број “  244/19), Советот на Општина Карпош, на педесет и првата седница, 
одржана на 28 декември 2020  година, донесе 
 
 

БУЏЕТСКИ КАЛЕНДАР 
за 2021 година 

 
1.  

Ред. 
Број 

АКТИВНОСТИ Месеци во годината 

1. Советот на Општина Карпош го усвојува буџетскиот календар декември јануари 

2. Градоначалникот на Општина Карпош подготвува општински буџетски 
циркулар со главните насоки за изготвување на финансиски планови до 
сите сектори и буџетски корисници 

до 30 јуни 

3. Сите сектори и буџетски корисници ги доставуваат финансиските планови 
и предлог пресметките за наредната година со образложение за висината на 
износите по позициите  

најдоцна до 30 
септември 

4. Министерството за финансии доставува циркулар-насоки за подготвување 
на буџетите на единиците на локалната самоуправа за наредната година  

најдоцна до 30 
септември 

5. Секторот за финансиски прашања подготвува процена на вкупните 
приходи, ги разгледува, анализира и усогласува буџетските барања и 
финансиските планови и го известува Градоначалникот за основните 
параметри 

до 20 октомври 

6. Секторот за финансирање и Буџет го изготвува Нацрт-Буџетот и го 
доставува до Градоначалникот на разгледување и одобрување 

до 30 октомври 

7. Советот на Општина Карпош го одобрува Предлог-Планот на Програмите 
за развој 

најдоцна до 15 
ноември 

8. Градоначалникот доставува Предлог-Буџет до Советот на Општина 
Карпош 

најдоцна до 15 
ноември 
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9. Советот на Општина Карпош го донесува Буџетот најдоцна до 31 
декември 

 
 
 
2. Буџетскиот календар влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на 
Општина Карпош“ 
 

 
                                            
Број: 09-8209/51                                                                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
Датум: 28.12.2020 година                               НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ                                       
Скопје                     Наташа Пеливанова, с.р.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
                                                                                                                     



 
                        

   
                

 29 декември 2020 година          „Службен гласник на Општина Карпош“     број 24 

 

    215 
 
 
 
 
 
 

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

 
ЗАКЛУЧОК 

за објавување Правилник за методологија за утврдување  на критериуми за распределба на  блок 
дотацијата наменета за Јавните установи општински детски градинки на подрачјето на Општина Карпош 

за 2021 година 
 
 

1. Се објавува Правилникот за методологија за утврдување  на критериуми за распределба на блок дотацијата 
наменета за Јавните установи општински детски градинки на подрачјето на Општина Карпош за 2021 година, 
донесена на педесет и првата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 28 декември 2020 година. 
 
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина 
Карпош“. 
 
 

Број: 11-8449/48                    ГРАДОНАЧАЛНИК 
Датум: 29.12.2020 година       НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                                     Стефан Богоев, с.р. 
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Врз основа на член 22, став 1, точка 7; член 36, став 1, точка 1 и член 62 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02) член 8, став 2 од Законот за финансирање на единиците на 
локалната самоуправа  („Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/04, 96/04, 67/07, 156/09, 47/11, 192/15, 
209/18 и „ Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.244/19 )  и член 184 од Законот за заштита на 
децата („Службен весник на Република  Македонија“ бр. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 
27/16, 163/17, 21/18, 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија" бр. 104/19,  146/19 и 275/19), а во 
всрка со Уредбата за методологијата за утврдување на критериумите за распределба на блок дотции за јавните 
установи за деца-детски градинки и Центри за ран детски развој во состав на Јавни детски градинки по општини 
за 2021 година бр.44-9193/1 од 6 октомври 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ 
бр.243 од 2020 година), Советот на Општина Карпош, на педесет и првата седница, одржана на 28 декември 2020 
година, го донесе следниот  
 

 
ПРАВИЛНИК 

за методологија за утврдување на критериуми за распределба на блок дотацијата наменета за Јавните 
установи општински детски градинки на подрачјето на Општина Карпош за 2021 година 

 
 

Член 1 
Со овој Правилник се пропишува методологијата за утврдување на критериуми за распределба на блок дотацијата 
наменета за Јавните установи општински детски градинки на подрачјето на Општина Карпош за 2021 година. 
 

Член 2 
Со средствата од блок дотацијата за финансирање на дејноста – згрижување и воспитание на деца, трансферирани 
од Буџетот на Република Северна Македонија за 2021 година, во Раздел 15001-Министерство затруд и социјална 
политика, Програма А, Подпрограма А2-Пренесување на надлежности на единиците на локалната самоуправа,  
согласно Буџетот на Општина Карпош за 2021 година, Програма В1 и подпрограма В10 – згрижување и 
воспитание на деца, се врши финансирање на Јавните установи општинските детски градинки: 
 

 „Орце Николов“,  
 „Мајски Цвет“,  
 „Пролет“ и  
 „Распеана Младост“. 

 
Средствата од став 1 на овој член се распоредуваат поединечно на секоја јавна установа општинска детска 
градинка врз основа на претходно доставените податоци од страна на јавна установа општинска детска градинка 
и нивните годишни финансиски планови.  
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Член 3 

Распределбата на блок дотацијата по Јавните установи општински детски градинки на подрачјето на Општина 
Карпош ќе се врши по следните критериуми: 
- основна сума по дете за престој на дете во општинска јавна установа за деца-детска градинка 
-број на деца во општинската јавна установа за деца-детска градинка 
-број на вработени во општинската јавна установа за деца-детска градинка 
 

Член 4 
Блок дотацијата за дејноста згрижување и воспитание на деца во општинските јавни установи за деца-детски 
градинки и центри за ран развој во состав на детски градинки, по општини не може да биде помала од 350.000,00 
денари месечно, по општина. 
Блок дотацијата за дејноста згрижување и воспитание на деца во општинките јавни установи за деца-детски 
градинки и центри за ран развој во состав на јавните детски градинки, по општина не може да биде помала од 
потребните средства за исплата на плата на вработените по општинксите јавни установи за деца-детски градинки 
и центри за ран детски развој во состав на јавни детски градинки заклучно со состојбата на вработените од 
предходната фискална година. 

 
Член 5 

Средствата за блок дотацијата за општинските јавни установи за деца-детски градинки и центри за ран детски 
развој во состав на јавни детски градинки ќе се насочуваат во општините и општините во Градот Скопје каде што 
е седиштето на установата, од Буџетот на Република Северна Македонија преку Министерството за труд и 
социјална политика, месечно или во динамика договорена со Министерство за финансии. 
 
 
 

Член 6 
Овој Правилник влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина 
Карпош“. 
 
   
 
Број: 09-8209/52                                                                        ПРЕТСЕДАТЕЛ 
Датум: 28.12.2020 година        НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ                                                                                          
Скопје         Наташа Пеливанова, с.р.    
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на 
Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013, 15/2014, 9/2019 и 7/2020), Градоначалникот на Општина Карпош, донесе 
 

 
ЗАКЛУЧОК 

за објавување Правилник за методологија за утврдување  на критериуми за распределба на  блок 
дотацијата наменета за општинските основни училишта на подрачјето на Општина Карпош за 2021 година 

 
 

1. Се објавува Правилникот за методологијата за утврдување  на критериуми за распределба на блок дотацијата 
наменета за општинските основни училишта на подрачјето на Општина Карпош за 2021 година, донесен на 
педесет и првата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 28 декември 2020 година. 
 
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина 
Карпош“. 
 
 

Број: 11-8449/49                   ГРАДОНАЧАЛНИК 
Датум: 29.12.2020 година       НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                                     Стефан Богоев, с.р. 
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Врз основа на член 22, став 1, точка 8; и член 36, став 1, точка 1 и член 62 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02), член 8, став 2 од Законот за финансирање на единиците на 
локалната смаоуправа  („Службен весник на Република Македонија“ бр.61/04, 96/04, 67/07, 156/09, 47/11, 192/15 и 
209/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“бр. 244/19) и член 157, став 1 и став 2 од Законот за 
основното образование („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 161/2019 и 229/2020), а во врска 
со Уредбата за методологија за утврдување на критериуми за распределба на блок-дотации за основното 
образование по општини за 20221 година бр.44-6983/1 од 14 септември 2020 година „Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр.221/2020), Советот на Општина Карпош, на педесет и првата седница, 
одржана на 28 декември 2020 година, го донесе следниот  

 
ПРАВИЛНИК 

за методологија за утврдување  на критериуми за распределба на блок дотацијата наменета за 
општинските основни училишта на подрачјето на Општина Карпош за 2021 година 

 
Член 1 

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

Член 2 
Со средствата од блок дотацијата за финансирање на дејноста – основно образование, трансферирани од 

Буџетот на Република Северна Македонија за 2021 година, во раздел 16001, прграма А-Децентрализација, 
Потпрограма А2-пренесување на надлежностите на единиците на локалната самоуправа, согласно Буџетот на 
Општина Карпош за 2021 година, Програма Н1 и подпрограма Н10–основно образование, се врши финансирање 
на општинските основни училишта: 

 „Аврам Писевски“, 
 „Братство“, 
  „Вера Циривири Трена“, 
 „Владо Тасевски“, 
 „Војдан Чернодрински“, 
 „Димо Хаџи Димов“, 
 „Јан Амос Коменски“, 
 „Лазо Трповски“, 
 „Петар Поп Арсов“  
 „Христијан Тодоровски Карпош“. 

Срдствата од став 1 на овој член се распоредуваат поединечно на секое општинско основно училиште врз 
основа на претходно доставените податоци од страна на основните училишта и нивните годишни финансиски 
планови.  
 
 
 
 
 



 
                        

   
                

 29 декември 2020 година          „Службен гласник на Општина Карпош“     број 24 

 

    220 
 
 
 
 
 
 

 
 

Член 3 
Распределбата на блок дотацијата по општинските основни училишта на подрачјето на Општина Карпош  

ќе се врши по следните критериуми: 
- основна сума по општина, 
- број на ученици во општината,  
- број на ученици во предметна настава,  
- број на ученици со посебни потреби, 
- густина на населеност на општината 

Член 4 
Средствата определени како блок дотации се користат за финансирање на пренесените надлежности во 

основното образование. 
 

Член 5 
Средствата за блок дотациите ќе се насочуваат по општини од Буџетот на Република Северна Македонија, 

преку Министерството за образование и наука, месечно, или по динамика во договор со Министерството за 
финансии. 

Член 6 
Овој Правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на 

Општина Карпош“, а ќе се применува од 1.1.2021 година. 
 
 

                      
Број: 09-8209/53                                                             ПРЕТСЕДАТЕЛ 
Датум: 28.12.2020 година        НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ                                       
Скопје          Наташа Пеливанова, с.р.    
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на 
Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013, 15/2014, 9/2019 и 7/2020), Градоначалникот на Општина Карпош, донесе 
 

 
ЗАКЛУЧОК 

за објавување Заклучок за изготвување Предлог-Одлука за исплата на паушал – надомест за оправдано 
отсуство од седници на Советот на Општина Карпош 

 
 
 

1. Се објавува Заклучокот за изготвување Предлог-Одлука за исплата на паушал – надомест за оправдано 
отсуство од седници на Советот на Општина Карпош, донесен на педесет и првата седница на Советот на 
Општина Карпош, одржана на 28 декември 2020 година. 
 
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина 
Карпош“. 
 
 

Број: 11-8449/50                     ГРАДОНАЧАЛНИК 
Датум: 29.12.2020 година       НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                                    Стефан Богоев, с.р. 
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Врз основа на член 36, став 1, точка 1 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.5/02), Советот на Општина Карпош, на педесет и првата седница, одржана на 28 
декември 2020 година, го донесе следниот  

 
ЗАКЛУЧОК 

за изготвување Предлог-Одлука за исплата на паушал – надомест за оправдано отсуство од седници на 
Советот на Општина Карпош 

 
1. Со овој Заклучок Советот на Општина Карпош го задолжува Секторот за правни работи и Одделението за 
човечки ресурси на Општина Карпош да изготви Предлог-Одлука со која ќе се дефинира платено оправдано 
отсуство на членовите на Советот на Општина Карпош од седница на Советот на Општина Карпош во услови на 
пандемија со Ковид 19. 
 
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина 
Карпош“. 
 

 
 
Број: 09-8209/54                                                                              ПРЕТСЕДАТЕЛ 
Датум: 28.12.2020 година                             НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ                                       
Скопје                               Наташа Пеливанова, с.р.  
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С О Д Р Ж И Н А 
 

1. Одлука за работа на Советот на Општина Карпош со употреба на комуникациски средства, со Заклучок за 
објавување; 

2. Одлука за задолжување на раководителите на Сектори и Одделенија во Општина Карпош, со Заклучок за 
објавување; 

3. Одлука за давање согласност за прифаќање реализација на дел од Проект „Партерно уредување-
реконструкција на пешачка зона (платформа) на станбено-деловен комплекс-Порта Влае (прва фаза) во 
Општина Карпош, финансиран од Влада на Република Северна Македонија, со Заклучок за објавување; 

4. Одлука за давање согласност за прифаќање реализација на Проект „Изградба на ул.Партизанска 2 во 
Општина Карпош, финансиран од Влада на Република Северна Македонија, со Заклучок за објавување; 

5. План -Програми за изменување на План-Програмите за развој на Општина Карпош за 2021 година, со 
Заклучок за објавување;  

6. Одлука за воспоставување меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Карпош  и Град Скопје за вршење 
редовен и вонреден инспекцискот надзор во областа на комуналната инспекција, инспекција за животна 
средина и комунални редари, со Заклучок за објавување; 

7. Одлука за прифаќање предлог за воспоставување меѓуопштинска соработка за заловување на кучиња на 
подрачјето на Општина Карпош, доставен од Град Скопје, со Заклучок за објавување; 

8. Одлука за одобрување финансиска поддршка за воспоставување и одржување на советувалишен центар за 
жртви на семејно насилство (Предлагач: Национална мрежа против насилство врз жените и семејно 
насилство Скопје), со Заклучок за објавување;  

9. Одлука за давање согласност за закуп на деловен простор во М.З.Влае, со Заклучок за објавување; 
10. Одлука за согласност за времено отстапување на користење без надомест на закупена недвижна ствар – 

закупец Општина Карпош, објект Б2, комплекс Порта Влае на бул.„Партизански одреди“ бр.153, со 
Заклучок за објавување; 

11. Одлука за давање согласност за закуп на деловен простор во У.З.Нерези, со Заклучок за објавување; 
12. 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, со Заклучок за 
објавување; 

13. Одлука за давање согласност за закуп на магацински простор Лапласт, со Заклучок за објавување; 
14. Одлука за давање согласност за закуп на деловен простор на улица „Копенхагенска“бр.5, ЗЕЛС, Општина 

Карпош-Скопје, со Заклучок за објавување; 
15. Одлука за давање согласност за закуп на деловен простор на улица „Воденска“бр.6/1/2 ,Општина Карпош-

Скопје, со Заклучок за објавување; 
16. Одлука за давање согласност за закуп на деловен простор на улица „Букурешка“ бр. 2 ,Општина Карпош-

Скопје, со Заклучок за објавување; 
17. Решение за давање согласност на Одлуката за формирање на групи со поголем односно помал број на деца 

од законски предвидениот број на деца во групите во ЈУОДГ „Мајски Цвет“ Карпош-Скопје, со Заклучок 
за објавување; 
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18. Решение за давање согласност на Одлуката за формирање на групи со поголем односно помал број на деца 
од законски предвидениот број на деца во групите во ЈОУДГ „Орце Николов“ Општина Карпош, Скопје, со 
Заклучок за објавување; 

19. Решение за давање согласност на Одлуката за формирање на групи со поголем односно помал број на деца 
од законски предвидениот број на деца во групите во ЈОУДГ „Пролет“ Општина Карпош, Скопје, со 
Заклучок за објавување; 

20. Решение за давање согласност на Одлука за формирање на групи со поголем односно помал број на деца од 
законски предвидениот број на деца во групите во ЈОУДГ „Распеана Младост“ Општина Карпош, Скопје, со 
Заклучок за објавување; 

21. Решение за давање согласност на Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за 
систематизација на работните места во јавната установа општинска детска градинка „Орце Николов“ 
Карпош-Скопје, со Заклучок за објавување; 

22. Решение за изменување и дополнување на Решението за разрешување и именување членови во училишниот 
одбор на општинското основно училиште „Вера Циривири Трена“, Општина Карпош-Скопје, со Заклучок за 
објавување;  

23. 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, со Заклучок за 
објавување;  

24. Одлука за одобрување на финансиски средства на заслужен граѓанин, со Заклучок за објавување;  
25. Одлука за прифаќање на донација од Друштво за управување со недвижен имот Белгравиа Инвест Дооел 

Скопје, со Заклучок за објавување; 
26. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за определување на стипендии за талентирани ученици 

од подрачјето на Општина Карпош за учебната 2020/2021 година, со Заклучок за објавување; 
27. Одлука за давање на согласност за отстапување на користење на движна ствар-патничко моторно возило 

сопственост на Општина Карпош на ЈОУДГ Пролет Општина Карпош, Скопје 
28. Програма за урбанистичко планирање за 2021 година, со Заклучок за објавување; 
29. Програма за активностите на Општина Карпош во областа на екологија и енергетската ефикасност за 2021 

година, со Заклучок за објавување; 
30. Програма за активностите на Општина Карпош во областа на развојот на општината за 2021 година, со 

Заклучок за објавување; 
31. Програма за уредување на градежното земјиште на подрачјето на Општина Карпош за 2021 година, со 

Заклучок за објавување; 
32. Програма за изградба, редовно и инвестиционо одржување и зимско оддржување на сервисни, станбени 

улици и локални патишта на подрачјето на Општина Карпош за 2021 година, со Заклучок за објавување; 
33. Програма за активностите на Општина Карпош во областа на културата за 2021 година, со Заклучок за 

објавување; 
34. Програма за активностите на Општина Карпош во областа на спортот за 2021 година, со Заклучок за 

објавување; 
35. Програма за активностите на Општина Карпош во областа на детска, социјална и здравствена заштита за 

2021 година, со Заклучок за објавување; 
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36. Програма за активностите на Општина Карпош во областа на образованието за 2021 година, со Заклучок за 
објавување; 

37. Програма за активностите во областа на заштита и спасување на граѓани и материјални добра за 2021 
година, со Заклучок за објавување; 

38. Програма за активностите на Општина Карпош во областа на информатичката технологија за 2021 година, 
со Заклучок за објавување; 

39. Програма за активностите на Општина Карпош во областа на месна самоуправа за 2021 година, со 
Заклучок за објавување; 

40. Програма за активностите на Општина Карпош во областа на еднакви можности меѓу жените и мажите во 
Општина Карпош за 2021 година, со Заклучок за објавување; 

41. Програма за одбележување на 45 годишнината на Општина Карпош, со Заклучок за објавување; 
42. Програма за активностите на Општина Карпош на Одделението за односи со јавност за 2021 година, со 

Заклучок за објавување; 
43. Буџет на Општина Карпош за 2021 година, со Заклучок за објавување; 
44. Одлука за извршување на Буџетот на Општина Карпош за 2021 година, со Заклучок за објавување; 
45. Одлука за вредноста на бодот на платите на државните службеници за 2021 година, со Заклучок за 

објавување; 
46. Одлука за вредноста на бодот на платите на државните службеници за 2021 година, со Заклучок за 

објавување; 
47. Буџетски календар за 2021 година, со Заклучок за објавување; 
48. Правилник за методологија за утврдување  на критериуми за распределба на  блок дотацијата наменета за 

Јавните установи општински детски градинки на подрачјето на Општина Карпош за 2021 година, со 
Заклучок за објавување; 

49. Правилник за методологија за утврдување  на критериуми за распределба на  блок дотацијата наменета за 
општинските основни училишта на подрачјето на Општина Карпош за 2021 година, со Заклучок за 
објавување и 

50. Заклучок за изготвување Предлог-Одлука за исплата на паушал – надомест за оправдано отсуство од 
седници на Советот на Општина Карпош, со Заклучок за објавување. 
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